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Onderzoek
cgo in mbo

Mbo bouwt aan kennis cgo

Krijgen leerlingen in het cgo overal
onderwijs en examens op het juiste
niveau? Dat onderzoekt de onderwijsinspectie dit najaar. Het rapport
verschijnt april volgend jaar. Het
onderzoek bestaat uit een digitale
enquête onder leerlingen, docenten
en coördinatoren. De resultaten van
het onderzoek zijn belangrijk voor
de politieke besluitvorming. De Onderwijsinspectie hoopt dan ook op
een hoge respons. Naast een digitale
enquête gaat de Inspectie bij zestien
verschillende opleidingen in gesprek
met leerlingen, docenten, management en betrokken bedrijven. Kijk
voor de onderzoeksresultaten van
vorig jaar op de website.
� meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl > naslag > alle publicaties

Steunpunt
Taal en Rekenen

Veel mbo-professionals hebben
behoefte aan ondersteuning bij de
invoering van competentiegericht
onderwijs. Dit blijkt uit een landelijke enquête. De resultaten werden
4 november gepresenteerd tijdens
CompetentCity 2008 Bouwstenen

voor elkaar. Het procesmanagement
MBO 2010 speelt in op de behoefte
naar ondersteuning, onder andere
door kennisdeling te bevorderen.
CompetentCity is daar een goed
voorbeeld van. Dit evenement is een
initiatief van het procesmanagement

MBO 2010 en Colo. Lees meer over
dit evenement verderop in deze
krant. Naast CompetentCity dragen
ook activiteiten van de Herontwerpschool, de verschillende gedrukte
uitgaven van het procesmanagement en websites als mbo2010.nl

en marktplaatsmbo.nl bij aan de
kennisdeling.
� meer informatie:
www.marktplaatsmbo.nl
www.mbo2010.nl
www.herontwerpschool.nl

Mbo-agenda 2008-2011:

Vanaf 1 januari 2009 start het
Steunpunt Taal en Rekenen. Het
Steunpunt ondersteunt het mbo
bij de intensivering van het taal- en
rekenonderwijs. Daarbij richt het
zich vooral op het delen van kennis.
De doelgroep van het Steunpunt
wordt gevormd door docenten,
management en beleidsmede
werkers binnen de scholen die
zich bezighouden met het taal- en
rekenbeleid. Het coördinatieteam
van het Steunpunt bestaat uit Karin
Lukassen en Akke Vos.
� meer informatie:
www.mbo2010.nl

OCW wil onderzoek naar bpv
Het ministerie van OCW laat in 2009 een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de samenwerking tussen kenniscentra,
leerbedrijven en onderwijsinstellingen op het gebied van
bpv en de begeleiding van studenten. Het is een van de
afspraken in de gemeenschappelijke mbo-agenda 2008-2001
die onlangs werd gepubliceerd.

In de gemeenschappelijke agenda
Mbo, fundament onder arbeidsmarkt
maken het ministerie van OCW, de
MBO Raad, de AOC Raad en Colo
afspraken over vier onderwerpen: de
vernieuwing in het mbo, goede aansluiting van het beroepsonderwijs
op de arbeidsmarkt, de participatie

in de samenleving en bestuurlijke
randvoorwaarden.
Kwaliteit bpv

Om de kwaliteit van bpv-plaatsen te
verhogen is een nauwe samenwerking tussen instellingen, kenniscentra noodzakelijk, zo staat in de

agenda. Onafhankelijk onderzoek is
daarom nodig. Mocht blijken dat de
partijen de gemaakte afspraken niet
kunnen nakomen, dan zal het ministerie de afspraken beoordelen en
daar conclusies aan verbinden. Meer
details over dit onderzoek geven de
partijen nog niet.
Praktische kwalificatiedossiers

Daarnaast hebben de betrokken
partijen afspraken gemaakt over de
kwalificatiedossiers. Deze worden
inhoudelijk verder doorontwikkeld
en de praktische uitvoerbaarheid
wordt verhoogd. Deel C wordt
bijvoorbeeld minder gedetailleerd.

In deel B staan op hoofdlijnen de
diploma-eisen van een opleiding.
Deel C is een uitwerking van deze
eisen. Veel instellingen ervaren deze
uitwerking als complex. Instellingen
krijgen tot augustus 2010 de ruimte
om af te wijken van prestatie-indicatoren. Zij moeten afwijkingen wel
documenteren en verantwoorden
richting de onderwijsinspectie. Ook
de onnodige overlap tussen dossiers
is de komende jaren een aandachtspunt.
� meer informatie:
www.minocw.nl > onderwijs >
beroepsonderwijs
www.kwalificatiesmbo.nl

Erratum
Kennisgids
Onlangs verscheen de Kennisgids
2008. Per abuis zijn bij de AOC
Raad (p. 14) en bij Format educaproducties (p. 65) het verkeerde
mail- en internetadres opgenomen.
Op www.marktplaatsmbo.nl staat
een herziene versie van de Kennisgids met de juiste gegevens.
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Nieuwe Master voor
management in mbo
Associate Master Onderwijsmanagement is een nieuwe
erkende masteropleiding
voor opleidingsmanagers
in het mbo. De Herontwerpschool en de NCOI
Opleidingsgroep hebben de
master samen ontwikkeld.

van het Onderwijs, Strategisch
HRM in Onderwijsorganisaties,
Management van Verandering
en Persoonlijk Leiderschap voor
Opleidingsmanagers. Ook moeten
de deelnemende managers een
integrale eindopdracht maken. De
opdracht moet worden afgestemd
op de eigen organisatie. In het plan
laten de cursisten alle onderwerpen
van de opleiding terugkomen.

Het mbo heeft een sterke behoefte
aan praktijkgerichte managementopleidingen waar opleidingsmanagers samen met hun collega’s aan de
slag kunnen met onderwijsvernieuwing. De huidige vernieuwing naar
een competentiegerichte invulling van het mbo-onderwijs heeft
immers niet alleen impact op het
onderwijs zelf, maar ook op de organisatie en het management hiervan.
De Associate Master Onderwijsmanagement is dan ook speciaal
ontwikkeld voor opleidings- en
afdelingsmanagers bij roc’s, aoc’s
en vakinstellingen.

Diploma

Deelnemers ronden de opleiding af
met het diploma Associate Master
Onderwijsmanagement van NCOI
Business School. Hiermee hebben

opleidingsmanagers meteen een
belangrijk deel afgesloten van de
NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding Master of Business Administration (MBA) of Master Management
van Cultuur en Verandering (MCC).
In een vervolgopleiding kunnen
managers zich nog verder ontwikkelen op bedrijfskundig (MBA) of
veranderkundig (MCC) vlak. Het
traject duurt een jaar. Met dit versnelde programma kunnen cursisten de officiële mastertitel MBA of
MCC behalen.
� meer informatie:
www.herontwerpschool.nl/
leergangen

Samen werken aan de verbetering
van het imago van het mbo. Dat
is de missie van het netwerk van
hoofden/directeuren communicatie
& marketing dat op 20 november
in Arnhem bijeenkwam. Tijdens de
netwerkmiddag kwamen diverse
projecten aan bod: van televisieseries (de doorstart van UR via de
NCRV) en de plannen voor een
‘Week van het Beroepsonderwijs’
tot het Marshal-project. Oud
Mondriaan student Omar Munie,
met zijn 22 jaar de jongste Marshal,
vertelde over de roadshow die hij de

Deelnemers doorlopen in vier masterclasses een afgerond programma
dat specifiek is gericht op onderwijsmanagement. Onderwerpen van
deze masterclasses zijn Management

Elektronisch Leerdossier

Tijdwinst en soepele
doorstroom met ELD

Aan de pilots van het Programma
ELD werken al enkele jaren diverse
instellingen uit de hele onderwijskolom mee. Zo’n pilot levert veel
informatie op, want onderwijsinstellingen testen de uitwisseling van
gegevens op de scharnierpunten.
Afgelopen maanden waren vo- en
mbo-instellingen samen met het
CWI – in de regio’s Rotterdam en
Almelo – betrokken bij zo’n pilot.
Op basis van de conceptgegevensset vo/mbo-CWI zijn leerdossiers
opgesteld die het CWI vervolgens
beoordeelde. Voor sommige ROC’s

De onderwijsinspectie doet in het
schooljaar 2008/2009 onderzoek
naar de kwaliteit van examenproducten en examendiensten van leveranciers of samenwerkingsverbanden. In oktober zijn alle leveranciers
benaderd met het verzoek aan te geven wat hun aanbod is aan exameninstrumenten voor de opleidingen.
Deze informatie wordt begin 2009
vergeleken met de resultaten van
een steekproef bij de instellingen.
Op basis hiervan besluit de inspectie
welke instrumenten onderzocht
zullen worden. Het onderzoek bij
de leveranciers richt zich op de

standaarden 4 (uitstroomeisen) en
5 (toetstechnische eisen). Bij de inkoop van diensten zullen ook enkele
aspecten van standaarden 3, 6 en 7
worden meegenomen. De inspectie
verwerkt haar bevindingen in een
openbaar overzicht. Dit geeft instellingen zicht op de kwaliteit van een
groot deel van de examenproducten
van leveranciers. Mede op basis
hiervan kan een instelling besluiten
af te zien van inkoop of aanvullende
maatregelen nemen.
� meer informatie:
www.onderwijsinspectie.nl

MBO: een sterk merk?

Masterniveau

Onderwijsinstellingen en
softwareleveranciers werken samen met het Programma ELD sinds 2004 aan
een elektronisch leerdossier.
Een landelijke standaard
voor de digitale uitwisseling
van leergegevens. Het ELD
kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de doorlopende
leerlijn. Wat betekent dit ELD
nu concreet voor het mbo?

Nieuw toezicht op
examenproducten

bleek het lastig de begeleidingsgegevens van deelnemers te achterhalen. Die zijn soms nergens digitaal
opgeslagen. De resultaten van de
beoordeling door het CWI zijn
teruggekoppeld aan de deelnemende
scholen en hebben geleid tot bijstelling van de conceptgegevensset. Het
officiële verslag van deze ELD-pilot
verschijnt eind december op www.
eldvo.nl.
Begeleiding

Wat zijn eigenlijk de voordelen van
het ELD voor het mbo? Als de gegevens up to date zijn, kan het ELD bij
instroom tijdwinst opleveren voor
de leerling-administratie. Voor de
deelnemer zitten er ook voordelen
aan. Bij binnenkomst op het mbo
is meteen duidelijk of en welke
begeleiding de nieuwe deelnemer
nodig heeft. Of welke uitzonderlijke
talenten deze kersverse mbo’er heeft.
Daar kan de nieuwe school direct
op inspelen. Ook bij uitstroom is
het ELD handig. Als het CWI inzage
heeft, hoeft de student niet z’n hele
schoolcarrière nog een keer uit de
doeken te doen.

Elkaar begrijpen

Het CWI werkt met het KBB-competentiemodel van SHL. Handig,
want daar werkt het mbo ook mee
waardoor beide partijen elkaar
dus snappen. Het opnemen van
competenties in het ELD vormt
tussen het mbo en het CWI dus
geen probleem. Maar de inhoud van
competenties in – bijvoorbeeld – het
vo matcht niet altijd met die in het
mbo. Ellen Verheijen is projectleider
bij WAT. Het project WAT is onderdeel van het programma ELD en
heeft als doel samen met het onderwijsveld te bepalen welke gegevens
digitaal uitgewisseld zouden moeten
worden voor een goede doorlopende leerlijn. Volgens Verheijen speelt
het Programma ELD goed in op de
verschillen tussen de onderwijsinstellingen: ‘Samen met deskundigen
uit relevante organisaties werken we
aan een template voor een referentiedocument. Dat is een document
met begeleidende gegevens, zodat
verschillende onderwijsinstellingen elkaar begrijpen. En elkaars
informatie over competenties goed
kunnen interpreteren.’
� meer informatie: www.eldvo.nl

komende maanden langs de scholen
verzorgt. Het is de bedoeling dat het
netwerk, een voortzetting van het
al langer bestaande netwerk vanuit
de MBO Raad, jaarlijks driemaal
bijeenkomt. De eerste bijeenkomst
van 2009 vindt plaats op donderdag
29 januari. Dan zal Jan van Zijl in
gesprek gaan met het netwerk over
zijn plannen voor een verbetering
van het imago van het mbo.
� meer informatie: John Spierings,
stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland (BBN),
j.spierings@roc-nijmegen.nl

AKA is voor ROC
een goede investering
Wie werkt met risicojongeren, weet
het: investeren in het binnenboord
houden van zorgleerlingen loont.
Dat de baten van een AKA-traject
of vergelijkbare trajecten inderdaad
de kosten ruimschoots overtreffen,
toont de Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA) aan. Deze
werd uitgevoerd op School 23,
onderdeel van ROC Eindhoven.
Tegenover een investering van iets
meer dan 11.000 euro per deelnemer per jaar, staat een opbrengst van
minimaal 40.000 euro. Dat komt
neer op een rendement van ruim
30 procent. Jos Roothans, directeur
van School 23: ‘We wisten dat we
goed bezig waren. Het gros van onze

deelnemers gaat terug naar school
of stroomt door richting betaald
werk. Dat het maatschappelijk rendement van onze werkwijze zo hoog
zou zijn, hadden we niet verwacht.
Maar het staat er, zwart op wit. De
MKBA maakt het makkelijker om
additionele financiële middelen los
te krijgen van stakeholders. Zonder die additionele middelen kan
School 23 niet blijven voortbestaan.
Het kan niet zo zijn dat wij volledig
opdraaien voor de kosten van een
traject, terwijl de hele maatschappij
profiteert van de baten.’
� meer informatie:
Lees het volledige artikel op
www.mbo2010.nl

Inhoud
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Beter leertraject met
ontwikkelingsportfolio
Mbo-studenten die met een ontwikkelingsportfolio werken en gericht
advies van hun mentor krijgen, zijn
beter in staat om een eigen aanpak
en verbeterpunten voor hun leertraject te formuleren. Dit blijkt uit
onderzoek van Wendy Kicken. Zij
zag dat studenten van een vraaggestuurde opleiding met het ontwikkelingsportfolio en het gerichte advies,
zelfsturingsvaardigheden opdeden
die ze bij de start van de mbo-opleiding vaak nog niet hadden. Kicken
promoveert op 12 december aan de
Open Universiteit Nederland. Het
mbo wordt steeds vaker vormgegeven volgens de principes van

vraaggestuurd onderwijs. Studenten
zetten zelf hun leertraject uit en
bepalen welke leertaken ze willen
uitvoeren om hun persoonlijke
leerdoelen te behalen. Studenten die
het ontwikkelingsportfolio vaak gebruikten, gaven aan dat het portfolio
hen heeft geholpen bij het sturen
van hun eigen leerproces. Ook de
mentor vond dat studenten die het
portfolio frequent gebruikten, beter
in staat waren om hun prestaties te
beoordelen, zich meer bewust waren
van hun verbeterpunten en geschiktere taken selecteerden.
� meer informatie: www.nwo.nl>
onderzoek> onderzoeknieuws

ROC wint prijs voor
technisch samenwerken

Taalniveau van mbo’ers

Afstand tussen ambitie
en realiteit is groot
Het taalniveau van instromende mbo’ers strookt niet
met de te behalen norm
in de kwalificatiedossiers.
De afstand tussen ambitie
en realiteit is simpelweg te
groot. Het is mogelijk een
van de belangrijkste uitvalredenen. Daarom wordt er
nu op alle mogelijke manieren geprobeerd het taalniveau te verbeteren. Wat is
daarvoor nodig?

Feit: als vmbo’ers doorstromen naar
het mbo is hun taalniveau te laag
om de vereisten te halen. Bureau
ICE onderzocht het probleem in
2007 en kwam erachter dat de
taalachterstand nog groter is dan
verwacht. Karen Heij, directeur van
Bureau ICE, zei destijds in de pers
dat het startniveau zo laag is, dat
het voor mbo-instellingen haast
onmogelijk is dit bij te spijkeren.
Sindsdien is er veel gebeurd. Heij:
‘Scholen kunnen bijvoorbeeld een
intaketoets afnemen, zodat het
niveau bij binnenkomst helder is.
Dan kun je heel gericht met zo’n
leerling aan de slag.’ Zo’n toets is een
hulpmiddel, geen selectiecriterium.’

concreet advies opgeleverd. Omdat
het taal- en rekenniveau onder de
maat bleek, ging de commissie
Meijerink in opdracht van het
ministerie van OCW aan de slag
met het beschrijven van sectoroverstijgende taalniveaus. De commissie
presenteerde haar advies in januari
2008. Het eindrapport draagt de titel
Over de drempel met taal en rekenen.
Het belang is inmiddels doorgedrongen tot het basis- en voortgezet
onderwijs. Hoe zit het met het mbo?
Karin Lukassen, coördinator van het
Steunpunt Taal en Rekenen: ‘Vorig
jaar is het project Taalontwikkeling in het mbo – taalcoaches aan de
slag in vakteams van start gegaan.
Hieruit blijkt dat de aanpak met
taalcoaches, geïntegreerd taalonderwijs, werkt. Samengevat: leerlingen
leren het Nederlands via taallessen,
via vakinhoudelijk onderwijs en
stage en via individuele oefening.’
Geïntegreerd taalonderwijs past
daarnaast heel goed bij het moderne
beroepsonderwijs.

In het kort
• Als vmbo’ers doorstromen naar
het mbo is hun taalniveau te laag.
• Een intaketoets is een hulpmiddel,
geen selectiecriterium.
• De aanpak met taalcoaches werkt.

Taalcoaches

De politieke en maatschappelijke
urgentie heeft in elk geval een heel

• Geïntegreerd taalonderwijs past
bij het moderne beroepsonderwijs.

Het Markiezaat College (ROC
West-Brabant) is gekozen tot beste
ambitieschool in het programma
MBO Ambitie van het Platform Bèta
techniek. Binnen dit programma
proberen 27 ROC’s het technisch
onderwijs zo aantrekkelijk en
betekenisvol mogelijk te maken.
Het Markiezaat College kreeg op 11
november een cheque van 100.000
euro uitgereikt tijdens de Science
& Technology Summit Vliegende
Hollanders. Met een aantal bedrijfspartners werkt deze school aan het
zogenaamde Real Life Onderwijs om

bedrijfsleven en techniekonderwijs
aan elkaar te verbinden. Dit gebeurt
onder andere door de bouw van een
Techniekboulevard. Platform Bèta
Techniek (organisator van de Summit) heeft diverse programma’s met
hetzelfde doel: meer en kwalitatief
goed opgeleide (bèta)technici. Voor
het mbo bestaat een apart programma, MBO Ambitie.
� meer informatie:
www.platformbetatechniek.nl >>
Programma’s van Platform
www.markiezaat.nl

Taal en techniek

De Herontwerpschool van het
procesmanagement MBO 2010
organiseerde eind september samen
met het Platform Bèta Techniek een
studiedag rondom het thema taal als
middel tegen uitval. ‘De taalniveaus
op mbo-4 opleidingen zijn vooral
gericht op uitstroom naar het hbo’,
zegt Karen Heij. ‘Het is de vraag of
techniekleerlingen die na het mbo
aan het werk gaan, niveau B2 echt
nodig hebben.’ Het lesmateriaal
vormt een ander probleem. Het
vraagt vaak zo’n hoog leesvaardigheidniveau dat leerlingen de
vakinhoud niet zelfstandig kunnen lezen, zo blijkt uit het rapport
Taalkloof in het mbo. Techniekdocenten moeten het lesmateriaal voor
leerlingen toegankelijker maken. Dat
wil zeggen zorgen dat ze de inhoud
zo uitleggen dat leerlingen het alsnog begrijpen. Het rendement van
vaklessen gaat omhoog als taal erin
geïntegreerd wordt. Dan wordt de
kans op uitval ook kleiner: de leerling heeft meer plezier omdat het
leren van de taal samenvloeit met
het beroep. ‘Natuurlijk moeten we
alles doen om mbo’ers de vereiste
taalniveaus te laten halen’, benadrukt
Heij. ‘Maar het wordt tijd dat we
eens echt onderzoeken wat nodig is
om te kunnen functioneren op de
arbeidsmarkt.’

Problemen en oplossingen
op speciale stagekaart
Stages: ze zijn cruciaal in het mbo,
maar leveren tegelijkertijd veel
organisatorische problemen op.
De meest voorkomende stageproblemen én -oplossingen staan
nu overzichtelijk bij elkaar op de
zogenaamde stagekaart. Leerlingen,
scholen en leerbedrijven kunnen op
deze informatiekaart nagaan wat ze
zelf kunnen doen om de problemen
op de stagemarkt op te lossen. Wie
de kaart bekijkt, ziet dat de lijst
met stageproblemen vooral bestaat
uit informatievraagstukken. Een
leerling die niet weet hoe hij stage
moet lopen. Een leerbedrijf dat niet
weet wat de leerling al geleerd heeft.
Een school die niet op de hoogte is
van wat de leerling tijdens zijn stage

nu precies heeft gedaan, hoeveel
stageplaatsen er beschikbaar zijn en
wat de eisen zijn vanuit het leerbedrijf. De school zou bijvoorbeeld
een compact en helder elektronisch
dossier kunnen maken waarin alle
relevante informatie staat voor leerling en leerbedrijf. Daarnaast is het
digitaal bijhouden van kwantitatieve
en kwalitatieve begeleiding van
stagiairs een goede oplossing. Een
leerbedrijf draagt bij aan de oplossing door stelselmatig en online te
communiceren over beschikbare
stages en eisen aan stages.
� meer informatie:
Van innovatie naar implementatie,
www.mbo2010.nl/publicaties.
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Frida Hengeveld van ROC Eindhoven:

‘We hebben elkaar nodig
om kennis te ontwikkelen’
Kennisplatform Parell –
spreek uit als parel, het
sieraad van de oester – heeft
met de aanstelling van een
betaalde programmamanager het eerste pioniersjaar
afgesloten. Dertig mboinstellingen werken inmiddels samen aan de ontwikkeling van bedrijfsvoering
in competentiegerichte en
flexibele mbo-organisaties.

Veel scholen staan voor de vraag hoe ze hun onderwijs het
beste kunnen flexibiliseren. Met steeds meer individuele
trajecten zullen leerlingen vaak anders gegroepeerd moeten worden en volstaat het oude systeem met jaarroosters
niet meer. Maar hoe pak je dat aan? En hoe kun je personeel
en ruimte daarbij zo goed mogelijk inzetten?

‘Flexibilisering is zo’n veelomvattend vraagstuk, dat veel scholen niet
weten waar ze moeten beginnen’,
vertelt Marcel van Bockel, workshopbegeleider van de workshop
Flexcollege. Het procesmanagement MBO 2010 ontwikkelde deze
samen met Kennisnet om scholen
te ondersteunen bij de organisatie
van flexibilisering. ‘Flexibilisering
heeft vergaande consequenties voor
de organisatie’, vervolgt Van Bockel.
‘Want welke vormen kun je inzetten? Welke gevolgen zijn er voor
onderwijs en bedrijfsvoering? Welke
rol kan ICT spelen?’

Eind 2007 werd Parell opgericht,
een platform voor systematische
kennisdeling tussen instellingen op
het vlak van onderwijslogistiek en
-bedrijfsvoering. ‘Parell heeft een
goede relatie met de procesmanager
Bedrijfsvoering van MBO 2010.
Wanneer de procesmanager een
vraag heeft, kan hij die bij Parell
neerleggen. En omgekeerd: als onderwijsinstellingen ergens tegenaan
lopen bij de ontwikkeling van de organisatie, is Parell de kortste weg om
die knelpunten onder de aandacht
van de procesmanager te brengen’,
zegt Frida Hengeveld, voorzitter van
de kerngroep Parell en CvB-lid van
ROC Eindhoven.

Fictief cluster

Knooppunt kennisuitwisseling

Parell organiseert regelmatig bijeenkomsten waar de aangesloten instellingen nieuwe ideeën voor leerlogistieke oplossingen bespreken. ‘Die
kennis komt niet alleen van externen’, zegt Frida Hengeveld. ‘Ook van
instellingen zelf. Zo hebben we het
afgelopen jaar een intensieve sessie
gewijd aan een onderzoek naar eisen
die aan de nieuwe onderwijsorganisatie moeten worden gesteld. Voor
juni volgend jaar staat een sessie gepland waar vier ROC’s de resultaten
van een project leerlogistiek zullen
presenteren. In het voorjaar kunnen
we naar verwachting nader ingaan
op de eerste functionele ontwerpen
die in het kader van Triple A worden
ontwikkeld.’

Hengeveld. ‘Over een jaar of vijf
moet er een modelschool staan
waarin alle inzichten en kennis toegankelijk zijn gemaakt. Elke school
vindt daarin concrete handvatten
voor de inrichting van de leerlo-

Op pagina 11 van deze krant vindt u
een schematisch overzicht van de
wijze waarop het procesmanagement MBO2010 scholen ondersteunt

Modelschool

bij bedrijfsvoering.

De koers is duidelijk, meent Frida

gistieke processen, afhankelijk van
de keuzes die de betreffende school
maakt. Docenten zullen bijvoorbeeld ervaren dat de school ICT
optimaal inzet, zodat ze minder tijd
kwijt zijn aan administratieve taken.
Of ze merken dat het accent in de
aandacht voor studenten meer komt
te te liggen op loopbaanbegeleiding. En de studenten hebben meer
keuzemogelijkheden en ervaren dat
de schoolorganisatie hen bejegent
als klant.’
� meer informatie:
www.parell.nl
www.aquariusweb.nl (Triple A)

Mondriaanplanner geeft inzicht
in processen
Het procesmanagement MBO 2010
levert producten en diensten die
ondersteunen bij de bedrijfsvoering
van mbo-instellingen. De Mondriaanplanner is er daar een van. Dit
instrument is ontworpen om de
invoering van cgo op het niveau van
opleidingen verantwoord te laten
plaatsvinden. De planner geeft inzicht in alle primaire en ondersteu-

Flexcollege voor
onderbouwde
onderwijsplanning

nende processen. De onderwijsloopbaan van de deelnemer is hierbij het
vertrekpunt: van de oriëntatie en
aanmelding tot examinering en diplomering. Vanuit het primaire proces van de deelnemer zijn de primaire ROC-processen en die van een
leerbedrijf afzonderlijk beschreven
in acties. De integrale aanpak zorgt
voor een goed inzicht in de in te

zetten mensen, middelen, programmering en sturing. Trainingsdagen
voor de Mondriaanplanner worden
gecombineerd met een training voor
de Innovator, een instrument waarin
teams activiteiten kunnen koppelen
aan resultaatgerichte doelen.
� meer informatie:
Herontwerpschool, Cursusaanbod
2009, www.herontwerpschool.nl

In de workshop experimenteren scholen aan de hand van een
simulatietool met verschillende
vormen van flexibilisering. Ook
bekijken ze de kwantitatieve effecten
ervan op studieduur en bezettingsgraad van ruimte en personeel.
Van Bockel: ‘Die simulatietool
is het fictieve ROC Flexcollege.
Hierin kan een reeks van flexibele
elementen worden ingevoerd, die
ook onderling zijn te combineren.
Bijvoorbeeld EVC-procedures of
verruimde openingstijden van de
school. Zo ontstaat een scenario
voor flexibilisering. Met de simulatie
krijgen scholen inzicht in inzicht in

de gevoeligheden. Hoe reageert de
fluctuatie van de bezettingsgraad
bijvoorbeeld op verschillende instroommomenten? Hoe zit het met
de opleidingsduur van de leerling?
Als een school dit in beeld heeft,
kan ze prioriteit aanbrengen in de
te nemen stappen richting verdere
flexibilisering.’
Opmaat

ROC Leiden volgde dit najaar de
workshop. Belangrijke reden was
een aanstaande verhuizing, waarbij
de clusters Economie & Handel
en Techniek in één pand worden
gevestigd. CvB-lid Marieke Jas: ‘We
wilden graag weten hoe we van dat
samengaan in één pand optimaal
konden profiteren. Samen met de
workshopbegeleiders besloten we na
een eerste oefening met de simulatie onze vraag toe te spitsen op
het onderwijsprogramma. Hoe we
bijvoorbeeld winst kunnen halen
uit het gezamenlijk organiseren van
vakken als LLB, talen of projectonderwijs.’ Het resultaat voor ROC
Leiden: bewustwording, energie
en inzicht. ‘We hebben nog veel te
doen, maar we zitten op de goede
weg’, aldus Jas.
� meer informatie:
www.herontwerpschool.nl >
Leergangen

Professionalisering
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Aanbeveling in onderzoek professionalisering mbo:

Maak beleid en tijd
voor scholing in mbo
Docenten in het mbo krijgen
veel mogelijkheden om zich
te scholen, maar hebben
vaak het gevoel hiervoor
niet voldoende tijd te hebben. Dit blijkt uit onderzoek
dat het het SCO-Kohnstamm
Instituut (UvA) uitvoerde.

De ontwikkeling van competentiegericht onderwijs vraagt om andere
competenties van docenten en om
andere manieren om die te ontwikkelen. Het SCO-Kohnstaminstituut
deed op vijf verschillende ROC’s
onder docenten en leidinggevenden
onderzoek naar de kansen en uitdagingen op dit vlak.

op te reflecteren. Bij de invoering
van competentiegericht onderwijs is het collectieve en informele
leren dominant óf het verdient de
voorkeur, vinden de geïnterviewden.
Bij collectief en informeel leren zijn
de leerprocessen namelijk nauw
verweven met het vormgeven van
de vernieuwing. Op lang niet alle
scholen is het precies duidelijk hoe
het competentiegericht onderwijs in
de praktijk vorm zal krijgen. In het
verlengde daarvan is het ook nog
niet duidelijk welke competenties de
docenten moeten en willen ontwikkelen. Docenten ontwikkelen zich
doordat nieuwe werkwijzen worden
uitgeprobeerd, er gezamenlijk op
wordt gereflecteerd en er zo nodig
verbetering plaatsvindt.

Informeel leren

Tijdsdruk

De ondervraagde docenten en
leidinggevenden zien een verschuiving van individueel naar collectief
leren: leren met collega’s en in
groepsverband. Daarnaast neemt
informeel leren toe: in plaats van
leren door workshops en trainingen,
leert de docent op de werkplek door
zelf te doen en daar met collega’s

De onderzoekers adviseren om informeel en collectief leren een duidelijke plaats te geven naast externe,
formele opleidingen. Een duidelijke
visie op wat het precies inhoudt met
een heldere afbakening van taken en
verantwoordelijkheden en inbedding in de kwaliteitszorg zijn dan
belangrijke voorwaarden. Hetzelfde

geldt voor een stimulerende leerwerkomgeving waarin medewerkers
fouten durven te maken en elkaar
durven aan te spreken. Leidinggevenden spelen hier een belangrijke
rol in. Zij stimuleren de scholing,
het leren, onder andere door zelf op
de werkplek te leren en zo rolmodel
te zijn. Ook kunnen zij de begeleiding van docenten bij leren op
de werkplek realiseren, zorgen dat
afspraken als intervisiebijeenkomsten worden nageleefd en vooral inventief en pragmatisch omgaan met
beleefde en reële tijdsdruk. Scholing goed en op tijd inroosteren en
deze scholingstijd goed bewaken is
dan ook een van de aanbevelingen.
Ook pragmatisch omgaan met tijd
draagt volgens de onderzoekers bij,
bijvoorbeeld door stagebezoeken in
te zetten als deskundigheidsbevordering of door een startende docent
aan een ervaren docent te koppelen.
� meer informatie:
wwww.mbo2010.nl/publicaties,
Voorwaarden voor scholing van
docenten mbo, volgens docenten en
hun leidinggevenden, SCO-Kohnstamm Instituut, juli 2008.

Frustraties teamplanning
beperken met TeamTijd
Hoe kun je een goede
werkverdeling maken met
je team? Hoe kunnen kwaliteiten van teamleden hierbij
een uitgangspunt vormen?
Wat betekent dat voor de
taakverdeling? De spelsimulatie TeamTijd geeft suggesties.
In de nieuwe cao voor het beroepsonderwijs is vastgesteld dat teams
zelf verantwoordelijk zijn voor
het verdelen van de werkzaamheden. Geen eenvoudige opgave.
‘Van oudsher is het maken van een
teamplanning vaak een frustrerend
en vervelend proces’, weet Aad
Oosterhof van organisatieadviesbureau Artefaction. In samenwerking
met het procesmanagement MBO
2010 en het Drenthe College heeft
het bureau daarom de spelsimulatie
TeamTijd ontwikkeld.
Dagelijkse routine

De primaire focus van de spelsimulatie ligt op het tijdverdelingsvraagstuk binnen ROC’s, AOC’s en vakinstellingen. Teamleiders en teamleden
leren waarom het verdelen van de
werkzaamheden een teamtaak is,

en wat de rol van de teamleider is.
Ook komt aan bod hoe bepalend de
kwaliteiten van teamleden zijn voor
een effectieve tijdverdeling en hoe
individuele belangen te verenigen
zijn met het teambelang.
Voetbalteams

Na het spelen van het spel worden
de bevindingen vertaald naar de
eigen situatie. In samenspraak met
het team, de teamleiders en de spelleiders komt er een plan van aanpak.
‘Iedereen steekt wat op van de simulatie. Dit helpt bij het maken van de
echte taakverdeling. Die is daardoor
minder moeizaam om te maken.
Bovendien is het spel ook nog leuk

om te doen.’
Oosterhof benadrukt het belang van
een goede intake en follow-up. Hij
ziet het liefst dat de simulatiegame
onderdeel is van een langer traject.
‘Het optimaal inzetten van elkaars
talenten is een langdurig proces. Dat
vergt continu investeren. Samenwerken in teams is enorm lastig,
maar wordt tegelijkertijd enorm
onderschat. Voetbalteams trainen
niet voor niks meerdere keren per
week op onderlinge samenwerking.
In organisaties mag dit ook vaker
gebeuren.’
� meer informatie:
www.herontwerpschool of
Artefaction, tel. (050) 311 14 39.
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Kop eraf voor platform
mboacademies.nl
De kop is eraf voor
mboacademies.nl, een actieve
kennis- en ontwikkelkring op het
gebied van duurzaam leren en
professionaliseren binnen ROC’s,
AOC’s en vakscholen. De ontwikkelkring is inmiddels twee keer bij
elkaar geweest; de eerste workshops
zijn gegeven. Verder is het concept
mbo-academies.nl is aan bestuurders gepresenteerd. De reacties van
alle bijeenkomsten worden verwerkt
in een aangepaste versie van de
plannen.
Verschillende mbo-instellingen
hebben een eigen academie voor de
ontwikkeling van duurzaam leren
en professionialiseren binnen hun

eigen organisatie.
Mboacademies.nl ondersteunt
en faciliteert de onderwijsinstellingen bij de organisatie hiervan.
Deelnemers aan de ontwikkel- en
kenniskring zijn academiebouwers,
organisatieadviseurs en HRMadviseurs van mbo-instellingen.
Een van de doelen van
mboacademies.nl is kennis te ontsluiten en verspreiden. Dit gebeurt
onder andere via marktplaatsmbo.
nl. De verslagen, indrukken en plannen vindt u op de digitale plaza.
� meer informatie:
www.mboacademies.nl
www.marktplaatsmbo.nl

Tips voor coachen op
gedrag en op resultaat
Sarien Shkolnik, procesmanager
professionalisering van MBO 2010,
heeft op 12 november de praktijkgids Coachen op gedrag en op
resultaat in ontvangst genomen. Het
boek werd in Den Bosch gepresenteerd tijdens Professionalisering
met resultaat, een bijeenkomst voor
CvB-leden, P&O-managers en onderwijsontwikkelaars. Het boek gaat
uit van een competentiemodel voor
de gehele onderwijsorganisatie. Het
geeft leidinggevenden en coaches
in het onderwijs handvatten bij het
voeren van gesprekken met mede-

werkers en teamleden over gedrag
en het effect daarvan op resultaat.
Werkgerelateerd gedrag wordt uitgewerkt in (onderwijsspecifieke) competenties. Denk aan richting geven,
luisteren naar deelnemers en samenwerken met collega’s. Per competentie worden voorbeelden van gewenst
en observeerbaar gedrag beschreven.
Ook staan er voorbeeldvragen in
om een bepaalde competentie uit
te diepen en ‘doe-het-zelf-tips’ voor
medewerkers.
� meer informatie:
www.pi-educatie.nl

Gratis kennis op Leraar24
Leraar24, het multimediale platform
voor de professionalisering van docenten, wordt januari 2009 officieel
gelanceerd. Op het platform is zowel
vakinhoudelijke als pedagogischdidactische inhoud te vinden voor
docenten uit het po, vo en mbo.
Denk aan gratis (digitale) beelden,
film- en videofragmenten, achtergrondinformatie, verwijzingen
naar andere leerbronnen en online
communities. Met Leraar24 kan een
docent zich op elk moment van de
dag kosteloos informeren en verder
professionaliseren. Om ervoor te

zorgen dat het ook echt een platform voor en door docenten blijft,
hebben docenten veel invloed bij het
bepalen van relevante thema’s en het
samenstellen van de inhoud.
Kennisnet, Teleac/NOT, het Ruud
de Moor Centrum en de Stichting
Beroepskwaliteit Leraren en ander
onderwijspersoneel ondersteunen
het initiatief. Volgens het procesmanagement MBO 2010 is Leraar24
een welkome aanvulling in het
opleidingsaanbod van de MBOacademies.
� meer informatie: www.leraar24.nl
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Roadshow met MBO Marshals
De MBO Marshals gaan on the road.
Tijdens een kick-off op 20 november werd bekendgemaakt dat zo’n
twintig mbo-instellingen komend
jaar een heuse roadshow zullen
verwelkomen. MBO Marshal Omar
Munie is bij alle schoolbezoeken
aanwezig.

Bekende en minder bekende Nederlanders steunen als MBO Marshal
het mbo. Ze zetten zich in voor de
scholen waar ze zelf al bij betrokken zijn. Hun doel: de positieve
kanten van het mbo-onderwijs en
de studenten belichten. Niet alleen
voor de leerlingen zelf, maar ook
voor werkgevers, bestuurders en het
grote publiek. De Roadshow MBO
Marshals moet daarom een positieve
boodschap uitzenden, die het imago
van het mbo gunstig beïnvloedt.
Omar Munie

Omar Munie gaat met een trailer
van de Roadshow MBO Marshals
twintig mbo-scholen langs om
duidelijk te maken wat er allemaal
mogelijk is als je beschikt over wilskracht en doorzettingsvermogen.
Tijdens de show wordt hij vergezeld door zoveel mogelijk andere

MBO Marshals, die zijn boodschap
ondersteunen. Deze Marshals zijn
landelijk of regionaal bekend en
vervullen een voorbeeldfunctie voor
mbo-studenten. Ook Munie vervult
als oud-mbo’er zo’n voorbeeldfunctie. Op driejarige leeftijd kwam hij
als vluchteling vanuit Somalië naar
Nederland. Op zijn negentiende
begon hij een bedrijf in exclusieve
designtassen, waarmee hij nu als
22-jarige de wereld verovert. Muni
wil graag een voorbeeld zijn voor de
jongere generatie Nederlanders.
Maart 2009

De roadshow trekt vanaf maart
2009 langs de mbo-instellingen.
Leerlingen krijgen een uitnodiging
om het plenaire deel van de show te
bezoeken. In de aula van de school
of - als het weer het toelaat op het
schoolplein - vertelt Munie over
zijn leven en ambities. Ook wordt er
een film vertoond. Daarna gaan de
aanwezige MBO Marshals op bezoek
bij verschillende groepen binnen
de school en is er gelegenheid tot
het stellen van vragen. Aan het eind
van de dag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen het College
van Bestuur, hoofden/directeuren
communicatie en marketing en de

aanwezige MBO Marshals.
Bij elke roadshow kan één mbo’er
een clinic van Omar Munie winnen.
Concreet betekent dit dat zo’n twintig studenten aan het eind van het
jaar in het atelier van Munie mogen
deelnemen aan een workshop. Dit is
meteen de afsluiting van de Roadshow MBO Marshals 2008-2009. De
leerlingen overnachten in het opleidingshotel van ROC Mondriaan en
krijgen de dag na de clinic nog een
‘Den Haag dag’ aangeboden. Ook is
het de bedoeling dat de mbo’ers de
gelegenheid krijgen om staatssecretaris Van Bijsterveldt te ontmoeten.
Het is de bedoeling dat de roadshows een stimulans zijn voor het
MBO Marshal-project. Op dit moment doen hier tien mbo-instellingen aan mee, die samen beschikken
over ongeveer vijftig marshals. Deze
marshals zullen de vraag krijgen om
hun medewerking te verlenen aan
de roadshows. Ook moet Roadshow
MBO Marshals ervoor zorgen dat
meer mbo-instellingen zich aansluiten bij het project.
� meer informatie: John Spierings,
projectmanager MBO Marshals:
e-mail: j.spierings@roc-nijmegen.nl
of tel. (024) 890 41 02 (secretariaat
BBN)

Clusius College blij met resultaten

Eyeopeners door SARV-onderzoek
Het Clusius College liet de tevredenheid van studenten en
docenten over het cgo onderzoeken. De resultaten waren
confronterend, maar ook een ‘cadeau’.

Het aanbod voor het onderzoek
kwam van het procesmanagement
MBO 2010. Maar anders had het
Clusius College het onderzoek

misschien zelf aangevraagd. Rien
van Tilburg, CvB-voorzitter van
dit Noord-Hollandse AOC, ziet er
een prima aanvulling in op an-

dere onderzoeken. ‘We houden hier
verschillende tevredenheidsonderzoeken, zoals de JOB-enquêtes. Die
leveren veel kwantitatieve informatie op. Het SARV-onderzoek biedt
vooral kwalitatieve resultaten. De
mensen van SARV hebben uitgebreid gesproken met groepen
deelnemers, groepen docenten en
mixgroepen. Andere aanpak, andere
resultaten.’
Spijkerhard

Na het onderzoek volgde de presentatie voor het MT van de mbovestigingen van het Clusius College
en het College van Bestuur. ‘Best
confronterend’, oordeelt Van Tilburg. ‘Je krijgt spijkerhard te horen
wat je eigenlijk al vermoedde. Dat
bijvoorbeeld de communicatie rond
cgo niet op orde is. Uit de resultaten
blijkt dat sommige deelnemers nauwelijks weten wat een competentie
precies inhoudt. Verder komt naar
voren dat het voor onze medewerkers erg lastig is wie nu in welke
gevallen het aanspreekpunt is. We
hebben bij onze mbo-vestigingen
net een nieuwe organisatiestructuur
opgezet. Er zijn docenten, teamleiders en leidinggevenden, maar
de precieze rolverdeling is nog niet
uitgekristalliseerd. Het competenHet Clusius College vond onderzoek SARV confronterend, maar constructief

tiegericht onderwijs staat bij het
Clusius nog in de kinderschoenen.
We moeten dus nog groeien.’
Tevredenheid

Een voedingsbodem om te verbeteren is er overigens beslist binnen
de muren van het Clusius. ‘Er zijn
verschillende verbeteringen door te
voeren’, beseft Van Tilburg. ‘Maar
wij – docenten, medewerkers, leidinggevenden én deelnemers – gaan
die uitdaging graag aan. Want het
overheersende gevoel na de presentatie was tevredenheid en trots.
Onze school omarmt het concept
cgo volledig. Niemand wil meer terug naar het traditionele onderwijs.
Er schort nog het een en ander aan
de uitvoering, maar dat wisten we al
sinds het Balansschool-onderzoek
van Keesie. Het SARV-onderzoek
vertelt ons dat onze deelnemers met
veel plezier naar school gaan en de
opleidingen goed vinden. Dat blijkt,
aldus SARV, lang niet bij alle scholen
zo te zijn.
Helpdesk en studentenraad

Ondanks de duur van de presentatie – drie uur aaneen – waren we
achteraf dan ook vol energie. Een
van mijn vestigingsmanagers wist
het kernachtig te verwoorden: dit

onderzoek is een cadeau.’
De opgewekte energie leidde al
snel na de presentatie tot concrete
acties. Van Tilburg: ‘We werken
systematisch en op allerlei manieren
aan de communicatie en zichtbaarheid rond cgo. Zo willen we overal
in onze schoolgebouwen posters
ophangen met de belangrijkste
competenties. Verder hebben we
van SARV geleerd dat we meer met
elkaar in gesprek moeten gaan. We
moeten geen e-mail sturen, mensen
uitnodigen voor een vergadering
en ze bij die bijeenkomst een dik
pak papier in de handen stoppen.
Dat lijkt een open deur, maar was
toch een eyeopener. Ook een tip
van SARV is het oprichten van een
helpdesk, bemand door een docent
en een deelnemer. Zij kunnen dan
allerlei vragen rondom cgo beantwoorden. Verder zijn er studentenraden in oprichting. Met dat idee
speelden we al langer, maar door
het onderzoek is de ontwikkeling
in een stroomversnelling gekomen.
Dergelijke initiatieven leveren veel
meer op dan ze het kosten. Net als
het SARV-onderzoek.’
� meer informatie:
www.sarvinternational.nl
www.mbo.nl/publicaties/thema’s die
er toe doen/Balansschool
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Mbo-studenten beoordelen de
kwaliteit van hun onderwijs
JOB presenteert onderzoeksresultaten ODIN5

Eens in de twee jaar laten we een gerenommeerd onderzoeksbureau de tevredenheid van mbo-studenten
onderzoeken: het ODIN-onderzoek. Op 27 november presenteerden we in Hotel Arena in Amsterdam de resultaten
van alweer het vijfde ODIN-onderzoek. Daarbij waren zowel
onderwijsprofessionals als mbo-studenten aanwezig.

84.000 mbo-studenten van maar
liefst 61 onderwijsinstellingen
namen deel aan het onderzoek.
In ODIN5 geven studenten hun
mening over zaken als de onderwijsinhoud, stage, veiligheid, inspraak
en voorzieningen. Het onderzoek
heeft veel opvallende resultaten opgeleverd. Hieronder schetsen we op
hoofdlijnen een beeld. De resultaten
laten zien over welke aspecten van
het onderwijs de tevredenheid de
afgelopen jaren is gestegen. Tegelijkertijd biedt het onderzoek aanknopingspunten om het onderwijs te
verbeteren.
Positieve ontwikkelingen

De studenten zijn over een aantal
thema’s overwegend positief en
positiever dan in de voorgaande
jaren, bijvoorbeeld over het thema

studiebegeleiding en stage. Ook over
de kwaliteit van docenten en het
contact met hen zijn ze erg positief.
Aandachtspunten

Maar er zijn ook thema’s waarover
de studenten negatief zijn, zoals de
inhoud van de lessen, het programma, het lesmateriaal en de veiligheid
op school. Ook op de vragen of ze
vinden dat ze op school voldoende
leren, zijn ze niet positief. Bijna een
kwart van de mbo-studenten vindt
dat ze op school onvoldoende leren,
over het lesmateriaal zijn ze negatiever dan in eerdere ODIN-onderzoeken. Daarnaast vindt bijna de helft
van de studenten dat roosterwijzigingen niet op tijd worden doorgegeven en dat de school onvoldoende
rekening houdt met gehandicapte
studenten. Steeds minder mbo-

studenten voelen zich veilig in het
schoolgebouw. Deze thema’s verdienen de nodige aandacht en zijn voor
verbetering vatbaar.
Verbeterpunten in het CGO

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk op welke punten de mening
van de cgo-student afwijkt van de
tevredenheid van studenten die
nog eindtermengericht onderwijs
volgen. Studenten binnen competentiegerichte opleidingen, oordelen
iets negatiever over de kwaliteit van
de docenten en het gebruik van het
lesmateriaal. Ze zijn iets minder tevreden over wat ze leren op school,
maar zijn positiever over de onderwijsfaciliteiten en de sfeer op school.
Over het algemeen verschillen de
meningen van studenten over de
oude en nieuwe vorm van onderwijs
echter niet veel van elkaar.

denteninspraak is immers één van
onze grootste speerpunten. En studenten willen meedenken over het
beleid op school. Dat blijkt wel uit
het feit dat het percentage studenten
dat aangeeft hieraan behoefte te
hebben, sinds ODIN2 is verdubbeld.
Studenten die cgo volgen, geven nog
vaker aan actief te willen meedenken
over het beleid op school. Neem die
studenten serieus, is ons advies. Uit
ODIN5 blijkt dat studenten die zich

serieus genomen voelen, ook meer
bereid zijn om actief mee te denken.
Zo trek je misschien ook de andere
studenten over de streep om mee te
praten. Door samen te werken aan
onderwijsverbetering komen oplossingen pas echt van de grond!
� meer informatie:
www.odin5.nl, www.www.job-site.nl

te weinig uitdaging en afwisseling te
bieden, er is geen goede afstemming
in structuur van de opdrachten en
dit alles zorgt voor onduidelijkheid
bij leerlingen. Niet alle docenten
kunnen het project inhoudelijk
begeleiden. Verder blijkt de integratie van Engels in het project lastig en
niet alle leerlingen zitten al op het
gewenste niveau.

wijspraktijk. Uiteindelijk gebruik
ik dit verslag om met het team in
gesprek te gaan over de invulling
van cgo. Een aantal aanbevelingen
en conclusies:
• Projecten en met name projectonderwijs zijn een prima methode
om cgo een contextrijke invulling
te geven. Zorg er wel voor dat
je met iedereen het programma
doorspreekt en afstemt. Ook ‘nietexperts’ moeten de inhoud kennen.
• Kies enkele basiscompetenties
(initiatief nemen, samenwerken)
en beoordeel daar leerlingen op.
Daarmee maak je duidelijk dat ook
de manier van werken (en leren)
onderdeel uitmaakt van cgo.
• Zorg dat het programma staat en
dat leerlingen kunnen versnellen.
Stem daar ook de stage op af.
• Maak opdrachten afwisselend, voeg
eigen opdrachten toe, zorg voor
meer alternatieve werkvormen; zo
maak je het project bedrijfsecht.
• Integreer Engels, maar dan ook
echt. Maak gebruik van native
speakers.

Namens het bestuur van JOB,
Jouke de Jong

Werk gezamenlijk aan
onderwijsverbetering

De resultaten van het ODIN-onderzoek bieden aanknopingspunten om
het onderwijs (verder) te verbeteren.
JOB vindt het belangrijk dat dit
samen met studenten gebeurt. Stu-

B2Bback to the benches
Drie jaar geleden maakte ik de overstap van docent naar
beleidsmedewerker onderwijs. Ik wilde de directe onderwijspraktijk, met alle (on)mogelijkheden van competentiegericht onderwijs, niet uit het oog verliezen. Vandaar dat ik
regelmatig een dag ‘als leerling’ meeloop. Mijn bevindingen
geef ik terug aan het team. Een verslag van mijn eerste meeloopdag.

Mijn eerste gastheren en -vrouwen
zijn de leerlingen van het team van
Bedrijfsadministratie. Ze volgen
de opleiding boekhoudkundig
medewerker (niveau 3). Om 8.33
uur druppelen ze binnen. Het eerste
uur is simulatie-uur. Maar omdat er
deze periode geen simulatie voorhanden is, werken ze aan hun taken
binnen het project. De leerlingen
mogen zelf kiezen welke taak ze in
welke volgorde uitvoeren.
Ik schuif aan bij een leerling die
allereerst een tabel maakt om journaalposten te kunnen verwerken.
Leerlingen schromen niet om hulp
te vragen bij problemen. Ze gaan
goed om met reacties van docenten
die met doorvragen het probleem
helder maken en leerlingen in de
richting van een oplossing helpen.
Professioneel

De gehele dag begeleiden verschillende docenten en instructeurs de
leerlingen op een professionele
manier. Taakkaarten worden afgetekend, gesprekjes gevoerd en leerlingen worden gemaand aan het werk
te gaan. Over de begeleiding merken
docenten wel op dat het af en toe
lastig is om de leerlingen enerzijds
los te laten en anderzijds toch structuur en sturing te geven.
Het project zelf blijkt nog wel wat

Stageprobleem

‘Joris’ heeft moeite met het maken van een tabel vanuit Excel. Ik
probeer hem te helpen, maar ook
mij lukt het niet. We zoeken een
leerling die dit onderdeel al af heeft.
Joris geeft aan dat deze manier
van leren hem bevalt. Hij kan ook
goed verklaren waarom tabellen en
grafieken van belang zijn voor de
boekhouding van een bedrijf. Een
praktijkgericht leermoment!
Ik spreek twee (ex)havisten. Ze hebben alles al af en willen door. Mogelijk kunnen ze de opleiding versneld
en in een jaar afsluiten. Alleen de
stage is een probleem. Die is niet zo
flexibel in te richten.
Aanbevelingen

Aan het einde van de dag heb ik
alle leerlingen gesproken. Een dag
meelopen is een goede manier om
voeling te houden met de onder-

Hans Steeman (beleidsmedewerker
onderwijs ROC Nijmegen)
(om begrijpelijke redenen zijn de
namen gefingeerd)
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De agenda bevat alle activiteiten van het procesmanagement
MBO 2010 en de bijeenkomsten van Bedrijfstakgroepen
(BTG’s) en paritaire commissies. Wijzingen in de data voor
behouden. Kijk voor meer data op www.mbo2010.nl

December
17 december

Kenniskring Bedrijfsadministratie
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Kenniskring BA
18 december

Bestuursoverleg Kenniskring Commercieel
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Bestuur Kenniskring Commercieel
Bestuursoverleg Kenniskring O&V
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Bestuur Kenniskring O&V
19 december

BTG-PLMF
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG PLMF

28 januari

5 februari

Clusterbijeenkomst T&L, B&I, MVP, WEI, PGA en M&V
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010
Voor wie: Clusterleden

Clusterbijeenkomst ICT
Organisatie: MBO 2010
Voor wie: Clusterleden

20 Werkgroepen, workshops en onderstructuren clusters
T&L, B&I, MVP, WEI, PGA en M&V
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010
Voor wie: Clusterleden

Clusterbijeenkomst Economie (Administratie &
Secretariaat)
Organisatie: MBO 2010
Voor wie: Clusterleden

29 januari

Clusterbijeenkomst HTV
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010
Voor wie: Clusterleden
Ledenvergadering BTG GDW
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG GDW

Ledenvergadering BTG T&L
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG T&L
Bijeenkomst achterban V&V
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: GDW leden achterban V&V
Algemene ledenvergadering BTG T&L
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG T&L

Januari
7 januari

Bestuursoverleg Kenniskring Bedrijfsadministratie
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Bestuur Kenniskring Bedrijfsadministratie
9 januari

Ondercommissie chauffeurs BTG T&L
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden ondercommissie
11 januari

Algemene ledenvergadering BTG MEI
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG MEI
14 januari

Landelijke ROBO bijeenkomst (Bakkerij)
Organisatie: Kenwerk, NBC, NBOV en BTG HTVF (WDV)
Voor wie: Branche, leden WDV en OWGB
15 januari

Clusterbijeenkomst W&C en Z&A
Organisatie: MBO 2010
Voor wie: Clusterleden
Ledenvergadering BTG Handel
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG Handel
22 januari

Clusterbijeenkomst OSV
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010
Voor wie: Clusterleden
Bijeenkomst achterban Welzijn
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: GDW leden Achterban Welzijn
23 januari

Werkgroep UV
Organisatie: Werkgroep
Voor wie: Cluster MDU
Bijeenkomst achterban AG
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: GDW leden Achterban AG
Algemene ledenvergadering BTG GTB&A
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG GTB&A

30 januari

Clusterbijeenkomst M&V samen met onderstructuur
BTG MCT
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010 / MBO Raad
Voor wie: Clusterleden M&V + leden onderstructuur BTG MCT
Ledenvergadering BTG GTB&A
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG GTB&A

6 februari

Ledenvergadering BTG MEI
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG MEI
Ledenvergadering BTG PMLF
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG PMLF
12 februari

Februari
2 februari

Algemene ledenvergadering BTG PMLF
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG PMLF
4 februari

Ambitieprogramma techniek: Aandacht voor
ondernemersvaardigheden
Organisatie: Procesmanagement MBO 2010 / Platform Bèta
Techniek
Voor wie: Alle clusterleden

Bijeenkomst achterban Onderwijs Beroepen
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: GDW leden achterban OB
Bijeenkomst achterban Sport&Bewegen
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: GDW leden achterban S&B
Clusterbijeenkomst Handel & Commerciële
Dienstverlening
Organisatie: MBO 2010
Voor wie: Clusterleden en belangstellende BTG-leden
13 februari

Ledenvergadering BTG MCT
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Leden BTG MCT
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Onderwijs en bedrijfsleven
zij aan zij in havenstad

Professionaliseren van het
praktijkleren

Rob van der Molen van Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
(KMR) wil het beeld bijstellen dat
veel mensen van Rotterdam hebben,
zo vertelt hij tijdens CompetentCity.
‘Rotterdam staat niet voor achterstand, armoede en schooluitval.
Rotterdam is een innovatieve havenstad, waar baanbrekend onderwijs
een grote rol speelt.’ Bedrijfsleven,
onderwijs en overheid werken er samen aan verbetering en vernieuwing
van de technische beroepsopleidingen in de hele regio. Dit gebeurt in

Versteviging van de relatie
tussen onderwijs en bedrijfsleven is ‘niet direct’ het
doel van competentiegericht onderwijs. Dat erkent
Ger Ros, gespreksleider van
het debat over professionaliseren van het praktijkleren.
Maar het geeft wel genoeg
stof voor een pittige discussie op CompetentCity.

drie clusters: Scheepvaart, Transport
en Logistiek, Proces-petrochemie
en in het Deltaplan Metaal, Elektro
en Installatie. ‘De samenwerking
stelt leerlingen - met behulp van
simulatorparken, oefenfabrieken en
practica - in staat om op school al
de beroepspraktijk mee te maken
en de bijbehorende competenties te
ontwikkelen. Het bedrijfsleven krijgt
er natuurlijk ook iets voor terug: enthousiaste afgestudeerden die direct
aan de bak kunnen.’
� meer informatie: www.kmr.nl

Volwassen worden
in het buitenland
Het ROC Albeda werkt met ambassadeurs die in het buitenland op
zoek gaan naar geschikte leerbedrijven. Studenten die een internationale stage volgden, komen namelijk
zelfverzekerder en volwassener terug; dat is de algemene ervaring van
onderwijsinstellingen. Toch gebeurt
het nog weinig dat mbo-studenten
in het buitenland op stage gaan. Het
regelen van een leerbedrijf is lastig,
alleen al omdat het Nederlandse
onderwijssysteem sterk verschilt
van de systemen in het buitenland.
Een partnerschool is moeilijk te
vinden. Elly van ’t Hof vertelt dat de
ambassadeurs hier verandering in

brengen: ‘Zij fungeren ook als eerste
aanspreekpunt voor de leerlingen in
het stageland.’ Zelf reist Van ‘t Hof
jaarlijks naar de leerbedrijven om
deze te controleren. ‘Leerlingen leren
de taal, maar leren ook pro-actief
handelen. Niet alles is al geregeld,
je zult het grotendeels zelf moeten
doen.’ Bovendien komen ze in een
andere cultuur terecht. In Engeland
overdreven vaak “please” en “thank
you” zeggen, een siësta in Spanje.
‘Als je daar niet aan meedoet, krijg je
het onnodig moeilijk.’
� meer informatie:
www.workplacement.nl,
www.kchandel.nl

Het bedrijfsleven moet meer
betrokken worden bij beroepspraktijkvorming. Eens of oneens? De
zaal is het met deze stelling eens.
Het panel met vertegenwoordigers
uit beide kampen is verdeeld. Het
onderwijs wordt vertegenwoordigd
door René van Gils, CvB-lid van
het Graafschap College, en Joop
Eijkelenboom van OCW, betrokken
bij de professionalisering van leerbedrijven. Vanuit het beroepsveld zijn
onderwijscoördinatoren Han van
Roozendaal (Binnenscheepvaart) en
Jaap Schuurman (Landal Greenparks) aangeschoven.
‘Schippers zijn vaak op het water en
moeilijk bereikbaar. In onze branche
is de voorbereiding van praktijkstages daardoor lastig. Ik vind dat de
verantwoordelijkheid daarom bij de
school ligt’, aldus Roozendaal. Bij
Landal Greenparks gaat het er iets
anders aan toe. ‘Wij willen ook onze
eigen verantwoordelijkheid nemen.’

CvB’er René van Gils vult aan: ‘Het
is de taak van de school om de
leerling goed voor te bereiden op de
praktijk, maar op het bedrijf moeten
didactische kwaliteiten aanwezig
zijn.’
Scherp debat

Ook de twee andere stellingen leveren voldoende voer voor een scherp
debat. De stelling: “De deelnemer
moet zelf een geschikte bpv-plaats
vinden en is zelf verantwoordelijk
voor afspraken over omvang en inhoud van de bpv-periode” leidt tot
veel verdeeldheid. De praktijkvertegenwoordigers vinden het belangrijk
dat deelnemers zich verdiepen in
hun praktijkkeuze. Ze willen geen
leerlingen die niet uit vrije beweging
bij hun bedrijf komen.
Maar ondersteuning vanuit de
school mag volgens hen echt niet
ontbreken. Joop Eijkelenboom
(OCW) wijst nog even op de
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website stagemarkt.nl.

die het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod
vergemakkelijkt.
Elkaar vertrouwen

Eensgezindheid is er over de stelling
dat “de praktijkbegeleider en de
schoolopleider gezamenlijk de begeleiding organiseren”. Schuurman
maakt hierbij wel de kanttekening
dat de uiteindelijke beoordeling
meer bij het praktijkbedrijf moet
liggen. Zij weten immers het beste
of iemand geschikt is. Van Gils: ‘Ik
vraag me wel af of alle bedrijven dit
al aankunnen.’ Een verbroederende
opmerking komt aan het eind van
de onderwijscoördinator Binnenscheepvaart: ‘Met nieuwe regels en
eisen voor alle partijen komen we
niet verder. Het komt toch aan op
vertrouwen in elkaar.’
� meer informatie: www.mbo2010.
nl/bpv, www.marktplaatsmbo.nl,
www.stagemarkt.nl

Lector Ruud Klarus:

‘Kwaliteitsonderzoek geeft
vertrouwen’
Docentenstages
in de horeca
Docenten die via een stage de
praktijk weer ervaren; binnen het
horecaonderwijs is daar enthousiast op gereageerd. En dus gingen
Werkgroep Directeuren Horeca,
Kenwerk en Koninklijke Horeca NL
aan de slag met de voorbereiding. In
de door hen ontwikkelde docentenstages staan gesprekken tussen
de docent en zijn leidinggevende
centraal. Hierin komen de leervraag
en het leerdoel van de docent aan
bod. Daar begint én eindigt elke
stage mee. Zijn docent en leerbedrijf
na afloop tevreden en is de leervraag
van de docent beantwoord, dan is de

stage geslaagd. Er zijn vier soorten
stages ontwikkeld: verkennende en
verdiepende, en update- en onderzoeksstages.
In januari starten de pilots, en in het
cursusjaar 2009-2010 kunnen de docentenstages in de horeca beginnen.
De initiatiefnemers denken dat hun
methodiek ook voor andere onderwijssectoren zeer geschikt kan zijn.
Die moeten wel nog even geduld
hebben: ‘Laten we ons eerst maar
eens in de horeca bewijzen.’
� meer informatie:
www.docentenstages.nl

‘Examineren op basis van
wantrouwen betekent alles
dichttimmeren en daarmee
het wantrouwen afdekken’,
aldus lector Ruud Klarus in
zijn lezing op CompetentCity. ‘Vertrouwen is belangrijk en een veel betere basis
voor beoordeling.’
Hoe beoordeel je in een tijdperk van
wantrouwen? De toehoorders in ’t
Theater van CompetentCity spitsen
meteen de oren bij de lezing over
vertrouwen en beoordelen van Ruud
Klarus. ‘De politiek wantrouwt de
ambtenaren én het onderwijsveld,
het onderwijsveld wantrouwt de
politiek én de inspectie – en omgekeerd – en de leerkrachten wantrouwen de koepels en de managers.’ Het
gevolg: examineren wordt in toenemende mate centraal gecontro-

leerd. Volgens Klarus het verkeerde
uitgangspunt. ‘Kijk maar naar de
economie: als er geen vertrouwen is,
stort het systeem in.’
Dichttimmeren

Toch blijft Ruud Klarus positief: ‘Er
valt immers wat te kiezen. Tussen
het Rijnlandse en het Angelsaksische model.’ Het eerste model gaat
uit van vertrouwen, het tweede
van wantrouwen. Toegepast op het
onderwijs betekent het Angelsaksische model (wantrouwen) dat het
mechanisme van vrijheidsbeperking
versterkt wordt. Want als een school
een eigen beoordelingssysteem
ontwikkelt, wordt ze op de vingers
getikt. Met het gevolg dat deze onderwijsinstelling een volgende keer
niet meer durft. ‘Omdat de school
dan denkt dat bepaalde dingen niet
mogen’, legt Klarus uit. ‘En dus die
ruimte niet meer neemt.’ Examineren op basis van wantrouwen

betekent alles dichttimmeren en
daarmee het wantrouwen afdekken.
Effe checken

Volgens Klarus is vertrouwen
belangrijk en kunnen onderwijsprofessionals dat opbouwen door
onderzoek te doen naar kwaliteit.
‘In de reeks Plan, Do, Check, Act
betekent de C in de praktijk: effe
checken.’ Dat is onvoldoende. ‘Als je
vertrouwen wilt van de omgeving,
moet je kritisch blijven kijken naar
je eigen werk.’ Basisprincipe daarbij
zou moeten zijn: ik doe het goed,
maar morgen wil ik het nog beter
doen. Klarus: ‘Op dit moment wordt
het kwaliteitsonderzoek te veel
buiten het onderwijs geparkeerd.
Onderwijsprofessionals moeten het
zelf doen en er zelf mee beginnen,
want kwaliteitsonderzoek geeft
vertrouwen.’
� meer informatie:
www.mbo2010.nl/examinering
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Onderwijs en ICT
Kennisnet heeft een workshop ontwikkeld om managers te ondersteunen bij de inzet van ict in de eigen
onderwijsinstelling. In samenspraak
met de school wordt het traject in
dagdelen samengesteld. Maatwerk
is daarbij het uitgangspunt. Binnen
een kader kan de organisatie aangeven welke focus het workshoptraject
heeft en welke deskundigen een
bijdrage leveren. Dit kader wordt
gevormd door vier thema’s: trends,
inzet, implementatie en flexibilisering. Deze vormen als het ware het
menu waaruit de school het eigen

diner kan kiezen. Het eerste thema
bestaat uit een workshop over de
laatste ontwikkelingen op ictgebied en de trends die relevant zijn
voor het onderwijsveld. Managers
die hier al van op de hoogte zijn,
beginnen bij de workshops over het
doelmatig inzetten van ict of – een
stap verder – de randvoorwaarden
voor implementatie. Laatste stap in
de reeks is een simulatie rond een
flexibele onderwijsorganisatie.
� meer informatie:
www.managermbo.kennisnet.nl

Mooie meiden
mooi diploma

Discussieleider Ruud Klarus: ‘Vertrouwen is het kernwoord van dit debat.’

Debat LLB en examinering:

‘Einddoel burgerschap
moeilijk vast te stellen’
LLB en examinering is en
blijft een hot item, zo blijkt
wel tijdens het drukbezochte debat in Studio2010 op
CompetentCity. Lector Ruud
Klarus gaat de aanwezigen
voor in de discussie over
examinering van de LLBkerntaken in het mbo.

Een praktijkvoorbeeld van de Amarantis Onderwijsgroep moet de discussie op gang brengen. Deze onderwijsinstelling werkt op het gebied
van LLB en examinering met een
zogenaamd inspanningsportfolio.
Leerlingen moeten hierin vastleggen
en motiveren waar ze op LLB-gebied
stonden en hoe ze er nu voorstaan.
Want: ‘Bij de beoordeling draait het
erom dat de leerling ontwikkeling
kan aantonen. Door te werken met
een inspanningsportfolio maakt de
student dit inzichtelijk.’ De aanwezigen knikken instemmend.
Geen standaard

De zaal is het eens met de opmerking dat een landelijke standaard
op examineringsvlak niet gewenst
is. ‘De groei van leerlingen op het
gebied van burgerschap is niet vast
te leggen in een landelijk niveau. Het
feit dat de overheid zo’n landelijk
eindniveau in wil voeren, heeft te

maken met wantrouwen richting
de onderwijsinstellingen. OCW
wil alleen maar controleren of we
wel goed bezig zijn met LLB.’ Deze
opmerking valt bij de aanwezigen in
goede aarde. Het gaat volgens hen
niet om het eindniveau van een student, maar om waar iemand staat in
zijn denken en of hij dit ontwikkelt.
Basiskennis

Een andere belangrijke vraag is
of het burgerschapsdeel uit het
brondocument LLB moet worden
opgesplitst in een kennis- en een
vormingscomponent, om zo het
examineren gemakkelijker te maken.
Een meerderheid van de aanwezigen
vindt van niet. Vorming en kennis zijn beide belangrijk en hangen
altijd met elkaar samen. Bovendien:
‘Een leerling kan zich niet ontwikkelen of vormen zonder een zekere
mate van basiskennis. Als je praat
over een vormingscomponent heb je
het ook over een kenniscomponent.’

In het kort
• De Amarantis Onderwijsgroep
werkt met een inspanningsportfolio.
• Burgerschap is niet vast leggen in
een landelijk niveau.
• Geen overeenstemming over LLB.

ROC Zadkine laat op CompetentCity 2008 zien de proeve van
bekwaamheid op geheel eigen wijze
aan te pakken. Bij de opleiding
Uiterlijke Verzorging gebruikt het
ROC in het kopstudiejaar de STARmethode (Situatie, Taak, Advies,
Resultaat en Reflectie). Docent,
loopbaanbegeleider en assessor
Renée Abcouwer: ‘Zo kunnen we
meten of de leerling volgens zijn
portfolio competent is.’ Zadkine
hanteert de methodenmix: leerlingen worden beoordeeld op basis
van het ontwikkelingsportfolio, het
portfolioassessment en de proeve

van bekwaamheid. Bij de proeve zet
Zadkine ook het criteriumgerichte
interview in, vertelt vakdocent,
loopbaanbegeleider en assessor
Marleen Kila. ‘Daarin beoordelen
we bepaalde competenties in een
andere dan voorgeschreven situatie.
Bijvoorbeeld door de leerling te
vragen welke aromatherapie zij zou
hebben toegepast als haar cliënte
niet verkouden was geweest.’ Zadkine noemt de nauwe betrokkenheid
van het bedrijfsleven bij de assessments opvallend.
� meer informatie:
www.herontwerpschool.nl

Zonder examens

Veel discussie is er over de vraag
waarom LLB überhaupt in de
kwalificerende sfeer is getrokken.
‘Aan burgerschap kun je moeilijk
een einddoel stellen’, zo stelt een van
de aanwezigen. ‘Je bent in principe
nooit uitontwikkeld. Het gaat er
toch gewoon om dat je ermee bezig
bent. Maar dat hoeft niet beoordeeld
te worden.’ Een andere opmerking
luidt dat LLB puur en alleen wordt
geëxamineerd omdat onderwijsinstellingen er dan tijd en energie in
steken. ‘Scholen weten dat ze er iets
mee moeten. Op die manier krijgt
LLB een impuls.’ Maar daar is niet
iedereen het mee eens. ‘Ook zonder
examens kun je als onderwijsinstelling verantwoording afleggen. Je
zou bijvoorbeeld een inspanningsverplichting kunnen invoeren.’ Een
andere aanwezige oppert dat onderwijsinstellingen hun studenten zelf
verantwoordelijkheid moeten geven,
door ze zelf hun eigen ontwikkeling
bij te laten houden.
Na drie kwartier nadert het debat
zijn einde. Ruud Klarus concludeert
dat het de zaal niet is gelukt om
overeenstemming te bereiken over
dit onderwerp. Maar zijn opmerking
dat “vertrouwen” het kernwoord van
het debat is, kan op instemming van
bijna iedereen rekenen.
� meer informatie:
www.mbo2010.nl > LL&B, Talen,
Rekenen

Spel stimuleert
taalontwikkeling
Hoe cruciaal is taal in het mbo?
Zeer cruciaal volgens het ITTA. Op
CompetentCity 2008 presenteert
het instituut een spel waarmee
teams op een natuurlijke manier taal
kunnen inbedden in het mbo. Het
spel maakt inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor welke taken. Wie
neemt bijvoorbeeld een taaltoets af?
Wie laat zijn leerlingen een presentatie verzorgen over berichten uit de
Spits of Metro? Afhankelijk van de
taak neemt de docent Nederlands,
de vakdocent, de praktijkbegeleider
op stage- of werkplek of de trajectbegeleider de verantwoordelijkheid
op zich. Doel is een samenspel te
creëren tussen de verschillende

mensen in het onderwijsteam, waarbij de taakverdeling over de verschillende functies in balans is.
Dit spel wordt ook als instrument
ingezet bij het landelijke project
Taalontwikkeling in het mbo. In
het project leren de scholen hoe zij
Nederlands beter kunnen inbedden
in het onderwijs. Lies Alons, senior
projectmedewerker bij het ITTA:
‘Taalontwikkeling is niet alleen iets
van de taaldocent, maar iets van
het hele team. Dat proberen we met
dit project en dit spel duidelijk te
maken.’
� meer informatie:
www.marktplaats.nl > categorie
Talen
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Private onderwijsinstelling
in beeld
Op CompetentCity krijgt ook een
private onderwijsaanbieder als
NCOI de mogelijkheid de bezoekers
te informeren over hoe het opleidingsaanbod is georganiseerd. Marc
van den Broek en Jolanda Westrum
gaan tijdens de workshop ‘Kijkje in
de keuken van de private onderwijsinstelling’ ook in op de rol van flexibiliteit in het onderwijs van NCOI.
Kern van het opleidingsaanbod van
NCOI is het zogenaamde action
learning, waarbij student, docent,
onderwijsprogramma en leeromgeving op een flexibele manier met

elkaar in contact worden gebracht.
De onderwijsaanbieder begeeft zich
ook op de mbo-markt. ‘Omdat de
invoering van het competentiegerichte onderwijs eigenlijk één grote
managementverandering is, bieden
wij opleidingsmanagers in het mbo
nu ook de mogelijkheid om zich
hierin te bekwamen’, aldus Van den
Broek. ‘Zij kunnen de nieuwe Associate Master Onderwijsmanagement
volgen, die is ontwikkeld in samenwerking met de Herontwerpschool.
� meer informatie:
pagina 2 van de krant

Overzicht bedrijfsvoering MBO 2010
Aandachtsgebieden

Planning en
roosteren

bij mij’, gebruik hetzelfde portfolio
en laat vmbo’ers en mbo’ers in dezelfde praktijk samenwerken. Don’t:
laat leerlingen vooral niet kiezen op
basis van ‘wat wil ik’ of ‘wat vind
ik leuk’. Keuze speelt namelijk een
grote rol bij uitval. Veel deelnemers
zien de oplossing in de praktijk. Als
leerlingen in het vmbo al kennismaken met het echte beroep kunnen ze
beter kiezen. ‘Het is wel belangrijk
dat we de ervaringen in beeld brengen en erover doorpraten.’
� meer informatie:
www.mbo2010.nl/publicaties> Met
het oog op talent

AAR

Onderwijstijd

Leerlingbegeleiding

Exami
nering

Voortgangsregistratie

Managementinformatie

Werkwijze
Processen

Functioneel ontwerp

Instrument

Gebruik

Functionele ontwerpen
instellingen/georganiseerd verband instellingen (5)

- Onderwijscalculator (4)
- Mondriaanplanner (2,3)
- ICT scan (5)
- Plus Delta (3)

Producten

- Flexcollege (1)
- Team Columbus (1,2)
- Netwerkschool (1)
- Mondriaanplanner (2,3)
- Innovator (2,3)
- Allure(1)
- Plus Delta (3)
- Team Tijd (2)

Doorstroom van
vmbo naar mbo
Wat moet je juist wel en wat juist
niet doen bij de doorstroom van
vmbo naar mbo? Die vraag stond
in Studio 2 op CompetentCity
centraal. In de kersverse brochure
Met het oog op talent zijn veel do’s
en don’ts te vinden. Toch kwamen
de deelnemers aan de workshop in
Studio 2 nog met een reeks aanvullingen. Ze brainstormden over doorstroom op de onderwerpen inhoud,
professionalisering en instrumentarium. Rode draad bij het groepje
‘inhoud’ is de praktijk. Do’s: stel sectorkeuze uit, onderbouw de sectorkeuze met ‘wat kan ik’ en ‘wat past

- Masterclasses ICT (5)
- ICT implementator (5)

Parell

Bedrijfsaspecten: 1 = Organisatie/logistiek, 2 = HRM, 3 = Kwaliteitszorg, 4 = Financien, 5 = ICT, 6 = Marketing

Naar een goede bedrijfsvoering
Hoe komen onderwijsinstellingen
tot een goede bedrijfsvoering? Het
procesmanagement MBO 2010
ondersteunt instellingen op drie
onderdelen: organisatie, kosten en
effectiviteit. Daarnaast zijn er zeven
aandachtsgebieden geformuleerd:
planning en roosteren, aan- en afwezigheidsregistratie, onderwijstijd,
leerlingbegeleiding, examinering,
voortgangsregistratie en managementinformatie.

Voor een goede bedrijfsvoering
is het noodzakelijk om bij al
deze aandachtsgebieden eerst het
primaire proces goed in beeld te
krijgen. Wie doet wat wanneer, waar,
met welk instrument, wie is waar
verantwoordelijk voor? Met inzicht
in de proceskant is een functioneel
ontwerp mogelijk: een programma
van eisen om systemen (al dan
niet ICT) te maken die de processen ondersteunen. De productie en

inrichting van instrumenten vindt
plaats op basis van het functioneel
ontwerp. De laatste en belangrijkste stap is het gebruik van alle
zaken die in de planvorming en het
instrumentarium zijn opgeleverd.
Het procesmanagement MBO 2010
levert producten en diensten voor
een goede procesbeschrijving en
-ordening, het opstellen van een
functioneel ontwerp, de productie
en het gebruik van instrumenten.

Nieuwe cursusgids Herontwerpschool
Inhoud

Het taalbeleid in het mbo-onderwijs
krijgt steeds meer inhoud. Dat is de
positieve boodschap van Tiba Bolle
van het ITTA. ‘De volgende stap is
een integrale en pro-actieve aanpak
op vier niveaus in de organisatie
– docenten, opleidingsmanagers,
staf en management – om zo het
taalbeleid bottom up én top down
te verankeren.’ Dit betekent dat de
docenten aangeven wat zij anders
willen en de staf volgt, in curriculumontwikkeling en het uitzetten van
de contouren voor onderwijs- en
toetsbeleid. Opleidingsmanagers
moeten faciliteren en de lijn moet

de praktijk vertalen naar visie en het
taalbeleid borgen. ‘Als dan elk roc
nog beschikt over een geïnspireerde
fakkeldrager die de communicatielijnen open houdt en alle informatie
vertaalt naar concrete afspraken,
dan zijn we goed op weg.’
De ervaringen en inzichten van
de ROC’s die tot nog toe aan het
project Taal is cruciaal hebben
meegedaan, worden door het ITTA
gebundeld in een Strategisch Handboek Taalbeleid, dat begin volgend
jaar bij mbo2010 verschijnt.
� meer informatie: www.itta.nl,
www.marktplaatsmbo.nl

• Beoordelen in het mbo		
• Kritisch nadenken over het eigen onderwijsaanbod		
• Hoe kan ik mijn leerling beter begrijpen en motiveren?

Cursusaanbod 2009

Taalbeleid zoekt
fakkeldragers
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Bedrijfsvoering
• De Mondriaan Planner en de Innovator
• Generatie Einstein versus Planning & Control
• Flexcollege: flexibel onderwijs organiseren

Professionalisering
• Managen van teams
• Ondernemend gedrag en leiderschap voor beter onderwijs
• Studieloopbaanbeleiding in het mbo
• Leren van elkaar binnen een onderwijsteam
• Team Columbus
• Team Tijd
• Projectorganisatie Prince2
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Cgo in beeld

de MBO·krant

CompetentCity 2008
Met ruim 2.000 bezoekers was CompetentCity ook dit jaar
weer een doorslaand succes. Een sfeerimpressie.
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