onderwijs dat werkt

de MBO·krant

Zet twee frisse bestuurders
bij elkaar en laat hen terugen vooruitblikken. Zie daar de
insteek van Nieuwe oogst.
Dit keer: Jeroen Knigge (ROC
Leiden) en Theo Douma (ROC
Nijmegen).
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‘De Ombudslijn MBO brengt
problemen in beeld’, stelt
minister Van Bijsterveldt.
Samen met o.a. ombudsvrouwe Anita de Moor kijkt
ze terug op het eerste jaar
Ombudslijn.
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Van de 223.000 erkende
leerbedrijven kan er maar
een het Beste Leerbedrijf
2010 zijn: BURGY. De MBO
krant bracht een bezoek
aan dit trotse Leidense
bouwbedrijf.
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Veel steun voor Actieplan
De fracties in de Tweede
Kamer steunen vrijwel
unaniem de hoofdlijnen
van het Actieplan ‘Focus op
kwaliteit’ van minister Van
Bijsterveldt, zo bleek tijdens
het Algemeen Overleg op
woensdag 20 april.

Volgens Harm Beertema, onderwijswoordvoerder van de PVV en
voormalig docent aan het Albeda-

college, worden met dit plan de eerste stappen op weg naar herstel van
het middelbaar beroepsonderwijs
gezet. Jack Biskop (CDA) noemde
het plan ‘ambitieus en goed’. Ook
D66 en GroenLinks spraken steun
uit, al gaven zij ook aan dat het nu
aankomt op de concrete uitwerking.
Kritische opmerkingen waren er
ook tijdens het Algemeen Overleg
van 20 april. Zo had Manja Smits
(SP) twijfel bij de inkorting van de
opleidingen tot drie jaar en vroeg
Metin Celik (PvdA) zich af wat pre-

cies de definitie van onderwijstijd
is. Elbert Dijkgraaf (SGP) steunde
de hoofdrichting van het plan, maar
waarschuwde wel voor te hoge eisen
rond de basisvakken: ‘Het mbo moet
niet gegijzeld worden door taal
en rekenen’. In haar reactie gaf de
minister aan vast te willen houden
aan de eerder vastgestelde eisen
rond taal en rekenen: ‘We scholen
ook voor het functioneren in de
samenleving, dus taal is belangrijk.’
Wat de verkorting van de opleidingen betreft wil de minister slechts

in uitzonderingsgevallen afwijken
van de driejarige opleiding. In drie
proefregio’s gaat de minister experimenteren met het terugdringen
van onderlinge concurrentie tussen
scholen. De minister, die zich erg
stoort aan onnodige concurrentie,
gaat desnoods een ‘persoon met
autoriteit’ inzetten om onwillige
scholen in het gareel te krijgen. Ook
op dit punt kreeg Van Bijsterveldt
veel steun van de Kamerleden.
Lees meer over het Actieplan op
pagina 4, 5 en 6

Op weg naar topkwaliteit
Ruim vier jaar is ze nu verantwoordelijk voor het middelbaar
beroepsonderwijs, eerst als staatssecretaris en nu als minister. In die jaren heeft het mbo vaak onder vuur gelegen. Als
het aan minister Marja van Bijsterveldt ligt, is de tijd van praten nu voorbij. Met haar actieplan ‘Focus op vakmanschap’
wil zij de kwaliteit van het mbo structureel verbeteren.

Het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ wordt terecht ambitieus
genoemd. Is er niet eigenlijk sprake
van een stelselwijziging?
‘Nee, van een stelselwijziging is echt
geen sprake. Het Actieplan wil de
kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Er is in de afgelopen periode
de nodige zorg geweest over het
mbo. Er waren veel klachten over
uitval van lesuren en examens van
onvoldoende kwaliteit. Volgens de
commissie Onderwijs en Besturing
BVE levert een deel van de instellingen echter goede prestaties. Veel
mbo-instellingen werken hard aan
verbeteringen. Een stelselwijziging
vind ik daarom niet nodig. Wel wil
ik een set aan maatregelen doorvoeren om te komen tot een verhoging
van de kwaliteit, vereenvoudiging
van het bve-stelsel en verbetering
van de besturing en bedrijfsvoering.
Dat zijn ambitieuze doelen, maar
een stelselwijziging is niet nodig.’
Wat betekent het Actieplan voor de
nieuwe kwalificatiestructuur?
‘De nieuwe kwalificatiestructuur
moet gewoon doorgaan. Het overgrote deel van de opleidingen werkt
al met de nieuwe eisen. Er is geen
weg meer terug. De nieuwe kwali-

ficatiestructuur kent echter nog te
veel diploma’s en dat gaat ten koste
van de organiseerbaarheid van het
onderwijs. Slimme bundeling van
opleidingen moet ervoor zorgen dat
er minder kwalificaties overblijven
zonder dat dit ten koste gaat van de
herkenbaarheid voor het bedrijfsleven. Ik wil overigens dat die herziening pas na drie jaar plaatsvindt. De
scholen hebben nu behoefte aan rust
op het kwalificatiefront.’
Wat betekent de ‘entreeopleiding’
voor de scholen en de leerlingen? Wie
wordt hiervoor verantwoordelijk?
‘Niveau 1 krijgt een eigen positie
binnen het bve-stelsel. Het blijft een
opleiding gericht op het behalen van
een diploma dat toegang geeft tot
een vervolgopleiding en voorbereidt op de arbeidsmarkt als een
startkwalificatie niet haalbaar is.
Bij een nieuwe positionering hoort
een nieuwe naam. Ik heb gekozen
voor de naam ‘entreeopleiding’.
De nieuwe naam omvat het gehele
huidige niveau 1, waaronder de
Arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding en alle vakgerichte
opleidingen op niveau 1. Dat schept
de nodige helderheid, ook voor het
profiel van het mbo. Wat betreft

de verantwoordelijkheid verandert
er niet veel. Dezelfde instellingen
die momenteel mbo 1 onderwijs
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en AKA aanbieden, kunnen ook de
entreeopleiding gaan aanbieden.’
Lees verder op pagina 5
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CompetentCity
2011:
inspirerend mbo
in De ReeHorst
Op 3 oktober 2011 opent CompetentCity haar deuren. Thema van de
vijfde editie van dit grootste evenement over de modernisering van het
mbo is ‘Inspirerend mbo’. Plaats van
handeling is wederom De ReeHorst.
Ook vmbo

Dat CompetentCity ook dit jaar
weer Ede voor één dag tot epicentrum van het beroepsonderwijs
maakt, is geen verrassing. Het
concept is succesvol en uitgebreid
beproefd binnen de kringen van het
middelbaar beroepsonderwijs. Maar
ook voor docenten en managers
die werkzaam zijn in het vmbo is
het bijzonder interessant om naar
CompetentCity te komen en hun
kennis te delen met elkaar en met
hun collega’s in het mbo. Daarom is
besloten het programma ook voor
mensen met hart voor het vmbo
aantrekkelijk te maken. Vanuit de
Platforms VMBO wordt dit evenement dan ook gesteund en van harte
aanbevolen.
Vaste dagvoorzitter Tom van ’t Hek
zal de opening voor zijn rekening
nemen. Net als vorig jaar rekenen
wij op de komst van de minister van
Onderwijs, Marja van Bijsterveldt.
En natuurlijk mag de voorzitter
van de MBO Raad, Jan van Zijl,
niet ontbreken. Een inspirerende
keynotespreker uit het bedrijfsleven
zal de opening met een enthousiast
betoog beëindigen. Het overige
programma van CompetenCity
is ingedeeld aan de hand van vijf
programmalijnen: ‘Bedrijfsvoering’,
‘Professionalisering’, ‘Inhoud’, ‘BPV’
en ‘vmbo’. Per programmalijn is er
een divers aanbod met o.a. keynotesprekers uit het bedrijfsleven en de
wetenschap en debatten over actuele
thema’s in (v)mbo. Uiteraard zal
de nieuwe beleidsagenda voor het
beroepsonderwijs van de minister
aan de orde komen. Verder zijn er
workshopronden waarin de beursexposanten hun producten en diensten
kunnen presenteren. Daarvoor is dit
jaar voldoende ruimte ingebouwd,
omdat de organisatie gemerkt heeft
dat de deelnemers hier speciaal in
geïnteresseerd zijn. Deze bedrijven
en organisaties zijn natuurlijk ook
te vinden op de beursvloer. En ten
slotte wordt er ook volop ruimte
geboden aan de mogelijkheid tot
netwerken van de deelnemers.
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Marktplaats MBO

de MBO·krant

Marktplaatsmbo:
de tussenstand

Koens

Afgelopen jaar verschenen er in de MBO krant interviews
met enthousiaste gebruikers van Marktplaatsmbo. Met Olga
Menten (Grafisch Lyceum Rotterdam), Anita Santiago (ROC
West-Brabant), Frans Verbraak (Albeda College Rotterdam)
en Kees Corbet (ROC Mondriaan) maken we de balans op en
blikken we ook alvast vooruit.

column

@koenkobalt, #knuffelen
Marktplaatsvrienden!
Social media zijn hot in onderwijsland. Logisch. Ze
‘faciliteren georganiseerde vormen van gezamenlijk
acteren’, zoals dat zo mooi heet. Waarbij het belangrijkste woord ‘gezamenlijk’ is. Je zendt niet alleen, je
ontvangt ook. En met die reactie moet je vervolgens
wat doen. Interactie. Ik zie daar wel wat in. Je knuffelt iemand. En krijgt een knuffel terug. Waarop jij
weer iets liefs mag zeggen. Mooi toch! Eigenlijk ben
ik social media in vlees, bloed, kobaltblauw kostuum
en bloemrijk shirt.
www.marktplaatsmbo.nl is natuurlijk een kek voorbeeld van sociale media. De hele gedachte achter
hét kennisplatform voor docenten en managers in
het mbo is dat we samen bouwen aan uitstekend
beroepsonderwijs. En dus zetten allerlei professionals
hun moois op de marktplaats en delen zo hun kennis.
Waarop anderen weer reageren. Aanvullen. Aanscherpen. Becommentariëren en complimenteren.
Inmiddels staan er ruim 2.500 inspirerende praktijkvoorbeelden, documenten, artikelen en beleidsnotities online.
Op LinkedIn was de Marktplaatsmbo al langer te
vinden. En jawel: er kan sinds een tijdje ook worden
getwitterd! Marktplaatsmbo heeft een eigen twitteraccount (@marktplaatsmbo), waarop regelmatig
tweets te vinden zijn over de laatste aanvullingen.
Ben je zelf ook een fervent twitteraar, zorg dan dat
je de marktplaats volgt. Ben je altijd op de hoogte.
Of ik zelf al een twitteraccount heb? Ja, net. Maar ik
ben nog volop aan het experimenteren. Ik kijk graag
nog even de kat uit de boom. Zie even aan hoe
het marcheert. En neem af en toe de proef op de
som. Online, maar ook offline. Zo was ik afgelopen
carnaval als Retweet verkleed. Vertelde ik alles wat
ik hoorde woord voor woord na aan wie het horen
wilde. Ik hoefde niet eens veel aan mijn gebruikelijke kostuum te doen. Het twittervogeltje deelt
mijn voorliefde voor mooie blauwe outfits. Een
geel snaveltje en een staart met veren was al wat
nodig was. Beviel me goed. Binnenkort ga ik verder
uitvogelen of het iets voor me is. Mijn eerste stappen
in de wereld van @Mentions en 140-tekens tellende
tweets zijn in ieder geval gezet. Hou @koenkobalt en
#knuffelen de komende maanden maar in de gaten!
Groet,
Koen Kobalt
www.marktplaatsmbo.nl

Waar ben je trots op?
Olga Menten: ‘Ik ben trots op het
ambitieniveau van ons Grafisch Lyceum: het streven naar innovatie en
kwaliteit, gericht op ontwikkelingen
in de arbeidsmarkt in samenhang
met de voortdurend veranderende
eisen vanuit wet- en regelgeving. Ik
waardeer het ondernemerschap van
de school. Ik ben er ook trots op
dat we grenzen durven stellen: wat
kunnen we wel, maar ook wat kunnen en willen we niet. Ik vind het
fijn dat we denken vanuit kansen en
niet zozeer vanuit bedreigingen. Ik
ben ook blij met de invoering van
projectmatig werken: werken met
heldere afspraken over opbrengsten
en verwachtingen.’
Anita Santiago: ‘Het ROC West Brabant is een aantal jaren geleden de
weg ingeslagen van het werken met
resultaatverantwoordelijke teams.
Binnen het Kellebeek College is het
best een moeizame weg geweest om
dit vorm te geven. En eigenlijk is het
dat soms nog steeds. Ik ben er trots
op dat ik zo eigenwijs ben geweest
om de administratief medewerkers
van “mijn” examenbureau steevast
ook als resultaatverantwoordelijk
te beschouwen. Ons team heeft dan
wel geen sterrolhouders, maar deze
insteek heeft ons wel gestimuleerd
om kritisch te worden, een eigen
mening te vormen, verantwoordelijkheid te dragen voor de taak waar
het examenbureau voor staat, etc.’
Frans Verbraak: ‘Ik ben er trots op
dat teams en collega’s zich mede
hebben ingespannen om voor
deelnemers contextrijke leersituaties
te creëren, waarbij de reële beroepscontext uitgangspunt is. Vanuit deze
reële beroepscontext is er verder
ontwikkeld en zijn er verbindingen
gelegd met andere opleidingen. Ook
het feit dat het bedrijfsleven meer
betrokken is bij onze opleidingen
stemt mij erg tevreden.’
Kees Corbet: ‘De komst van het Referentiekader gecombineerd met de
centrale examinering voor Taal en
rekenen zorgt voor veel bewegingen
in het mbo. Het is goed om te zien
dat scholen op brede schaal inzetten
op taal- en rekenbeleid. Wel zie ik
dat taalbeleid een voorsprong heeft
op de ontwikkelingen bij rekenen.
Het ontbreekt veel scholen nog aan
kennis en ervaring met rekenen.’

onderwijs dat werkt
Marktplaats
Hoe anders ziet jouw werk en je
school er over tien jaar uit?
Olga Menten: ‘Ik vind het moeilijk
om aan te geven hoe mijn werk er
over tien jaar uitziet. Ik denk niet
zó ver vooruit. Maar ik streef naar
voortdurende persoonlijke ontwikkeling, ik ben ambitieus en wellicht
kom ik nog eens op een bestuurlijke
plek terecht. Maar wel met een
takenpakket gericht op de inrichting
en uitvoering van het onderwijs.
Het GLR zal over tien jaar een vooruitstrevende school zijn met kwaliteit, internationaal bekend en met
een breed aanbod van actuele kennis
en mogelijkheden op het gebied van
media, design en technologie.’
Anita Santiago: ‘Als ik terugdenk
aan mijn eigen studietijd, dan
herinner ik me van alles, behalve
“het vak” dat mij bijgebracht moest
worden. Ook het bedrijfsleven
gaat ervan uit dat je “het vak” wel
beheerst en is op zoek naar dat ene
extra. De school heeft als belangrijke neventaak om de talenten van
studenten te helpen ontdekken en
om de studenten te prikkelen zich
verder te ontwikkelen. Hier zal de
school een creatieve, uitdagende manier in moeten vinden. Een project
opstarten om een paar dependances
te bouwen aan de Middellandse Zee
lijkt mij wel wat!’
Frans Verbraak: ‘Het gaat veel
meer om langdurige relaties met de
buitenwereld. Het aangaan van allianties waarbij het beroepsonderwijs
steeds centraal staat. Als onderwijsinstelling is het niet mogelijk alle
veranderingen vanuit het instituut
te regisseren. Bondgenootschappen
zijn in deze cruciaal. Dus ook veel
netwerken en verbindingen weten te
maken met opleidingen.’
Kees Corbet: ‘Wanneer de verbeterslag voor taal en rekenen ook in
het vmbo goed wordt ingezet, denk
ik dat we ons in het mbo vooral
kunnen concentreren op onderhoud

en verhoging van het niveau van de
deelnemer. De inspanningen zullen
er hoe dan ook toe leiden dat het
taalniveau en het rekenniveau van
de deelnemers in het mbo omhoog
gaan. Deze ontwikkeling zal daarbij
een positieve weerslag hebben op
de beroepseisen, die aan de mbo’ers
worden gesteld. Dat merken we
hoop ik over tien jaar.’
Wat moeten we de komende tijd wel
en wat juist niet doen?
Olga Menten: ‘We zijn met de afdeling bezig een ander onderwijsconcept te ontwikkelen voor in eerste
instantie niveau 2-studenten. Ik wil
me niet richten op de discussie hoe
het komt dat studenten zijn zoals ze
zijn. Ik beschouw dit als een gegeven. Ik wil me met name richten op
hoe we hiermee om kunnen gaan en
hoe we de studenten van niveau 2 en
3 aan ons weten te binden. Dat moet
op zo’n manier gebeuren dat zij met
succes hun diploma kunnen halen
binnen de gestelde tijd en dat zij met
tevredenheid kunnen terugkijken
op twee of drie zinvolle en leerzame
jaren. En verder moeten ze uiteraard
goed toegerust de arbeidsmarkt op
kunnen met een realistische beeld
van de praktijk.’
Anita Santiago: ‘De tweede helft
van het schooljaar is steeds erg druk
voor het examenbureau. Dat betekent focussen, prioriteiten stellen
en goed plannen. Er is dan vooral
sprake van uitvoering en minder
van ontwikkeling. Ik wil veel en het
liefste NU, maar in zo’n periode
moet ik mezelf tot de orde roepen
en even terugschakelen.’
Frans Verbraak: ‘We moeten alleen
inzetten op langdurige relaties, die
bereid zijn mee te denken en mee te
werken bij het verbeteren, opzetten
en onderhouden van opleidingen
en contextrijke leeromgevingen.
Opereren vanuit een bondgenootschap betekent dat iedereen belang
heeft bij de samenwerking. Dus we
moeten afstappen van vlugge contacten en in plaats daarvan inzetten
op duurzaamheid.’
Kees Corbet: ‘De generieke eisen
voor taal en rekenen lijken te zorgen
voor een ‘avorisering’ van het mbo.
Deelnemers die wel voldoen aan de
beroepseisen, maar moeite hebben
met het vereiste taal en/of rekenniveau moeten wel hun beroep
kunnen uitoefenen. Daar zullen we
met elkaar nog een oplossing voor
moeten vinden.’

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan snel een kijkje op
www.marktplaatsmbo.nl.
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ROC Zeeland:
Innovatieprijs
Beroepsonderwijs
ROC Zeeland heeft met het
project ‘Vakmanschap is
Meesterschap’ de Nationale
Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2010 in de categorie
mbo gewonnen. Volgens
de jury onderscheidt het
project zich door op aansprekende wijze en met
behulp van het bedrijfsleven docenten techniek te
motiveren om zich verder
te professionaliseren op
hun vakgebied en in hun
pedagogisch-didactisch
handelen.
Aansprekende samenwerking
ROC Zeeland ontving op donderdag
24 tijdens de Skills Masters in Ahoy
Rotterdam (zie voor een verslag van
dit evenement pagina 14) uit handen van juryvoorzitter Jan van Zijl
en Landelijk Ambassadeur Beroepsonderwijs Juan Hofland een cheque
van 5.000 euro en het beeldje ‘De
bronzen olifant’. ‘In zogenaamde
technolabs kunnen docenten kennis
opdoen en experimenteren met
nieuwe aanpakken. Een aansprekend
voorbeeld van hoe onderwijs en
bedrijfsleven kunnen samenwerken’,
aldus de jury.
Startcentrum
In de categorie vmbo werd de prijs
uitgereikt aan een samenwerkingsverband met enkele bekenden uit
het de mbo-wereld: het Clusius
College en ROC Kop van NoordHolland. Deze onderwijsinstellingen
sloegen de handen ineen met het
Regius College (Praktijkschool
Schagen) om moeilijk lerende
vmbo-leerlingen via praktijkonderwijs op maat te begeleiden naar
werk. Het samenwerkingsverband
onderscheidt zich volgens de jury
omdat het op bijzondere wijze praktijk nabij onderwijs voor kwetsbare
leerlingen vormgeeft. De jury roemde verder de slimme wijze waarop
dit project erin slaagt een kleinschalige voorziening in stand te houden
voor een specifieke doelgroep.
Innovatie breed verankerd
De Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs is op verzoek van
het ministerie van OCW in 2005
ingesteld. De verkiezing wordt
georganiseerd door het Platform
Beroepsonderwijs en de MBO
Raad, in samenwerking met INOP.
Doel van de prijs is te laten zien dat
innovatie breed verankerd is in het
beroepsonderwijs en verder ontwikkeld kan worden door aansprekende
projecten te belonen en als voorbeeld te stellen.
100 inzendingen
Voor de editie 2010 schreven zich
bijna 100 inzendingen in. Van dit
deelnemersveld haalden drie vmboen drie mbo-projecten de finaleronde.

Jeroen Knigge

Theo Douma

Nieuwe oogst: Jeroen Knigge en Theo Douma

‘De kurk waarop
de maatschappij drijft’
De afgelopen jaren traden vele nieuwe bestuurders toe in
het mbo. In deze rubriek blikt de MBO krant terug en vooruit
met steeds twee CvB-leden die ongeveer anderhalf jaar aan
het roer staan. In deel 2 van de reeks: Jeroen Knigge (ROC
Leiden) en Theo Douma (ROC Nijmegen).

De agenda’s van Jeroen Knigge,
CvB-voorzitter van ROC Leiden
en Theo Douma, lid College van
Bestuur van het ROC Nijmegen,
zitten vol. Erg vol. Een conference
call maakt het mogelijk om toch een
half uurtje met elkaar van gedachten
te wisselen. Nadeel van deze aanpak
is dat de gesprekspartners elkaar
niet zien. ‘Kennen wij elkaar eigenlijk, anders dan van naam?’, vraagt
Douma zich af. Jeroen Knigge is
ervan overtuigd dat de heren elkaar
wel eens de hand hebben geschud.
Is het niet in de hoedanigheid van
CvB-lid, dan wel als algemeen
directeur bij de Hogeschool van
Amsterdam (Knigge) en directeur
Onderwijs, Kwaliteit en Research bij
InHolland (Douma). Ze zijn zeker
niet de eerste hbo-directeuren die
op enig moment overstappen naar
het mbo. Wat waren de beweegredenen van deze bestuurders? ‘Het mbo
is de kurk waarop de maatschappij
drijft’, stelt Knigge. ‘Er gebeurt van
alles en iedereen heeft er een mening
over. Wat dat betreft is het net voetbal. De dynamiek spreekt me aan,
net als de doelgroep.’ Een prachtige
sector, vindt ook Theo Douma. ‘De
natuurlijke synergie tussen leren en
werken is uniek in het onderwijs. En
met onze niveau 1- en 2-opleidingen
geven we ook zwakkere leerlingen
een kans op een goede start in de
maatschappij.’

Sprong voorwaarts

Knigge en Douma zitten inmiddels
een kleine twee jaar op hun post.
Kort genoeg om met een frisse blik
naar de sector te kunnen kijken, lang
genoeg om zich te herkennen in de
recente bevindingen van diverse
commissies en de Inspectie. ‘Het
mbo heeft de afgelopen jaren een
grote sprong voorwaarts gemaakt’,
stelt Knigge. ‘Tegelijkertijd moet er
nog zoveel gebeuren, bijvoorbeeld
op het gebied van transparantie,
examinering en professionalisering.
Wat dat betreft hebben de onderzoekers een punt. Feit is wel dat er
de afgelopen jaren ontzettend hard
is gewerkt. En dat de sector zelf ook
wel verder had willen zijn.’
Douma is vanuit zijn achtergrond
als projectleider accreditatie bij
OCW en publicist over dat onderwerp met name geïnteresseerd in de
bevindingen rond kwaliteitszorg. ‘In
het hoger onderwijs zijn instellingen
zelf verantwoordelijk voor kwaliteit.
Ik ben ervan overtuigd dat dit ook
voor het mbo beter zou zijn. Goed
voor de organisatie, de betrokkenheid van medewerkers, de beeldvorming. In Nijmegen werken we
met een integraal kwaliteitssysteem.
Onlangs hebben vijftien ROC’s een
kwaliteitsnetwerk opgezet om zo
systematisch de kwaliteit te verbeteren. Naar voorbeeld van het hoger

onderwijs wordt op instellingsniveau gekeken of de instelling een
goed werkend kwaliteitszorgsysteem
heeft en in control is.’
Volwassenwording

Volgens Jeroen Knigge heeft het
gebrek aan systematische kwaliteitszorg alles te maken met de professionalisering van de sector. ‘Het mbo
wordt volwassen, net als het hbo en
wo tien jaar geleden. Daar hoort bij
dat je je kwaliteitszorg op orde hebt.
Net als je bedrijfsvoering. Ook daar
hebben we nog een slag te slaan. Er
vallen nog steeds lessen uit, roosters
worden te laat beschikbaar gesteld
en administraties zijn onvoldoende
op orde. Waar ligt dat aan? Feit is
dat het middelbaar beroepsonderwijs niet erg dol is op bedrijfsvoering. Maar het is zo belangrijk om
je back bone op orde te hebben.
Omdat je daarmee veel kritiek vanuit politiek en maatschappij kunt
voorkomen. En omdat je met een
lean & mean organisatie simpelweg meer geld overhoudt voor het
primaire proces.’
In de schoolbanken

Het verbeteren van besturing en
bedrijfsvoering is een van de drie
speerpunten van het actieplan
Focus op vakmanschap van minister
Van Bijsterveldt dat onlangs in de
Tweede Kamer werd besproken.
Hoewel dat actieplan volgens de
bestuurders waardevolle elementen
bevat, hebben zij toch wat moeite
met de basisgedachte dat onderwijstijd (weer) vooral op school moet
plaatsvinden. ‘De integratie van
leren en werken is de grote kracht
van het mbo’, stelt Douma. ‘Waarom

wordt de beroepspraktijkvorming in
het actieplan dan ondergeschikt gemaakt aan lesuren? Deze maatregel
heeft grote gevolgen voor instellingen. En doet eigenlijk geen recht aan
de “focus op vakmanschap”.’
Ook Jeroen Knigge is kritisch: ‘De
politiek maakt zich zorgen over het
kennisniveau van deelnemers en zet
hen daarom terug in de schoolbanken. Dat is een reflex, geen oplossing. Tegelijkertijd wordt er in het
actieplan weinig gezegd over het
kennisniveau van docenten. Het
onderwijs is de enige sector waar
mensen niet hoeven te laten zien
dat ze hun vakkennis en didactische
vaardigheden op peil houden. Dat
kan natuurlijk niet.’
Voorrecht

Voor beide bestuurders zijn de mbodocenten een belangrijke inspiratiebron. Douma: ‘De betrokkenheid
van docenten bij leerlingen en het
onderwijs is ongekend. Mbo-docenten houden van hun vak, willen
deelnemers echt verder helpen. En
doen dat met hart en ziel. Een voorrecht om met deze mensen samen te
mogen werken.’
Een beetje meer

‘Docenten zijn zeer betrokken’,
besluit Knigge. ‘Maar ze zijn ook
enigszins murw geslagen. Door alle
kritiek, door de vele veranderingen
van de afgelopen jaren. Ik kan me
dat goed voorstellen. Het mbo is een
complexe sector. Onoverzichtelijk.
Maar ook dynamisch en inspirerend. Werken in het mbo is alles wat
ik ervan verwacht had, en zelfs een
beetje meer.’
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Veel plannen voor beter mbo
Het Actieplan ‘Focus op vakmanschap’ bevat een groot aantal concrete
voorstellen, die – zo is de bedoeling – de komende jaren één voor één
worden ingevoerd. Hieronder volgen de tien belangrijkste voornemens
uit het Actieplan.

1. Entreeopleiding
Er komt een toelatingseis voor deelname aan het
beroepskwalificerende middelbaar beroepsondewijs. Nu heeft iedereen nog het recht om tot
het mbo te worden toegelaten. Deze ‘drempelloze instroom’, bedoeld om alle jongeren een
kans op onderwijs te geven, wordt afgeschaft. Er
komt een aparte ‘entreeopleiding’ voor leerlingen
zonder vooropleiding. De huidige AKA-opleidingen
gaan onder deze entreeopleiding vallen, evenals
de opleidingen op niveau 1. Een diploma van de
entreeopleiding biedt toegang tot het mbo op
niveau 2. Bij de entreeopleiding blijft een drempelloze instroom bestaan. Wel wordt van jongeren
die de entreeopleiding volgen verwacht dat ze
een prestatie willen leveren. Het is volgens het
Actieplan niet de bedoeling dat jongeren zich op
een opleiding inschrijven om ‘zonder tegenprestatie studiefinanciering te ontvangen’. De ideeën
voor een entreeopleiding zijn niet nieuw. Al eerder
pleitte de MBO Raad voor de invoering van ‘funderend beroepsonderwijs’ voor niveau 1. De minister
kiest nu voor de term ‘entreeopleiding’.

2. Centralisatie Vavo
Een belangrijk deel van de educatietaak van het
mbo, het onderwijs op vmbo, havo of vwo-niveau
(het zogenaamde vavo), wordt een verantwoordelijkheid van het Rijk. De helft van het educatiebudget wordt hiervoor ingezet. Hiermee wordt de opdracht van het mbo aanmerkelijk vereenvoudigd.
De centralisatie van het vavo moet uiterlijk ingaan
in het schooljaar 2014/2015.

4. Betere examens
Om de kwaliteit van de examens voor de beroepsgerichte vakken te verhogen komt er een verplicht
landelijk keurmerk. Scholen mogen alleen nog
maar examens gebruiken die voldoen aan dit keurmerk. Daarnaast is al eerder besloten dat voor taal
en rekenen centrale examens komen.

7. Minder concurrentie
tussen scholen
Het kabinet wil de concurrentie tussen scholen binnen regio’s terugdringen. Scholen moeten onderling afspraken maken over concentratie en taakverdeling. Het einddoel is een doelmatig aanbod van
beroepsopleidingen op regionaal niveau. Het kabinet ziet het maken van deze onderlinge afspraken
nadrukkelijk als een verantwoordelijkheid van de
scholen zelf: ‘we leven niet in een centraal geleide
planeconomie’. Wel wil het kabinet een gezaghebbend persoon inzetten. Deze ‘autoriteit’ moet op
basis van een set onderlinge omgangsvormen de
scholen tot meer onderlinge afstemming bewegen. Onderdeel van dit plan is de vorming van een
geschillencommissie die ondergebracht wordt bij
de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

8. Meting tevredenheid

5. Domeinen
Om studenten een betere studiekeuze te kunnen
laten maken, krijgen scholen de mogelijkheid leerlingen in te schrijven op een ‘opleidingsdomein’.
Studenten kunnen dan later in hun studie een
exacte opleiding kiezen. Het werken met domeinen moet de studie-uitval terugdringen. Scholen
hoeven leerlingen niet administratief meer over te
schrijven zolang ze binnen een domein actief blijven. Daarnaast is het de bedoeling dat de Stichting
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven de kwalificatiestructuur gaat vereenvoudigen. De komende drie
jaar blijven de huidige kwalificatiedossiers ongewijzigd (‘rust aan het front’).

Het kabinet wil op transparante wijze de prestaties
van scholen gaan meten. Het is de bedoeling om
stelselmatig de tevredenheid van leerlingen, medewerkers en het bedrijfsleven in kaart te brengen.
Vanaf 2012 zal elke twee jaar de tevredenheid van
leerlingen en medewerkers worden gemeten. Elke
drie jaar zal de tevredenheid van het bedrijfsleven
grondig worden onderzocht. Scholen moeten verplicht deelnemen aan de metingen en de uitkomsten gegevens worden openbaar gemaakt.

9. Versterking Raad van
Toezicht
Het kabinet wil het interne toezicht binnen de
school versterken door de Raad van Toezicht een
grotere rol te geven. Een wet moet de rechten
van de Raad van Toezicht vergroten. De rol van de
Inspectie kan door een versterking van het interne
toezicht worden beperkt.

6. Betere doorstroom

3. Verkorting van de
opleidingen
De standaardduur van de mbo-opleidingen wordt
teruggebracht van de huidige vier naar drie jaar.
Tegelijkertijd wordt het onderwijs in het eerste jaar
intensiever. Scholen worden verplicht het eerste
jaar 1.000 klokuren onderwijs aan te bieden (nu:
850 uren). Mentoren moeten de studievoortgang
van de leerlingen bewaken. Via een wetsvoorstel
moet deze verkorting en intensivering van het
onderwijs geregeld worden. De wet zou moeten
ingaan per 1 januari 2013.

Het kabinet wil de doorstroom vmbo-mbo-hbo
verbeteren door initiatieven als VM2 en het vakcollege te blijven ondersteunen. De route vmbo-mbohbo moet korter en aantrekkelijker worden.

10. Prestatiebox

Er staat het middelbaar beroepsonderwijs nog
heel wat te wachten de komende jaren, zoveel
is duidelijk. Maar liefst vijf wetsvoorstellen zijn
aangekondigd. Deze worden niet tegelijkertijd
behandeld. De beoogde inwerkingtreding van
de laatste twee wetsvoorstellen is op 1 augustus
2014.

Om scholen te prikkelen goed te presteren, komt
er een soort prestatiebekostiging voor de instellingen. Naarmate scholen het beter doen op
indicatoren als schooluitval en tevredenheid van
het bedrijfsleven krijgen ze een grotere bijdrage
uit een prestatiebox. In deze box worden diverse
middelen gebundeld, onder andere die voor de
huidige stagebox.
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Minister van Bijsterveldt:
‘Blijven werken aan
topkwaliteit’
Vervolg interview voorpagina
Kunnen alle mbo-opleidingen ingekort worden tot drie jaar?
‘Het is inderdaad de bedoeling
niveau 4 te verkorten van vier naar
drie jaar. Een uitzondering hierop
kunnen opleidingen zijn in de
techniek. Dat onderzoek ik nog
nauwkeurig. De verkorting van de
opleidingen is mogelijk doordat ik
het aantal lesuren in het eerste jaar
flink wil intensiveren. Dit komt
ook tegemoet aan de wens van veel
studenten om meer uitgedaagd te
worden. Daarnaast zullen studenten
actief ondersteund worden door
mentoren om de studievoortgang te
bewaken.’
Op welke manier kunnen scholen
met ‘domeinen’ gaan werken? Wat is
daar de winst van?
‘Jaarlijks stromen er veel studenten
in het mbo in die nog niet weten
voor welk beroep ze opgeleid willen
worden. Zij moeten nu nog een geforceerde keuze maken. Dit leidt tot
onnodige schooluitval. Verder levert
een overstap voor scholen vaak extra
administratieve lasten op. Studenten
kunnen zich straks inschrijven in
een opleidingsdomein. Zij kunnen zich oriënteren op meerdere
kwalificaties en vervolgens gerichter
kiezen. Het domeinprogramma en
het niveau daarvan worden in de
onderwijsovereenkomst vastgelegd. De instelling moet er bij het
samenstellen van het programma
voor zorgen dat studenten die hun
opleiding beginnen in een domein,
niet langer over hun studie doen
dan studenten die direct in een
kwalificatie beginnen.’
Het Actieplan moet ook een bijdrage
leveren aan de ‘macrodoelmatigheid
van het opleidingenaanbod’ in het
mbo. Wat betekent dat in gewoon
Nederlands?
‘Het gaat bij doelmatigheid vooral
om de taakverdeling tussen de
onderwijsinstellingen. Het is van
belang dat het aanbod aan beroepsopleidingen is afgestemd op de
behoefte van het regionale bedrijfsleven en aansluit op de economische
topgebieden. Ondoelmatige overlap
moet voorkomen worden.’
Enige onderlinge wedijver kan de
kwaliteit van het onderwijs toch
juist verbeteren? Er moeten immers
ook prikkels zijn om het extra goed
te doen?
‘Er is niks mis met gezonde competitie. Als deze competitie doorslaat
naar hevige concurrentie gaat dit
ten koste van de kwaliteit van het
onderwijs. Door de onderlinge
concurrentiestrijd is er sprake van
versnippering. Scholen bieden soms

MBO Academie:

nieuwe naam, nieuwe taak
Vaarwel Herontwerpschool, welkom MBO Academie! Vanaf
maart is er een nieuwe website (www.mboacademie.nl). En
er is een uitgebreid nieuw aanbod en een aantal bekende
succesvolle trainingen, passend bij deze fase van de onderwijsvernieuwing in het mbo. Op de middenpagina’s vind je
een overzicht; hieronder wijzen we alvast op twee interessante bijeenkomsten die buiten het reguliere aanbod vallen.

Taal de Baas: 13 mei

Op vrijdag 13 mei 2011 wordt
in de ReeHorst in Ede Taal de
Baas gepresenteerd, het webbased
diagnostisch instrumentarium om
taalachterstanden (lezen en luisteren) op te sporen. Taal de Baas is
in opdracht van het Steunpunt taal
en rekenen mbo ontwikkeld door
ITTA en Bureau ICE. Taal de Baas
zorgt - naast de niveautoetsen en
methoden die al bestaan of ontwikkeld worden - voor diagnostisch
toetsmateriaal voor de onderliggende vaardigheden van lezen en
luisteren en remediërend oefenmateriaal. De bijeenkomst in Ede is er
voor iedereen die binnen het mbo
bezig is met taalonderwijs (beleid en
uitvoering) en zoekt naar geschikte
instrumenten om taalachterstanden
weg te werken.

zoveel mogelijk opleidingen aan
om zoveel mogelijk studenten te
werven. Het kan echter geen kwaad
om keuzes te maken in het opleidingenaanbod en dit af te stemmen met
andere scholen in de buurt. Ik wil
dan ook dat instellingen samen met
het regionale bedrijfsleven keuzes
maken voor een helder portfolio aan
opleidingen.’

‘studenten voelen zich
onvoldoende uitgedaagd’

Het is de bedoeling objectief te gaan
meten hoe tevreden leerlingen, docenten en bedrijven zijn. Wie wordt
hiervoor verantwoordelijk?
‘Vanaf 2012 wordt om het jaar de
tevredenheid van medewerkers
respectievelijk studenten grondig
onderzocht. Eenmaal in de drie
jaar wordt de tevredenheid van het
bedrijfsleven onderzocht. Alle instellingen worden wettelijk verplicht

hieraan deel te nemen. Hierdoor
worden prestaties transparant en
kunnen studenten een betere keuze
maken.’
U bent nu al ruim vier jaar nauw
betrokken bij het mbo. Waarom
heeft u het idee dat er nu momentum is voor verbetering?
‘Eind vorig jaar verschenen de rapporten van commissie Oudeman
en van de Inspectie. Die rapporten
bevestigden dat het bij een groot
deel van de instellingen goed gaat.
Maar de rapporten maakten ook
glashelder dat sommige scholen
moeite hebben om aan de eisen te
voldoen. Ik noem de bedrijfsvoering die op bepaalde plekken veel
beter moet. De daling van het aantal
voortijdig schoolverlaters die in het
mbo achterblijft. Te weinig onderwijstijd, waardoor studenten zich
onvoldoende uitgedaagd voelen. Als
we willen dat kinderen onderwijs
van topkwaliteit krijgen, moeten we
daar aan blijven werken.’

Datum
vrijdag 13 mei 2011
Tijd
10.00 - 14.30 uur (ontvangst vanaf
09.30 uur)
Locatie
De ReeHorst Ede
Kosten
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden
Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.mboacademie.nl
HRM Congres: 22 september

Elk jaar rood omcirkeld op de
kalenders van alle HRM-directeuren

en -adviseurs in het mbo: het HRM
congres. Dit jaar vindt het congres
plaats op donderdag 22 september
2011 bij de Regardz de Eenhoorn in
Amersfoort. De inschrijving start
medio mei. Over het programma
was bij het ter perse gaan van deze
MBO krant nog niets bekend. Hou
dus www.mboacademie.nl in de
gaten als je op de hoogte wil blijven.
Nieuwe rol organisatiebureau

De MBO Academie heeft sinds kort
een eigen organisatiebureau. Dit bureau kun je inhuren voor het plannen en organiseren van conferenties
en andere bijeenkomsten die jouw
instelling of organisatie wil houden.
De MBO Academie beschikt over
een online inschrijf- en registratiesysteem via de eigen website.
Daarnaast kunnen de bureaumedewerkers voor jouw bijeenkomst
de locatie regelen en maken zij de
facilitaire afspraken. Als je dat wilt,
zorgt het bureau ervoor dat enkele
van hun medewerkers op de dag
zelf aanwezig zijn om te zorgen
voor een goede afhandeling van het
hele programma. Je hebt dan zelf je
handen vrij voor andere dingen. Het
afgelopen jaar heeft het bureau al
voor een aantal organisaties mogen
werken: het steunpunt taal en
rekenen MBO, het steunpunt taal en
rekenen VO, de MBO raad, COLO,
het Ministerie van Onderwijs en het
Platform Beta Techniek. Het bureau
is te bereiken op 0318 - 648 560 en
info@mboacademie.nl

Colofon
De MBO krant is een uitgave van het procesmanagement MBO 2010.
Deze maandelijkse uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de
invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo.
Postbus 7001, 6710 CB Ede,
t (0318) 64 85 65, e info@mbo2010.nl, i www.mbo2010.nl
Ravestein & Zwart, Nijmegen
Lauwers-C, Nijmegen
TEKST: Ravestein & Zwart
CONCEPT:

VORMGEVING:

Rutger Zwart (hoofdredacteur), Hans van Nieuwkerk
(procesmanagement MBO 2010), Rini Weststrate (procesmanagement
MBO 2010), Joris van Meel (Ravestein & Zwart) en Olaf van Tilburg
(Ravestein & Zwart).

REDACTIE:

Kritiek MBO Raad

AAN DIT NUMMER SCHREVEN MEE:

‘Onhaalbaar en onbetaalbaar’, zo luidt het oordeel van Jan van Zijl,
voorzitter van de MBO Raad, over het Actieplan van de minister. De
uitbreiding van het aantal lesuren zou volgens een onderzoek van Ernst
& Young de scholen zo’n 483 miljoen euro kosten, terwijl het ministerie maar 50 miljoen extra beschikbaar stelt. Met de sterke focus op taal
en rekenen schiet de minister door, volgens Van Zijl. Hij pleit voor een
soepeler omschrijving van het begrip onderwijstijd. Ook zouden minder
opleidingen tot drie jaar moeten worden ingekort.
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John van Enckevort, Lonneke Gillissen,

Pascal Klaassen.
FOTOGRAFIE: Erik Kottier (pagina 11, 15) en Manon Bruininga (pagina 7, 14). De
foto van Jeroen Knigge (pagina 3, links) is geplaats met toestemming van ROC
Leiden; de foto van Theo Douma (zelfde pagina, rechts) met toestemming van
ROC Nijmegen. De foto van Marcel Wintels is verstrekt door Fontys Hogescholen
DRUK:

BDU, Barneveld

OPLAGE:

40.000
onderwijs dat werkt
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In december 2010 presenteerde de Commissie Onderwijs en Besturing
BVE, beter bekend als de Commissie Oudeman, haar adviesrapport over
de bestuurbaarheid van het mbo. In het twee maanden later volgende
actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ neemt minister Van Bijsterveldt

Marcel Wintels, lid commissie Oudeman:
ROC’s moeten keuzes durven maken

het gros van de aanbevelingen over. Commissielid Marcel Wintels sprak
met de MBO krant over het onderzoek, de impact en het vervolg.

Meer focus op het mbo!

O

oit was hij eigenaar van
een accountancy adviesbureau met eigen digitale
uitgeverspoot. Daarna
Interim directeur bij de HvA en bestuursvoorzitter bij de HAN. Thans
is hij voorzitter van het College van
Bestuur bij Fontys Hogescholen.
Bestuurslid van de HBO-raad. Voorzitter van het hoofdbestuur van de
Koninklijke Nederlandsche Wielren
Unie (KNWU). Intensief betrokken bij het CDA. Lees het palmares
van Marcel Wintels en je beseft: dit
is een bestuurder in hart in nieren.
Maar het hart klopt ook voor iets
anders: het middelbaar beroepsonderwijs. ‘Ik heb een enorme waardering voor het mbo’, vertelt hij.
‘Dat had ik al voordat ik op verzoek
van de minister in de Commissie
Oudeman stapte. Sindsdien is mijn
respect alleen maar gegroeid. Ik zie
mensen die enorm betrokken en
gepassioneerd werken in een sector
die van essentieel belang is voor
onze maatschappij. Diezelfde maatschappij onderschat nog weleens de
complexiteit van het mbo. Vraag op
een feestje enkele mensen waar een
ROC voor staat en je krijgt allerlei
antwoorden, variërend van “de
oude (moeder)mavo”, “de MTS” en
“opstap naar het hbo” tot “iets voor
zorgleerlingen”. Begrijpelijk. Maar
ook zorgelijk. De wereld van het
mbo is te zeer gedifferentieerd – in
doelgroepen, aanbod, stakeholders
en hierdoor ook in dynamiek – zodat er een diffuus beeld ontstaat. Dit
maakt het voor bestuurders ook zo
ongrijpbaar en moeilijk te besturen.
En voor de samenleving en politiek
moeilijk te bevatten.’

bovenaf op de ROC’s landde. Vooral
omdat samen met die interventies
een fiks pakket aan inspectie en
verantwoording aan de poorten
van de scholen klopte. Ik ben wel
wat gewend als bestuurder van een
hogeschool, maar de hoeveelheid
rapportages, controles, inspecties,
bemoeienis en toezicht in het mbo
is absurd.’
Focus

Zo bekeken is het nog een klein
wonder dat er toch heel wat mboinstellingen zijn die het goed doen.
‘Dat zijn met name de ROC’s die
het credo “minder doen, maar beter
doen” te harte hebben genomen.
Het gaat om focus, een woord dat
niet voor niets zowel in de titel van
ons adviesrapport, als in de titel van
het actieplan van Van Bijsterveldt
voorkomt. Het bord van het ROC
en daarmee van de bestuurder is
overvol. Zaak om keuzes te maken. In ons rapport adviseren we
onderwijsinstellingen dan ook om
binnen het portfolio te focussen op
de opleidingen voor mbo op niveau
2, 3 en 4. Voor niveau 1, dat een
wezenlijk andere opdracht heeft dan
de overige niveaus, is het wenselijk
dat er een aparte organisatie komt.
Zo krijgt de “entreeopleiding”, zoals
Van Bijsterveldt het noemt, een eigen “smoel”. Een ander advies is om
jaarlijks kritisch het portfolio van de
onderwijsinstelling te herijken. Kijk
bijvoorbeeld eens goed naar al die

‘Trust in plaats van control’

Autonomie

Sturing geven werd de laatste
vijftien jaar extra moeilijk, doordat
de overheid, als een ingrijpende
rijinstructeur, het stuurwiel dan
weer een zwik naar links en dan
weer naar rechts gaf. Stabiliteit was
ver te zoeken. Wintels: ‘Elke nieuwe
bewindsvoerder trok een eigen plan.
Onderwijsmensen wisten niet meer
waar ze aan toe waren: geldt wat
we vandaag doen ook voor morgen? De politieke voorspelbaarheid
en betrouwbaarheid nam af. Er
ontstond cynisme in het onderwijs.
En die houding groeide bij elke goed
bedoelde Haagse interventie die van

kleine opleidingen in verschillende
plaatsen en op verschillende locaties.
Is het ’t waard om die allemaal in de
lucht te houden?’
Menselijke maat

Een andere term die Wintels vaak
laat vallen is de menselijke maat.
‘Als je ergens voor gaat, doe je dit
samen. Iedereen moet daarbij weten
wat er van hem of haar verwacht
wordt. Houd je rekening met die
menselijke maat, dan kun je stevige
opdrachten aan. Daar ben ik van
overtuigd. “Eigenaarschap” is daarbij
essentieel: je geeft gedreven mensen

Marcel Wintels

de verantwoordelijkheid en een
grote mate van handelsvrijheid om
hun deel van de taak optimaal uit te
voeren. Den Haag zou er goed aan
doen “trust” in plaats van “control”
te omarmen. Geef de scholen de
ruimte en verantwoordelijkheid
om hun taken uit te voeren. Maak
prestatieafspraken in plaats van procesinterventies. En meet vervolgens
op een zo simpel mogelijke wijze of
de scholen hun afspraken nakomen.
Drie prestatie-indicatoren zijn
voor een globaal beeld afdoende:
de tevredenheid van de medewerkers, van de leerlingen en van het
bedrijfsleven. Zet vervolgens alle
gegevens online en maak de mate
van toezicht op de scholen prestatieafhankelijk. Hoe beter een school
presteert, hoe minder inspecties
en verantwoording. Proportioneel
toezicht dus.’
Doorpakken

Wintels ziet veel van de adviezen

van de Commissie Oudeman terug
in het mbo actieplan van minister
Van Bijsterveldt. ‘Het plan bevat

‘Het actieplan mbo had nog
scherper gekund’

de goede ingrediënten. Ik zie de
menselijke maat en de betrokkenheid op de inhoud er zeker in terug.
Ook goed: de lat ligt hoog. Grofweg
90 procent van wat in het actieplan
staat, draag ik een warm hart toe.
Al hadden sommige zaken van mij
nog scherper gekund. Neem de
verhoging van het aantal klokuren
in het eerste lesjaar. Dat worden er
nu minimaal 1.000, in plaats van
850. Maar waarom niet nog meer?
Bijvoorbeeld 1.200 uren, oftewel
veertig lesweken x dertig lesuren.
Dat klinkt toch niet zo vreemd?

Verder zie ik ingewikkelde systemen
van prestatiebeloningen of ingewikkelde bekostigingsmodellen niet
als dé oplossing om de kwaliteit te
verhogen. Het zit veel meer in echt
durven kiezen voor kwaliteit. Scholen doen er beter aan de allerslechtst
presterende docenten aan te pakken.
Zij moeten afscheid durven nemen
van hen die niet goed presteren.
Stoppen met wat onder de maat is
geldt ook voor opleidingen. Hierdoor stijgt het niveau en dus ook de
tevredenheid. Een ketting is zo sterk
als de zwakste schakel. Dat geldt ook
voor de reputatie van het mbo. Dus
durf te kiezen! Focus! Dat is ook een
kwestie van cultuur.’
Het rapport ‘Naar meer focus op het
mbo!’ van de commissie Oudeman is
te downloaden via http://bit.ly/i5tYyj
Het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ is te downloaden via
http://bit.ly/f3xqC0

Achtergrond

mei 2011
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Mbo-docente van het jaar José Jansen-Gulen

‘Mbo-leerlingen moeten trots op
zichzelf durven zijn!’
José Jansen-Gulen, docente bij ROC Nijmegen, is de mbo-docente van het jaar. Een jaar lang mag zij als ambassadeur van het beroepsonderwijs al haar collega’s in het mbo vertegenwoordigen
en het leraarschap op een positieve manier in beeld brengen. In
gesprek over de rol van spiritualiteit in het mbo, huisbezoeken
en het bieden van een podium.

H

et is vrijdag, laat in de middag.
Op het programma staat een les
studieloopbaanbegeleiding voor
eerstejaars studenten Bank &
Verzekeren. En ook al is het bijna weekend,
het klaslokaal zit vol. Niet met uitgebluste
studenten. Maar met jongeren die het leuk
vinden om bij de mbo-docente van het jaar in
de klas te mogen zitten. Vandaag krijgen zij les
in Geweldig Communiceren. Wat direct opvalt
is dat juffrouw José de wereld van de kinderen
er in haar lessen bijhaalt. Twitter, het hondje
van Paris Hilton en een snoepende Winnie de
Pooh komen allemaal voorbij. Ook vraagt zij
haar leerlingen naar eigen voorbeelden: ‘Wie
is er wel eens streng voor zichzelf?’ Een jongen
steekt zijn hand op. Hij vertelt dat hij vaak
strenger voor zichzelf is dan voor zijn vriendin: ‘Als zij te laat komt, doe ik alsof ik dat niet
erg vind. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk
als ik zelf te laat kom.’ Om hem heen wordt
geknikt. Het lesuur vliegt voorbij. Juffrouw
José lacht, praat, luistert en vertelt.
‘Waarom ik de mbo-docente van het jaar
geworden ben?’ José Jansen-Gulen haalt haar
schouders op en lacht bescheiden. ‘Plazamanager Noor van Veldhoven heeft me genomineerd. Zij heeft ook studenten gevraagd een
stukje te schrijven. Daar werd ik gewoon stil
van, zo hartverwarmend. Iemand schreef dat
ze wilde worden zoals ik. En anderen vonden
dat ik bijzondere lessen geef, dat ik authentiek
ben en echt luister. Het is natuurlijk geweldig
dat ze zoiets zeggen.’
Maar betekent dat niet indirect dat uw collega’s minder goed zouden luisteren?
‘Helemaal niet. Ik heb alleen het geluk dat ik
in mijn lessen heel authentiek kan zijn. Drie
jaar geleden heb ik een studieloopbaanprogramma ontwikkeld, waarin ik IQ, EQ en SQ
met elkaar verbind. Onder SQ wordt de spirituele intelligentie verstaan. Leerlingen leren
naar hun intuïtie luisteren, krijgen les over
chakra’s en hun aura en gaan aan de slag met
het enneagram. Ook krijgen ze een aikido- of
tai chi training: ze leren daar dat geestkracht
ook fysieke kracht geeft. Doel van die training
is dat ze sterk in hun schoenen komen te staan.
En dat werkt! Wij hadden een Afghaans meisje
van 1 meter 55 in onze groep en die was ongelooflijk sterk. Zij was zo geraakt door wat we
gedaan hebben, dat ze ’s avonds achter haar
pc is gaan zitten en uit zichzelf een werkstuk
heeft geschreven over intuïtie. Dat is natuur-

lijk het summum van onderwijs. Leerlingen
zijn niet alleen maar met hun hoofd aanwezig,
maar ook met hun gevoel en hun intuïtie. Ze
voelen het complete. Ik probeer heel dicht
bij hen te komen, waardoor ze de veiligheid
voelen om dingen te zeggen.’
Maar is dat niet heel vaag: chakra’s,
aura, spiritualiteit?
‘Nee, helemaal niet. We leggen het
namelijk niet alleen uit; we
gaan er ook concreet mee
aan de slag. Als je je rot
voelt, of verliefd bent,
voel je iets in je buik.
Dat snappen leerlingen.
Net zoals ze soms “voelen” dat iemand doet alsof
hij heel vrolijk is, maar dat
eigenlijk helemaal niet is. Om
ook het bedrijfsleven binnen te
halen, gaf laatst een bankdirecteur
een gastles over het koppelen van hart
en hoofd. Tijdens zijn discussie met de
klas zag je dat verschillende culturen in de
klas voor verschillende invalshoeken zorgen.
En dat leverde enorm veel dynamiek op. De
bankdirecteur vertelde me dat hij op vleugels
naar Vlissingen was gereden: hij had zoveel
energie gekregen. Dat gevoel mag ik elke dag
beleven: ik krijg dagelijks een oppepper.’
Wat maakt het dat uw hart bij het mbo ligt?
‘Wat me zo trekt in het mbo is de connectie
met de buitenwereld. Het mbo is de wereld in
een notendop. Je hebt te maken met bedrijven,
gemeenten en instellingen. Die moet je met
elkaar verbinden. Daar houd ik van. Verder
trekt de leeftijdscategorie me. Leerlingen op
het mbo zijn geen echte pubers meer. Ik hoef
geen politieagent te spelen en dat is maar goed
ook. Mijn kracht ligt meer in het raken van
mensen. Maar daar moeten ze wel voor open
staan. In het begin van mijn loopbaan – nu
dertig jaar geleden – maakte ik nog braaf
lesplannen. Daar ben ik al heel gauw vanaf
gestapt. Ik bereid me natuurlijk inhoudelijk
voor, maar ik wil van tevoren niet weten wat ik
precies wanneer zou zeggen. Ik vergeet nooit
meer het moment dat ik dat besloot, voor het
klaslokaal ging staan en mezelf overgaf. De
verhalen kwamen echt vanzelf aanwaaien.’
Wat gaat er goed op het mbo?
‘Er gaat een heleboel goed op het mbo. De negatieve vibe die rondom het mbo hangt is dan

José Jansen-Gulen (@docentvhjaar)
Docente Nederlands (communicatieve vaardigheden) en studieloopbaanbegeleider
bij de opleidingen Bank & Verzekeren en Juridisch bij ROC Nijmegen
Specialisme: de integratie van IQ, EQ en SQ

ook niet terecht. Wij krijgen op het mbo alle
problemen uit de samenleving binnen. En dat
is soms lastig. Je bent hier niet alleen docent,
maar ook coach, maatschappelijk werker en
schuldhulpverlener. Ik denk echter wel dat we
meer moeten inzetten op begeleiding. Zo vind
ik dat we op huisbezoek moeten gaan, zodat
we een beter beeld van onze leerlingen krijgen.
We hebben hier jongeren die al precies weten
wat ze willen. Die passie hebben voor hun vak
en helemaal voor een bepaald beroep willen
gaan. Neem Juan Hofland, de jongen die in
oktober 2010 gekozen werd tot mbo-uitblinker. Die is zo puur; hij leeft zo van binnenuit.
Dat is echt een ziel. Maar we hebben hier ook
leerlingen die te vroeg moesten kiezen. Die het

thuis niet gemakkelijk hebben. Die leerlingen
moeten we nog beter helpen.’
En wat kan er beter?
‘Ik zie dat leerlingen heel professioneel bezig
zijn. Dat ze veel vakkennis hebben en creatief
zijn. Dat ze sociaal en communicatief ijzersterk zijn. Maar wat ik zou graag zou willen
zien is dat zij dit ook over zichzelf durven
zeggen! Mbo-leerlingen moeten trots op
zichzelf durven zijn. Zij moeten zich er bewust
van worden dat zij talenten hebben en weten
wat hun krachten en kernkwaliteiten zijn. Het
is aan ons om hen structureel een podium te
geven, waarop onze leerlingen kunnen laten
zien wat ze doen.’
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Of je nu docent, (afdelings)manager, beleidsmedewerker,
onderwijsondersteuner of praktijkopleider bent: de MBO
Academie zorgt altijd voor een aanbod dat hout snijdt.
Op deze middenpagina’s vind je enkele highlights op het
gebied van Professionalisering, Bedrijfsvoering en Taal +
Rekenen. Het complete aanbod, uitgebreide informatie en
de wijze van inschrijving staan op www.mboacademie.nl

Assessorentraining
Tijdens deze scholingsdag oefen je met het zo objectief en betrouwbaar mogelijk beoordelen of een student voldoet aan een vooraf gestelde standaard. Omdat beoordelen een
kwestie is van veel doen, staat deze dag het leren met en van elkaar centraal. Samen met
je collega-assessoren krijg je enkele producten van studenten ter beoordeling voorgelegd.
Verder passeert het beoordelen van gedrag de revue en oefen je een criteriumgericht interview (STARR-interview). Verzorgd door trainers van EduChange en KG Opleiding & Advies.

Team Columbus
Team Columbus is een spelsimulatie waarbij je met je collega’s deel uitmaakt van Team
Columbus, een onderwijsteam van het fictieve @llure College. Met je teamgenoten mag je
even functioneren in een school waar de vraag (in termen van competenties) van studenten écht centraal staat. Waar ruimte is om als team zelf het onderwijs in te plannen en waar
direct feedback komt op geleverde prestaties. Concreet maakt deze simulatie gebruik van
kaartjes met gevraagde leeractiviteiten, leerplaatsen en mogelijk aanbod vanuit de docenten. Aan de hand van deze kaartjes gaat je team beslissingen nemen over het organiseren
van het aanbod en krijgt daarbij enkele pittige dilemma’s voorgelegd... Verzorgd door
trainers van TwijnstraGudde en KPC Groep.

Associate Master Onderwijsmanagement
De opleiding Associate Master Onderwijsmanagement is specifiek ontwikkeld voor het
mbo door de MBO Academie en NCOI opleidingsgroep. Na de opleiding heb je meer grip
op uitdagingen en valkuilen die je als manager op de weg naar onderwijsvernieuwingen tegenkomt. Het eenjarige traject bestaat uit vier Masterclasses en een integrale eindopdracht.
Vooraf krijg je een intakeformulier waarop je jouw persoonlijke leerdoelen aangeeft.
Iedere Masterclass rond je af met een opdracht voor je eigen organisatie. Dat maakt deze
opleiding direct toepasbaar in je eigen praktijk. In de eindfase van de opleiding werk je
aan een integrale eindopdracht. Na succesvolle afronding van het programma kun je bij
NCOI Business School versneld je Mastertitel behalen (zowel MBA als MCC). De nieuwe
opleiding start in september 2011. Verzorgd door trainers van NCOI.

Boardrooms voor sectordirecteuren
Mbo-instellingen staan de komende jaren voor de opdracht het proces van modernisering af te ronden. En tegelijkertijd vorm en inhoud te geven aan het beleid, zoals dat
is vastgelegd in het Actieplan MBO 2011 - 2015. Kortom: er is veel werk aan de winkel.
Kwalitatief hoogwaardig leiderschap is een van de sleutels tot florerende onderwijsorganisaties. Voorwaarde voor succesvol leiderschap is wel het vermogen om effectief
leiding te geven aan de vormgeving en implementatie van complexe verander- en
innovatieprocessen. De boardroomsessies geven hiervoor de broodnodige inspiratie.
In vijf dagdelen komen de laatste state of the art inzichten rondom leidinggeven aan
complexe verander- en innovatieprocessen aan bod. Gezaghebbende inhoudsdeskundigen en praktijkexperts zorgen voor verhelderende inzichten en verder is er volop
ruimte om met peers de dialoog aan te gaan over vragen en dilemma’s over verandering
en innovatie.
Er zijn meerdere boardrooms voor sectordirecteuren. De eerste serie start op 25 mei.
Hiervoor kun je je nog aanmelden.

Drive: model voor beroepsgericht en
betekenisvol onderwijs
Het competentiegericht onderwijs focust zich op beroepsgericht, betekenisvol opleiden en
levenlang leren. Dit doet een groot beroep op docenten en begeleiders. In vaak abstracte
termen wordt beschreven wat dit ‘beroep’ betekent: een coachende houding hebben, met
leervragen werken en zelfsturing bevorderen. Deze abstracte termen maken het voor
docenten in de praktijk erg complex. Het Drive-model maakt het abstracte concreet. Drive
zorgt ervoor dat je steeds het verband kunt leggen tussen het beroep en de opdrachten of
inhoud waar studenten mee te maken krijgen. Daarnaast helpt het model om te werken
met vraagsturing en om studenten te ondersteunen bij het maken van verantwoorde
keuzes. Drive is zowel voor studieloopbaanbegeleiders als voor docenten/ontwerpers van
lessen een bruikbaar model. Er zijn drie verschillende trainingen: De docent als ontwerper van lessen en leerarrangementen, De docent als (studie)loopbaanbegeleider/coach
en De loopbaandialoog. Verzorgd door trainers van Interstudie NDO.
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Verandermanagement
Speciaal voor managers op zoek naar houvast in bewogen tijden ontwikkelde de MBO
Academie de training ‘Verandermanagement’. De training bestaat uit een basismodule en
enkele aanvullende (thema)modules (o.a. ‘Visie’, ‘Leiderschap bij verandering’ en ‘Omgaan
met Weerstand’). Meer informatie vind je op www.mboacademie.nl Verzorgd door trainers
van EduChange en KG Opleiding & Advies

TeamTijd
Competentiegericht onderwijs vraagt een grote eigen verantwoordelijkheid van mensen
op de werkvloer. Daarover staan in de cao BVE heldere afspraken. Een goede basis. Maar
er rijzen ook vragen. Waarom moet het team en niet de teamleider de werkzaamheden
verdelen? Tegen welke problemen loopt een team aan tijdens het maken van een werkverdeling? Hoe kun je als teamleider of teamlid het verdelen van werkzaamheden het
beste aanpakken? In de spelsimulatie TeamTijd ga je samen met je collega’s op zoek naar
praktische antwoorden. Primaire focus ligt op het tijdverdelingsvraagstuk binnen onderwijsinstellingen. Je ervaart aan den lijve welke processen er spelen bij het verdelen van de
werkzaamheden. Al spelend wordt duidelijk wat de relatie is tussen de strategie van een
instelling, het operationaliseren van onderwijsconcepten en de budgettaire en personele
randvoorwaarden. Daarnaast raakt het spel ook aan het achterliggende thema van teamsamenwerking. Verzorgd door trainers van Van Kessel & Oosterhof.

Teams aan het stuur:
educatief ondernemerschap
De spelsimulatie Teams aan het stuur leert je onderwijsteam de actuele onderwijswerkelijkheid beter te doorgronden. Je krijgt met je collega’s de kans uiteenlopende facetten van
het onderwijsproces te beïnvloeden, zoals de opbouw van het curriculum en het budget.
Dit gebeurt in drie spelronden, die elk voor een schooljaar staan. Je speelt het spel samen
met andere teams. In elke ronde krijgen de teams enkele lastige kwesties voorgelegd, waarvoor ze een oplossing mogen bedenken. Daarna ga je de confrontatie aan met de financiële
en bedrijfsmatige gevolgen van de maatregelen die je team heeft bedacht. En krijg je een
terugkoppeling op het teamfunctioneren. Het team dat na drie ronden de meeste waarde
heeft gecreëerd tegen de laagste kosten, wint! Verzorgd door trainers van Kock en Partners.

De Onderwijscalculator
De Onderwijscalculator is een webbased instrument waarmee je snel weet of de gemaakte
keuzes in het kader van cgo betaalbaar zijn. Het toont de kosten van activiteiten op diverse
organisatieniveaus (instelling-, unit- en teamniveau). Er is nu een nieuwe versie en daarmee ook een nieuwe eendaagse training, speciaal voor scholen die al met de Calculator
werkten. Nog nooit met de Onderwijscalculator gewerkt? Volg dan het maatwerktraject.
Dan kun je straks met versie 2.0 aan de slag. Verzorgd door trainers van Van Kessel & Oosterhof

Personeelscalculator
De Personeelscalculator is een module van de Onderwijscalculator. Met de Calculator
maak je die zo essentiële match tussen de kwantitatieve/kwalitatieve behoefte aan docenten voor de uitvoering van programma’s en de verwachte beschikbare middelen. Ideaal
om een meerjarenplanning te maken! Het instrument is zowel op team- als op unitniveau
inzetbaar. Besluit je organisatie de Onderwijscalculator met deze module uit te breiden?
Dan krijg je een workshop op maat. Verzorgd door trainers van ROC West Brabant.

CASCO-model
Het CASCO-model is een ICT-applicatie waarmee je opleidingen kunt ontwerpen en
het niveau van studieonderdelen kunt vaststellen. In de applicatie is het Europees studiepuntenmodel geïntegreerd. In tien stappen bouwt het CASCO-model een opleiding
en voorziet deze van studiepunten. Onderdeel van de applicatie is een methodiek om de
voortgang van het leren in de onderwijsprogramma’s inzichtelijk te maken. De methodiek
is zowel bruikbaar voor ontwerp en uitvoering van nieuwe opleidingen als voor toetsing
en evaluatie van bestaande opleidingen. Verzorgd door trainers van ROC Mondriaan.

Training Onderwijslogistiek
Beoordelen in beeld
Bij deze scholing kijk je samen met ervaren onderwijskundige adviseurs naar beoordelen. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, maar binnen de (wettelijke) kaders.
Waarom beoordelen? Wat beoordelen? Wie zijn betrokken bij het beoordelen en welke
beoordelingsvormen kun je gebruiken? Je krijgt het allemaal in één dag op je netvlies.
Verzorgd door trainers van EduChange en KG Opleiding & Advies.

In dit leertraject leer je in twee aaneengesloten dagdelen werken met een speciaal voor het
mbo ontwikkeld plannings- en roosteringmodel. Het model koppelt planning en roostering van onderwijsprocessen aan tijd en organisatorische functies. Je leert welke concrete
stappen je organisatie kan nemen om het onderwijs betaalbaar te organiseren. Door de
gekozen opzet (korte inleidingen, afgewisseld met businesscases) is de praktische bruikbaarheid erg hoog. Je kunt er direct mee aan de slag. Een absolute must als je een excellente logistieke beheersing tegen aanvaardbare kosten wilt. Eerstvolgende training is op 16
juni. Verzorgd door trainers van Advitrae.

De docent als duizendpoot
Als docent heb je er, naast kennisoverdrager, steeds meer rollen bij gekregen. Je moet
coachen, een loopbaan begeleiden, leervragen stimuleren, begeleiden in een open leercentrum. Bovendien zijn de inzichten in leren weer verder aangescherpt en verandert de cursist eveneens. Dit vraagt veel van je competenties. In deze reeks krijg je in twee masterclasses nieuwe informatie en praktische handvatten die je morgen in je lessen kunt gebruiken.
Masterclass 1 gaat over de lusten en lasten van de loopbaanbegeleider, Masterclass 2 over
de docent en het puberbrein. De masterclasses zijn ook geschikt voor loopbaanbegeleiders
en leidinggevenden. Eerstvolgende masterclass is op 23 juni. Verzorgd door trainers van
APS.

Taal & Rekenen
De MBO Academie organiseert ook enkele cursussen in samenwerking met het Steunpunt
taal en rekenen:
• Van taaldocent naar taalcoach (vergroot in twee dagen je competenties op het gebied van
taalverwerving)
• Help, ik moet rekenen geven! (eendaagse bijspijkercursus die o.a. leert hoe je met de
referentieniveaus van Meijerink aan de slag kunt; eerstvolgende cursus is op 14 juni).
• Wat doet mijn leerling fout bij het rekenen? (eendaagse training waarin je een hulpmiddel ontwikkelt om verschillende fouten te herkennen)
• Op zoek naar verborgen rekentaken (cursus van 1 dagdeel, waarin het herkennen van
rekenen in andere vakken en in de beroepscontext centraal staat)
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bvmbo: de
sleutel voor een
betere toekomst
Naam: Netty Gelijsteen
School: Mediacollege Amsterdam
Functie: docent ruimtelijk vormgeven en studie- en
zorgbegeleider

Woensdag 16 maart was een historische dag.
Toen werd namelijk de beroepsvereniging docenten
mbo (bvmbo) officieel opgericht. Zo’n veertig belang-

Waarom is de oprichting van de beroepsvereniging
mbo zo belangrijk?
Omdat mbo-docenten dubbel excellent moeten zijn: zowel
in hun vak als in hun docentschap. Dat is een topprestatie.
Dit moet erkend, beloond en verdedigd worden. En wie
kunnen dat beter doen dan deze mbo-docenten zelf?

stellenden waren naar ROC Midden Nederland
gekomen. Om te luisteren naar lezingen. Om beroepsgenoten te ontmoeten. En om deel uit te maken
van de geschiedenis. Een verslag.

Bijzonder hoogleraar Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht)
trapt de bijeenkomst af. In haar lezing gaat zij dieper in op de
identiteit van de mbo-docent. Die opereert volgens haar op
het snijvlak van twee werelden: ‘De mbo-docent opent in de
huidige wereld deuren naar de wereld van de toekomstige beroepspraktijk. De geur, kleur en smaak van het beroep moeten
dan ook verweven zijn in het eigen zijn, denken en doen.’ De
mbo-docent maakt het verschil, zo stelt De Bruijn. ‘Het is aan u
– docenten – om die spilfunctie waar te maken.’ Haar tip: ‘Ben
proactief en niet defensief.’ De professional is volgens De Bruijn
expert binnen zijn eigen domein. ‘Dat voelt bevrijdend maar
ook verplichtend.’
Een droom in vervulling

Cees Beeke kijkt vervolgens terug op het ontstaan van ‘zijn’
vereniging. Aanleiding voor het initiatief tot de bvmbo was de
negatieve pers die het mbo zo’n drie jaar geleden over zich heen
kreeg. ‘De docenten mbo hoorde je toen niet.’ De reden: er was
geen vertegenwoordigend orgaan van docenten in het mbo dat
de spreekbuis van de beroepsgroep vormde. Beeke: ‘Maar vanaf

het gewicht van
32.000 boekenta en
32.000 mbo-docenten. Dat is 32.000 x vakkennis, -kunde
en beroepstrots. Beroepsvereniging docenten MBO
wil al deze expertise en passie bundelen.

beroepsvereniging
docenten MBO

vandaag heeft de mbo-docent een gezicht. Vanaf vandaag kan
er niet óver, maar mét de docenten worden gepraat. Met de
oprichting van de bvmbo is mijn droom in vervulling gegaan.’
Volgens voorzitter Michiel Rotteveel staat of valt goed onderwijs met de kwaliteit van de leraar. ‘En daar moet de bvmbo
aan bijdragen.’ Door de mbo-docent een stem te geven bijvoorbeeld. Door op de actualiteit te reageren. Door een gesprekspartner voor het ministerie en iedereen in het onderwijs te
zijn. Door een professionele community van mbo-docenten te
creëren. En door een lerarenregister op te stellen dat als spiegel
dient voor de kwaliteit van de beroepsgroep en van de individuele leraar zelf. Rotteveel: ‘Zo moeten we de negatieve beeldvorming doorbreken. Want bij ons – docenten – ligt de sleutel
voor een betere toekomst. We moeten het samen doen.’

Ga naar www.bv-mbo.nl en zeg ‘ja’ tegen dit initiatief.

Waarom moeten docenten lid worden van de
bvmbo?
Als je lid wordt, wil dat zeggen dat ook jij ons bijzondere
beroep wil beschermen. Als de bvmbo de kwaliteit van ons
beroep aan kan tonen, zal aan ons onderwijs niet meer
getwijfeld worden.

Oproep voor meer onderzoek

Hoogleraar onderwijssociologie Sietske Waslander (RUG)
roept de bvmbo in haar lezing op ook aandacht aan onderzoek
te besteden. ‘Want onderzoek is een inherent onderdeel van de
eigen professionaliteit. Docenten moeten de eigen praktijk continu willen verbeteren en op een professionele, onderzoekende
manier voortdurend met hun werk bezig zijn.’ Onderzoek doen
zorgt volgens Waslander voor een systematische reflectie. Wat
willen we? En doen we het goed? ‘In schoolorganisaties waar
een dergelijke denkcultuur heerst (en minder ad hoc gewerkt
wordt) is een grotere betrokkenheid aanwezig. Mensen gaan
er in dialoog en niet in discussie; op basis van gegevens is het
namelijk gemakkelijker praten.’
De bvmbo zou het volgens Waslander moeten stimuleren op
deze manier met elkaar te werken. Dat betekent overigens niet
dat docenten moeten innoveren om te innoveren. Waslander:
‘Een innovatie moet een oplossing voor een probleem zijn.’
Om een innovatie te kunnen laten slagen is het zaak geduld te
hebben: ‘Het is een kwestie van een lange adem voordat een
innovatie duidelijk waarneembare effecten heeft. Houd vol!’
Een innovatie moet dan ook niet na een paar maanden al afgeschoten worden. Bij innovaties moet volgens Waslander altijd
de vertaling naar de docent worden gemaakt: ‘Want van een
aanpak die niet leidt tot ander gedrag van docenten, valt geen
enkel effect te verwachten.’
Hora est

beroepsvereniging
docenten MBO

Wat is de belangrijkste taak van de bvmbo?
De bvmbo moet aandacht vragen voor de dubbele waarden van ons docentschap, docenten stimuleren en onze
kwaliteiten behouden en bevorderen.

Dan is het tijd voor de officiële oprichting. Docent van het jaar
José Jansen-Gulen en voorzitter Michiel Rotteveel pakken er
een zware boekentas bij. De spiegel die in de tas zit houden zij
het publiek voor. Rotteveel: ‘Want jullie zijn het onderwijs. Jullie gaan de wereld veranderen. Jullie zijn de bvmbo!’
Meer weten? Of direct lid worden van de bvmbo?
Ga naar www.bvmbo.nl!

Naam: Petra de Jong
School: Albeda College te Rotterdam
Functie: docent verzorgende opleiding en praktijkopleiding
Waarom is de oprichting van de beroepsvereniging
mbo zo belangrijk?
Het geeft 32.000 mbo-docenten een stem.
Wat is de belangrijkste taak van de bvmbo?
Dat zijn er meerdere: het vertegenwoordigen van de mbodocent, een bijdrage leveren aan de professionalisering van
het vak en het instellen van een kwaliteitsregister. Er is heel
veel te doen voor de bvmbo.
Waarom moeten docenten lid worden van de
bvmbo?
Ik vind dat iedere professional lid zou moeten zijn van de
eigen beroepsvereniging. We moeten onze stem laten
horen. En hoe meer leden de bvmbo heeft, hoe meer
zeggenschap!

Netwerkschool

mei 2011
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Vijf bedenkingen weerlegd

De Netwerkschool: zelfs het
onmogelijke is mogelijk!
Beter onderwijs tegen dezelfde (of zelfs lagere)
kosten. Dat is het uitgangspunt van de vijf Netwerkscholen Helicon Velp, ROC Eindhoven, ROC
Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas - de
eindhovense school die dit studiejaar met het
experiment begonnen zijn. Meer met minder?
Dat is toch helemaal niet mogelijk? ProjectleiEnkele Heliconstudenten ruimen

ders Anke Visser (Helicon Velp) en Leon Abbink

het schoolterrein op om – op eigen
initiatief! – een groot schoolfeest te

(ROC van Twente) weerleggen vijf bedenkingen.

organiseren dat de betrokkenheid
moet vergroten

Bedenking 1: ‘Geen lange zomervakantie meer? Moet ik dan het
hele jaar door werken?’

Anke Visser: ‘Op een Netwerkschool
nemen leerlingen en medewerkers
in overleg vakantiedagen op. Net als
in het bedrijfsleven dus. En natuurlijk verwachten we niet dat iedereen
de hele zomer door werkt.’
Leon Abbink: ‘We stemmen vraag en
aanbod op elkaar af. Als studenten
in de zomer willen afstuderen, dan
zorgen wij ervoor dat daar begeleiding voor is. Het is niet van deze tijd
om tijdens de vakanties koste wat
kost dicht te zijn.’
Anke Visser: ‘Studenten ervaren
het als positief dat zij nu op stage
kunnen wanneer zij dat willen. Bij
de Vlinderstichting bijvoorbeeld,
waar het werk in de zomer het meest
relevant en interessant is. Vroeger
kon dat niet, want dan hadden ze
verplicht vakantie.’

avondconciërge. Zij verdienen op
die manier een centje bij. Natuurlijk
ging dat in het begin een keer fout
en lag een student met zijn poten op
tafel, terwijl er ook cursisten in het
pand aanwezig waren. Maar wanneer je dat één keer corrigeert, komt
het niet meer voor. ’
Leon Abbink: ‘In de avond werken
kan ook gewoon fijn zijn. Zo kunnen ze ’s ochtends in alle rust de
kinderen wegbrengen en boodschappen doen om vervolgens ’s
avonds wat zaken van die dag af te
handelen. Dat sluit dus aan bij de
persoonlijke wensen van medewerkers. Ik merk wel dat er op dit vlak
een verschil tussen de generaties is;
bij de jongere docenten is het geen
probleem dat privé en werk door
elkaar heen lopen, bij de babyboomers zie je toch vaker een behoefte
aan een strikte scheiding.’

Bedenking 2: ‘Ook ’s avonds
open? Moet ik dan ook ’s avonds
werken?’

Bedenking 3: ‘Geen vaste contracten meer? Prestatieafspraken?
Hoe moet dat dan met mijn hypotheek?’

Anke Visser: ‘Nee, dat hoeft niet. Bij
ons zijn bijvoorbeeld ook studenten

Leon Abbink: ‘Als ik nu een vakdocent aanneem, is hij wat kennis

Wat is de Netwerkschool?
De Netwerkschool begon in 2006 als een gedachte-experiment, waarbij
betrokkenen, onder leiding van de Argumentenfabriek, brainstormden
over de ideale school. Weer twee jaar later mogen vijf scholen – Helicon, ROC Eindhoven, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas - de
eindhovense school – onder wetenschappelijke begeleiding gedurende
vijf jaar hun plannen uitvoeren. De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een
mbo-school. Centraal staat een slimme en flexibele organisatie van het
competentiegericht onderwijs. Dit betekent ook: slimmer werken voor
onderwijsprofessionals en managers. De beoogde productiviteitsverbetering komt vooral tot stand door effectief gebruik van ICT voor het
leren zelf, het toetsen, volgen en begeleiden van de student en voor de
organisatie van het leerproces.
Meer weten? Kijk op http://netwerkschool.nl/ of zoek op twitter naar
#netwerkschool.

betreft volgend jaar over de datum.
Ik huur die kennis liever in bij kleine
zelfstandigen. Dan kunnen de vaste
opleiders binnen de Netwerkschool
zich meer richten op de begeleiding
en de organisatie van de opleiding.’
Anke Visser: ‘Ik merk dat externen
zich veel meer bewust zijn van
de product- en prijsafspraken die
we maken. Met hen kan ik ook
prestatieafspraken maken. Ik heb
mijn vaste docentencorps dan ook
al uitgedaagd docentenmaatschappen te beginnen. Zij kunnen dan
wellicht zelfs meer verdienen dan ze
nu doen.’
Bedenking 4: ‘Nauwer samenwerken met het bedrijfsleven? Dat
kost toch alleen maar tijd?’

Leon Abbink: ‘De onderwijswereld
en het bedrijfsleven zijn twee aparte
werelden; wij proberen die werelden
dichter bij elkaar te brengen. We
moeten de bureaucratie verminderen en bedrijven ontlasten.’
Anke Visser: ‘Wij bieden bedrijven
de gelegenheid een vestiging binnen
onze school te beginnen. Zij moeten
wel een relatie hebben met het onderwijs dat op school gegeven wordt
en moeten daar ook over meedenken en aan bijdragen. Zo geeft het
mountainbikebedrijf les aan de
ouderejaarsstudenten, die er op hun
beurt voor zorgen dat de fietsen van
het bedrijf onderhouden worden.
Dat proberen we met gesloten beurzen te doen, maar we rekenen aan
het eind van het jaar wel af.’
Bedenking 5: Maatwerk voor de
student? Daar hebben we toch
helemaal geen tijd voor!’

Anke Visser: ‘Wij hebben als doel de
individuele talenten van studenten
en docenten te ontplooien. En dan
moet je dus wel maatwerk bieden.’
Leon Abbink: ‘Probleem is dat het
onderwijsbeleid van nu enorm
beheersmatig is. Alles wat we doen
moeten we verantwoorden, terwijl
de vraag van de klant enorm flexibel

is. Dat gaat niet altijd goed samen.
Neem nu die momenteel geldende
850-urennorm. De ene student
heeft er zeshonderd nodig, de ander
duizend. Ik vind dat we los moeten
komen van de regels en de ruimte

moeten krijgen om te luisteren naar
onze klanten. Begrijp me niet verkeerd: ik geloof in mijn instelling,
maar wij willen meer. We willen de
oerkracht weer terug. En daar heb je
vrijheid voor nodig.’

SintLucas: meesterproef Netwerkschool
Het Boxtelse SintLucas - de eindhovense school is al één van de vijf
Netwerkscholen, maar het mbo-vakcollege is ook op een andere manier
betrokken bij de experimenten om beter, slimmer onderwijs te organiseren. Anouk, Sanne, Karin, Sven en Max, vijf vierdejaars studenten van
de opleiding Mediavormgever, mogen hun meesterproef in het kader
van de Netwerkschool uitvoeren. Het doel daarbij: de Netwerkschool als
merk in de markt te zetten en allerlei doelgroepen – intern, extern – zo
te enthousiasmeren dat zij ‘fan’ worden van het mbo in het algemeen
en de Netwerkschool in het bijzonder.
Vijf concepten
In een krappe twee maanden levert elk van de vijf studenten een concept van a tot z op om dit te bewerkstelligen. Dit verloopt in enkele concrete stappen, waarbij steeds contact is met de opdrachtgever (Stichting
Netwerkschool, ondersteund door Ravestein & Zwart, een Nijmeegs bureau voor redactionele communicatie). Allereerst dient er een individuele
debriefing te komen van de inmiddels gevoerde gesprekken. Vervolgens
stelt elke student een adviesplan op. Daarna is het zaak om keihard te
werken aan de concepten die de drie meiden en twee jongens op 9 mei
mogen presenteren aan de opdrachtgever. Ze mogen zelf bepalen wat
voor concept ze opleveren. Een poster, een krant, een social media campagne: de keuze is aan de creatieven in opleiding. Van de vijf concepten
mag er uiteindelijk eentje echt uitgevoerd worden. Dit gebeurt door de
vijf studenten gezamenlijk.
Geloven
‘Het is dus een echte opdracht voor een echte klant’, stelt Maarten
Ponjée van SintLucas. Ponjée parttime docent op het SintLucas, parttime
eigenaar van een ontwerpbureau, gaat de vijf studenten monitoren,
maar neemt daarbij bewust een rol op de achtergrond in. ‘Ik heb wekelijks mijn gesprekken met de gehele groep en 1-op-1 met elk van de vijf.
Zodra een student klaar is met een werkproces, vinken we die af. Maar
de contacten met de opdrachtgever verzorgen de studenten zelf. Net
als de presentatie en de gezamenlijke uitvoering die daarna volgt.
Hooggespannen
De verwachtingen zijn hoog gespannen, weet ook Ponjée. ‘Vrij naar
reclamegoeroe David Ogilvy houd ik de studenten steeds voor dat ze
echt iets moeten bedenken waar ze zelf in geloven. Want anders wordt
het niets. Geen gemakkelijke opdracht, maar het is niet voor niets een
meesterproef.’
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Taal + rekenen

de MBO·krant

Nieuw MVT-beleid mbo niveau 4

Actieplan mbo: ook taaldocenten aan zet
‘Get your basics down, then raise the standard!’ Eerst de
basisvaardigheden van moderne vreemde talen beheersen,
dan de lat omhoog. Met die woorden opende Marjo Jansen
(OCW) haar presentatie tijdens de eerste Flitsbijeenkomst
MVT van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

Goed beroepsonderwijs, voor goede
vakmensen van alle niveaus. Dat
is het doel van ‘Focus op vakmanschap’, het actieplan waarmee onderwijsminister Van Bijsterveldt de
kwaliteit van het mbo wil verbeteren
en borgen. Een van de speerpunten
van dit in februari 2011 gepubliceerde strijdplan is het aantrekkelijker
maken van de studieroute vmbombo-hbo en daarbinnen de doorstroom bevorderen. Het verplichten
van Engels op mbo niveau 4 en de
centrale examinering daarvan, moet
hieraan bijdragen.
Expertisecentrum

Het plan van de regering om Engels
op niveau 4 te verplichten, hangt
al een tijd in de lucht. Er kwamen
het afgelopen jaar dan ook steeds
meer vragen binnen over moderne
vreemde talen bij het Steunpunt
taal en rekenen mbo, de door OCW
ingestelde organisatie die mboinstellingen ondersteunt bij de

van 2011 - 2012. ‘Beheersing van de
Engelse taal is een succesfactor bij
doorstroom van mbo-4 naar hbo,’
aldus Janneke Voltman van Colo.
‘En sommige paritaire commissies
hebben daarom, vooruitlopend op
wetgeving, de generieke eisen alvast
opgenomen in de dossiers.’ Zoals het
er nu naar uit ziet, moeten deelnemers op niveau 4 straks Engels
kunnen lezen en luisteren op niveau
B1 en kunnen spreken, gesprekken
voeren en schrijven op niveau A2.

intensivering van het onderwijs in
Nederlands en rekenen. Met name
over het voornemen om vanaf
augustus 2012 verplicht generieke
eisen voor Engels op te nemen in
mbo-4 dossiers. Steunpunt-coördinator Akke Vos in haar welkomstwoord: ‘Wij werden door het veld al
gezien als vraagbaak op dit gebied.
Het is dus niet verwonderlijk dat het
Steunpunt sinds eind vorig jaar ook
verantwoordelijk is voor de ondersteuning van mbo-instellingen op
het gebied van moderne talen.’

van de OCW-beleidsdirectie BVE
en Janneke Voltman van Colo waren
uitgenodigd om tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de ReeHorst
in Ede tekst en uitleg te geven over
het nieuwe MVT-beleid en de manier waarop dit wordt verankerd in
de kwalificatiedossiers.

Tekst en uitleg

Drievoudige kwalificatie

Het plan van minister Van Bijsterveldt om vanaf augustus 2012 aan
alle mbo-4 opleidingen generieke eisen te stellen voor Engels en dit vak
centraal te gaan examineren, roept
in het veld behoorlijk wat vragen
op. Reden voor het Steunpunt om
hierover op dinsdag 15 maart een
speciale infosessie, een ‘flitsbijeenkomst’, te organiseren. Marjo Jansen

Marjo Jansen maakte van de gelegenheid gebruik om de aandacht te
vestigen op het actieplan Focus op
vakmanschap. ‘De visie op het mbo
is veranderd. Maar er is nog steeds
sprake van een drievoudige kwalificering: voor beroep, doorstroom
en samenleving.’ De kwaliteit van
mbo-examens kan daarom volgens
Jansen niet snel genoeg worden ver-

beterd. ‘Het vertrouwen in het mbodiploma moet worden hersteld. En
daarbij zijn ook de taaldocenten aan
zet! Want moderne vreemde talen,
en vooral Engels, zijn in de huidige
samenleving essentieel. Is het niet
bij de beroepsuitoefening, dan wel
bij doorstroming naar een andere
opleiding of bij maatschappelijke
participatie.’
Succesfactor

Hoewel het tijdpad voor de
gefaseerde invoering van centrale
mbo-examens Engels nog niet is
vastgesteld - hierover informeert
OCW de instellingen in juni hebben sommige kenniscentra de
eisen voor Engels wel al een plek
gegeven in de kwalificatiedossiers

Ester van Meeteren, adviseur MVT
bij het Steunpunt, besloot de bijeenkomst. In haar presentatie ging zij
dieper in op het door het Steunpunt
gepubliceerde Referentiekader
Moderne Vreemde Talen in het mbo.
‘Hiermee wordt het mbo-veld een
handzaam en duidelijk referentiekader geboden dat gebruikt kan
worden naast de kwalificatiedossiers.’ Het Steunpunt werkt momenteel aan een handreiking bij het
Referentiekader MVT. Die verschijnt
deze zomer. Daarnaast presenteerde
zij het servicedocument ‘Eisen aan
beheersing moderne vreemde talen
in de kwalificatiedossiers 2011-2012’.
Deze en de andere presentaties van
de bijeenkomst zijn te downloaden
op www.steunpuntmbo.nl.

Portaal taal en rekenen mbo
Overal in Nederland ontwikkelen docenten les- en toetsmateriaal. Zeker in het mbo, met zijn vele beroepsspecifieke
vakken. Waarom slaan docenten daarbij niet vaker de handen ineen? Voor taal- en rekenmateriaal kan dit nu via het
Portaal Taal en Rekenen mbo.

Volgens Rianne Reichardt, beleidsadviseur bij het Steunpunt taal en
rekenen mbo, is er veel vraag naar
les- en toetsmateriaal voor taal- en
rekenonderwijs: ‘De invoering van
landelijke examens heeft de vraag
naar goed materiaal voor beide vakken zeker vergroot. Het materiaal
dat voorhanden is, is vaak generiek.
Binnen het mbo is juist veel vraag

naar beroepsspecifieke opgaven. En
bij het bestaande materiaal voor het
wegwerken van een taalachterstanden of rekenachterstanden ontbreekt vaak de mbo-context.’
Samen verder

Veel docenten ontwikkelen daarom
het les- en toetsmateriaal zelf of ze
passen bestaand materiaal aan. Het

Portaal Taal en Rekenen mbo kan
daarbij helpen. ‘Docenten kunnen op het Portaal materiaal dat ze
zelf hebben ontwikkeld met elkaar
delen’, legt William Buys, moderator
rekenen bij het Portaal, uit. ‘Je kunt
er materiaal zoeken, plaatsen en
arrangeren. Dit betekent dat niet
iedereen steeds weer opnieuw het
wiel hoeft uit te vinden. Daarnaast
kom je door samen te werken steeds
een stap verder. In de ideale situatie
haalt een docent les- of toetsmateriaal van het Portaal Taal en Rekenen mbo, verfijnt dit en deelt het
eindresultaat weer met alle collega’s
in het land.’

de toegang tot onderwijssites zorgt.
‘We doen erg ons best de toegang
tot het Portaal zo laagdrempelig
mogelijk te maken’, geeft Buys aan.
‘Dat is belangrijk omdat we merken
dat docenten het soms lastig vinden
zelfgemaakt materiaal openbaar te
maken. Bijvoorbeeld uit bescheidenheid of omdat ze bang zijn dat het
niet goed genoeg is. Maar het hoeft
geen kant-en-klaar topproduct te
zijn. Integendeel. Is de basis goed?
Dan is het Portaal de ideale plek om
het als bouwsteen ook aan anderen
aan te bieden. Collega’s uit het hele
land kunnen er dan zelf mee aan de
slag.’

Halen en brengen

Waardering

Het Portaal is door Kennisnet
ontwikkeld. Het Steunpunt taal en
rekenen mbo promoot het gebruik
ervan en ondersteunt de gebruikers.
Twee moderatoren houden een oogje in het zeil: Anneke Loonstra kijkt
naar het taalmateriaal, William Buys
naar het rekenmateriaal. Iedereen
kan op het Portaal geschikt lesmateriaal zoeken. Bijvoorbeeld door
te selecteren op referentieniveaus,
taaldomeinen, opleidingsniveaus
of studierichting. Om lesmateriaal
te plaatsen of bewerken moeten
docenten zich aanmelden bij Entree.
Dat is een dienst die voor bescherm-

Het materiaal dat nu op het Portaal
staat, komt voor een groot deel uit

bestaande digitale verzamelingen.
Onderwijsadviesbureau CINOP
heeft daarop een selectie toegepast.
Verder hebben ze het materiaal
gelabeld, onder andere voor de referentieniveaus. Dat maakt het voor
docenten eenvoudiger passende
bouwstenen te vinden. Reichardt
hoopt dat docenten het Portaal de
komende tijd vooral met beroepsgericht materiaal aanvullen. ‘Er
bestaat ongelooflijk veel, dat weten
we. Maar het blijft vooral binnen
één school, of soms zelfs bij één
docent. Dat is jammer. Het lijkt me
juist een prachtige waardering voor
je werk als ook anderen er gebruik
van maken.’
Meer info op
steunpunttaalenrekenenmbo.nl.

Workshop
Op 20 april j.l. organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo de
workshop ‘Arrangeren met Portaal Taal en Rekenen’. Daarin legde een
medewerker van Kennisnet uit hoe materiaal van het Portaal aanpast en
weer met collega’s in het land gedeeld kan worden. Bij belangstelling
organiseert het Steunpunt deze workshop opnieuw. Interesse? Stuur
dan een mail naar info@steunpuntmbo.nl Deelname is gratis.

Ombudslijn

mei 2011

De Ombudslijn controleert de klachtenafhandeling van scholen

Op weg naar
klantgericht denken
Aan het einde van dit schooljaar evalueert de minister officieel de werking van de
Ombudslijn MBO. Daarop vooruitlopend zal de Ombudslijn in
ieder geval nog een extra jaar als stok achter de deur worden gebruikt.
‘Het gaat er immers niet alleen om dat een klacht zorgvuldig en tijdig wordt
behandeld. Studenten en hun ouders willen vooral dat scholen hun klachten
serieus nemen,’ stelt Van Bijsterveldt.

B

egin 2010 vatte het middelbaar beroepsonderwijs
vlam. De Onderwijsinspectie publiceerde een lijst
met zwakke beroepsopleidingen, de Amsterdamse
politicus Ahmed Marcouch vermoedde dat de
werkelijkheid nog veel erger was. Een uitzending van het
actualiteitenprogramma Zembla gaf het mbo nog een por: de
lesuitval was enorm. Ook Luuk Visser, voorzitter van JOB, de
jongerenorganisatie voor het beroepsonderwijs, zag een groeiende ontevredenheid: ‘Vanaf eind 2009 kwamen beduidend
meer klachten binnen. Met name over lesuitval, ontbrekende
lesroosters en de kwaliteit van lessen en opleidingen. Op 10
februari hebben we een grote stakingsdag georganiseerd in Den
Haag om de noodklok te luiden. In de ervaringen rondom deze
hectische tijd bleek onder andere dat de klachtenafhandeling in
het mbo niet toegankelijk, niet transparant en niet effectief was.
Marja van Bijjsterveldt, toen staatssecretaris van Onderwijs,
stelde zelf per 1 april 2010 een tijdelijke tweedelijns controleautoriteit in. Een ‘Ombudslijn MBO’ moest de afhandeling
van klachten door scholen monitoren, zonder inhoudelijke
bemoeienis. Gezicht van de Ombudslijn is Anita de Moor,
beleidsmedewerker van het procesmanagement MBO 2010.
Zij moest als eerste de argwaan van de scholen wegnemen. ‘Die
zaten niet te wachten op iemand die in de keuken kwam kijken.
In de eerste regionale bijeenkomsten die we in juni hielden, was
de sfeer dan ook wat afhoudend. Gelukkig is dat ondertussen
flink bijgetrokken.’

Doorverwijzing

De Ombudslijn ontvangt verschillende soorten klachten,
die meestal beginnen met een informerend telefoontje. Het
invullen van het digitale klachtenformulier volgt daar niet
automatisch op. De Moor: ‘Als ze bijvoorbeeld hun klacht nog
niet rechtstreeks aan de school hebben gemeld, moeten ze dat
verplicht eerst doen. Soms stellen we ze, afhankelijk van de
klacht, voor om contact met JOB op te nemen. Verder verwachten mensen dat de Ombudslijn het probleem voor hen gaat oplossen – wat niet onze taak is – en opvallend vaak blijkt dat ze
vooral even hun verhaal en ongenoegen kwijt willen. Dan zijn
ze feitelijk al tevreden. De rest vult het digitale formulier in.’
Geen anonieme klachten

JOB kreeg met de Ombudslijn ook opeens te maken met een
nieuwe hengelaar in de vijver van klachten. ‘We bijten elkaar

niet’, stelt Visser. ‘De Ombudslijn is neutraal, JOB behartigt de
belangen van de mbo-studenten en bewaakt hun rechten. Het
komt zeker voor dat een student met een in onze ogen legitieme klacht op een school bot vangt of helemaal geen antwoord
krijgt. Doorverwijzing naar de Ombudslijn kan dan een prima
vervolg zijn.’ Overigens niet altijd: anonieme klachten zijn bij
de Ombudslijn niet welkom, waardoor niet alle studenten die
stap durven te zetten. Visser: ‘Studenten zijn soms bang voor
represailles van bijvoorbeeld de docent in kwestie. Daarom kan
het bij ons ook anoniem.’
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Van Bijsterveldt:
‘Ombudslijn moet zichzelf
overbodig maken’
Minister Marja van Bijsterveldt wil met de Ombudslijn
MBO de klachtenafhandeling in het mbo verbeteren
en beter zicht krijgen op de aard en omvang van de
klachten. ‘Er zijn jongeren op een aantal ROC’s die niet
de onderwijskwaliteit krijgen waar ze recht op hebben.
Dat mogen we niet laten gebeuren. De Ombudslijn MBO
brengt, als jongeren of hun ouders er niet doorheen
komen op een school, het probleem wél in beeld.
Hierdoor wordt de klacht wél opgepakt en kan paal en
perk gesteld worden aan ongewenste situaties. Uit de
maandelijkse rapportages van de Ombudslijn MBO zie je
dat de Ombudslijn MBO zorgt voor een snellere afhandeling van klachten door mbo-scholen. Soms zie je dat
bij complexere vragen een klacht een langere afhandelingstijd vergt. En een andere keer pakt de school toch
een signaal op van de Ombudslijn MBO terwijl het niet
tot een formele klacht was gekomen. En dat is positief,
want ik vind dat de mbo-scholen zelf verantwoordelijk
zijn voor een goede klachtenafhandeling en de aanpak
van de problemen in het beroepsonderwijs. Uiteindelijk
is het doel dat de Ombudslijn MBO zichzelf overbodig
maakt.’

In de JOB-monitor 2010, het onderzoek naar studenttevredenheid van de jongerenvakbond, staat de klachtenafhandeling
nog als stevig punt van aandacht vermeld. ‘De enquete is tussen
januari en juni 2010 door 151 duizend studenten ingevuld’,
legt Visser uit. ‘Precies in het midden van deze periode is de
Ombudslijn gestart. Dat zal nog weinig invloed hebben gehad.
Hopelijk merken we het effect van de Ombudslijn in de volgende monitor.’
Cellofaan

Scholen moeten klachten wat meer als een uitdaging gaan
zien, hoopt De Moor. ‘Uiteindelijk zijn leerlingen de klanten van een school, die bovendien het budget bepalen. Die
directe link legt niet iedereen. Klachten kunnen helpen om
het onderwijs te verbeteren. En een goede afhandeling stelt de
studenten tevreden. Ook als de uitkomst negatief is trouwens.
We hebben flink wat complimenten gekregen, gewoon omdat
er in deze procedure naar hen is geluisterd.’ Een enkele school
blijft Oostindisch doof voor kritiek, maar de meeste zien ook
dat bijvoorbeeld boeken niet op kosten van de leerlingen een
schooljaar lang ongebruikt in het cellofaan kunnen blijven:
‘Dan moet die school die boeken gewoon terugnemen en in het
vervolg wat langer nadenken over wat nodig is.’
In de kiem gesmoord

De Moor wil optimistisch eindigen. Daar is ook alle reden
voor. In de regel hebben de scholen immers positief op de
Ombudslijn en zijn achterliggende gedachte gereageerd. ‘Er is
een onderwijsinstelling die het personeel op de administratie,
een plek waar leerlingen vaker komen, een cursus heeft gegeven
om klachten te herkennen. Ze hoeven ze niet op te lossen, maar
kunnen ze doorspelen naar de verantwoordelijke personen binnen de school. Zo wordt ergernis al in de kiem gesmoord.’

Hoe werkt de Ombudslijn?
Zowel ouders, scholieren als leerbedrijven kunnen bij
de Ombudslijn een klacht indienen als ze het gevoel
hebben dat de school een klacht niet goed heeft behandeld. Dat kan telefonisch voor een eerste contact,
maar het wordt pas officieel door het invullen van een
digitaal klachtenformulier. De Ombudslijn zorgt dat de
contactpersoon voor klachten van die school de klacht
ontvangt. Die gaat vervolgens binnen zijn instelling
de mensen zoeken die antwoord op de klacht kunnen
geven. De Ombudslijn gaat uit van een procedure van in
totaal drie werkweken voor een antwoord en informeert bij de contactpersoon als een reactie langer op
zich laat wachten. De Ombudslijn rapporteert maandelijks aan de bevindingen aan de minister. In het eerste
bestaansjaar behandelde de Ombudslijn in totaal 230
klachten.
www.ombudslijnmbo.nl
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Van 24 tot en met 26 maart vormde het
befaamde Ahoy Rotterdam het strijdtoneel voor de top van het mbo. Ongeveer honderd vaktoppers maakten,
verdeeld over 14 vakwedstrijden, uit
wie zich nationaal kampioen mogen
noemen in zijn of haar vakgebied. Bij
acht wedstrijden stond er zelfs nog
meer op het spel dan de landelijke titel:
kwalificatie voor de WorldSkills, dit najaar in Londen.

Skill Masters 2011: ideale showcase
voor het beroepsonderwijs

D

e eerste indruk is overweldigend. Lopend van
metrostation Zuidplein
naar Ahoy struinen
honderden jongeren met je mee.
Eenzelfde hoeveelheid komt je
tegemoet, beladen met tassen vol
informatie en gratis hebbedingetjes
(gekleurde veters bijvoorbeeld).
Het lijkt de Huishoudbeurs wel. Al
zijn er geen duizenddingendoekjes te verkrijgen of andere nieuwe
producten die onmisbaar voor je
huishouden zijn. Nee, het gaat hier
om je professionele toekomst. Deze
drie dagen bevolken 25.000 schoolgaande jongeren en werkzoekenden
de vele ruimtes van Ahoy. De drukte
is gemakkelijk verklaarbaar. Naast
de mbo-vakwedstrijden, staan ook
de Skill Talentwedstrijden op het
programma, waaraan 339 vmbo’ers
meedoen. Zij allen nemen een flinke
horde fans mee. Maar er is meer.
Dit is ook een beroepen-, opleidingen- en arbeidsmarktevenement. En
dus staan er, verspreid over diverse
pleinen, allerlei informatiestands
van ROC’s, bedrijven en belangenorganisaties. Verder kun je als
bezoeker ook tal van demonstaties
volgen. Er staan ook diverse doeactiviteiten te wachten op welwillende deelnemers. Zo kun je in het
gedeelte waar de wedstrijden voor
Economie & Handel plaatsvinden
zelf smoothies maken en heeft
‘Groen’ een klimwand. Op het Tech-

niekplein kun je een schip laden
in een kraansimulator. Zodoende
komen er, naast de deelnemers en
hun toejuichende klasgenoten, ook
vele leerlingen, studenten, werkzoekenden en baanveranderaars.
Hier kun je jouw toekomstige werk
zien, horen, ruiken, voelen. En
kun je gelijk alle informatie over
een bepaalde opleiding of beroep
krijgen. De ideale showcase voor het
beroepsonderwijs.

kampioenschap en de kwalificatie
voor de mondiale finale in Londen.
Zij moeten maar liefst vijf modules
tot een goed eind brengen, variërend van dagelijkse inspectie tot
plaatwerkreparatie en afstelling van
besturingskabels. De sfeer is hier,
gezien de duur van de wedstrijd,
ietwat relaxter dan bij de wedstrijden waarin alles in korte tijd moet
kloppen.
Op en top voorbereid

Op naar de finale!

Maar het gaat toch vooral om de
wedstrijden: erop of eronder! Bij
sommige wedstrijden, zoals de
wedstrijden NK-Leerling kok en
NK-Kastelein zijn er op donderdag
en vrijdag halve finales. Elke dag
levert een dagwinnaar op, die automatisch naar de finale op zaterdag
gaat. Diegene die, na de dagwinnaars, de hoogste score heeft, mag
ook door. Maar bij bijvoorbeeld
de WorldSkillswedstrijd Aircraft
Maintenance strijden zes vakkanjers
drie dagen lang om het nationale

Hier kun je jouw toekomstige
werk zien, horen, ruiken,
voelen.

Marjon (23) van ROC de Rooi
Pannen heeft hoe dan ook haar zenuwen goed onder controle. Zij mag
over een uurtje beginnen aan haar
wedstrijd NK-Gastheer/-vrouw.
In een sfeervolle restaurantsetting
gaat ze straks drie voorgerechten
opdienen, waarbij ze, naast het serveren, ook enkele handelingen moet
verrichten. Oesters openen bijvoorbeeld. En zeebaars fileren. Ook dient
ze kundig advies te geven over een
bij het gerecht passende wijn. ‘Ik heb
veel geoefend en ben zo intensief
bezig geweest, dat het allemaal wel
los zal lopen’, laat ze weten. ‘Bovendien werkt ze al een tijdje in de
horeca’, vertelt de trotse vader. ‘En ze
ziet er prachtig uit. Speciaal voor de
wedstrijd hebben we een mooi pakje
gekocht.’ Of Marjon nog op vader en
moeder heeft geoefend? ‘Nee, maar
dat is ook niet nodig. Ze is op en top
voorbereid.’

Kaarslicht en knetterend laswerk

Op Skills Masters hoef je maar enkele passen te zetten om van sfeervol
kaarslicht en klinkende glazen naar
helblauw licht en knetterend laswerk
te gaan. Want op luttele meters van
de keurig gedekte tafels, is het installatietechniek dat de klok slaat. De
opdrachten hier hebben een centraal
thema (de plaats van handeling
is een dierentuin), maar laten wel
allerlei facetten van de installatietechniek zien. Koude- en luchtbehandeling bijvoorbeeld, waarbij de
vakkanjers een ijsklimwand voor
pinguïns moeten aansluiten, inclusief een luchtgekoelde verdamper
om de koelruimte te conditioneren.
Na afloop van de installatie wacht
nog een stapel wettelijke documenten die ze moeten invullen en opleveren. Wat verderop zijn mannen
bezig met de verlichting en allerlei
aansluitingen voor elektrotechnische
apparatuur in het personeelsverblijf van de dierentuin. Hier zien
we Geert (20) met uiterste precisie
een koppeling lassen. Ondanks de

Overal beseft men dat er veel
op het spel staat. Of het nu
temidden van de geur van
gebraden vlees of zaagsel is.

drukte – Ahoy is stampvol en allerlei
mensen kijken toe – blijft hij geconcentreerd. Niets kan hem afleiden,
zelfs een journalist niet...
Timmermansoog

Het timmermansoog dat we bij
Geert zagen, zien we ook bij de
mbo’ers die kozijnen aan het lakken
zijn en bij het metalen dakdekken.
Maar ook bij de leerling-koks die
in de weer zijn met onder meer een
salade van schaal- en schelpdieren
(bereid met oosterse invloeden) en
een kalfslende met zwezerik. Geconcentreerd zijn ook de leerlingen
Verpleegkunde die in rollenspelen
laten zien dat ze zowel de nodige
verpleegtechnische handelingen als
de beroepshouding onder de knie
hebben. Net als de directiesecretaresses/managementassistentes die
samen met ICT’ers er voor moeten
zorgen dat een kantoorpand voorzien wordt van computers. Overal
beseft men dat er veel op het spel
staat. Of het nu temidden van de
geur van gebraden vlees of zaagsel is.
Na nog een rondje langs de vele
wedstrijden, doe-activiteiten,
infostands en wat niet meer, zien we
Marjon bij een tafeltje haar gasten
bedienen. Uitermate professioneel
ogend. Met brede glimlach. Alles
onder controle. Van top tot teen een
vakkanjer. Geen twijfel mogelijk: die
komt er wel...

Uit de praktijk

mei 2011
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Beste Leerbedrijf 2010 BURGY Bouwbedrijf:

De optelsom van kennis + passie
Ons land telt ongeveer 223.000 erkende leerbedrijven.
Onlangs werd BURGY Bouwbedrijf uit Leiden uit al die leerbedrijven gekozen tot Beste Leerbedrijf 2010. En daar zijn
ze trots op. Projectleider Lucas van der Ham: ‘Dit is echt
ongelofelijk.’

Via stageplekken en leerbanen
nemen leerbedrijven ongeveer de
helft van de opleidingstijd van de
circa 500.000 mbo-studenten voor
hun rekening. Het doel: toekomstige werknemers klaarstomen voor
de arbeidsmarkt. Iets wat ze bij
BURGY Bouwbedrijf, gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden,
uitstekend kunnen. Het bouwbedrijf
kent volgens de jury dan ook een
‘lange traditie waarin het opleiden en ontwikkelen van- en het
bieden van loopbaankansen aan
alle werknemers centraal staat’. En
inderdaad, de medewerkers van
BURGY Bouwbedrijf leren voortdurend bij. Allemaal. ‘We hebben
zo veel niveaus binnen ons bedrijf,
van leerling-bouwplaatshulpen die
assisteren op de bouw tot en met
hts’ers die bij BURGY vanuit hun
opleiding praktijkervaring opdoen.
En allemaal kunnen ze zichzelf
continu verbeteren.’ Aan het woord
is projectleider Lucas van der Ham,
die in 2001 als stagiair bij BURGY
begon, om er in 2003 in dienst te
treden. Inmiddels begeleidt hij zelf

gesprek ben niet meer weggegaan.
Nu ben ik in opleiding tot voortgezet restauratietimmerman. Dit is
een buitenkans voor mij geweest. Ze
zijn hier absoluut niet te beroerd om
je een kans te geven.’ Ook voorman
Boy Marcelis (27), sinds 2005 in
vaste dienst bij BURGY, is zeer te
spreken over de mogelijkheden die
hij krijgt bij het bouwbedrijf. Net
als Lucas van der Ham begon hij
er als leerling/stagiair. ‘Ik startte als
leerling-timmerman en wilde na het
behalen van mijn diploma een extra
opleiding volgen. Eenmaal bezig
bleek die erg op nieuwbouw gericht
te zijn. Toen ik hier aangaf dat het
niet beviel, zijn we met z’n allen
gaan zoeken naar een opleiding die
wel aansloot. En die vonden we!
Twee jaar lang werkte ik elke week
vier dagen en ging ik één dag naar
school. Dat ging perfect. Ze hebben
me enorm gestimuleerd.’ Kennis
bijbrengen en passie voor het vak
zijn dan ook de sleutelwoorden bij
BURGY Bouwbedrijf.

ook stagiaires. ‘Kennis is het kapitaal
van een bedrijf. Wij proberen die
kennis over te dragen. Niet alleen op
stagiaires en leerlingen, maar ook op
mensen die nieuw in dienst komen.
Door daar tijd, energie en geld in
te steken, creëer je een zeer constante en goede onderneming. Onze
mensen waarderen dat ook.’ Van der
Ham weet dat zelf als geen ander.
Hij volgde in de loop der jaren al
veel opleidingen naast zijn werk. ‘In
het opdoen van informatie laten ze
je hier volledig vrij. Daarbij heb je
een overkill van kennis om je heen.
En hoe druk iedereen ook is: als je
een vraag hebt, maken ze tijd voor
je. Dat probeer ik nu zelf ook uit te
dragen naar mijn collega’s, leerlingen en stagiaires.’

BURGY Bouwbedrijf

Buitenkans

Een van die jongens is Roderick van
Exter (28), een BBL’er die in 2005
afstudeerde als manager of finance
aan een business school. ‘Ik had
daarna drie banen, maar geen van
alle beviel. Een vriend werkte bij een
aannemingsbedrijf en in de weeken-

Werknemers: 60
Praktijkbegeleiders: 14
Leerlingen: 14

den klusten we samen. Ik heb toen
de knoop doorgehakt en ben ook
gaan timmeren. Omdat ik specifiek

restauratie wilde doen, adviseerde
mijn school me om met directeur
Kasper Burgy te gaan praten. Na dat

Medewerkers die in 2009/2010 een
opleiding volgden: 77 procent
Totaal opleidingsdagen: zo’n 200

ROC Rivor in de wolken met Cloud School
ROC Rivor is de eerste mbo-instelling in Nederland die volledig ‘in de cloud’ gaat werken; de gebruikte software zal
niet meer intern gehost worden, maar via het internet toegankelijk zijn. Medio 2012 moet de overgang afgerond zijn.
Voorzitter van het CvB Jeroen van den Berg over de redenen
voor de overstap naar de cloud.

Jeroen van den Berg is in zijn
nopjes. ‘Door over te stappen op
de cloud zijn we klaar voor de
toekomst. We wilden achterstallig
onderhoud op ICT-gebied wegpoetsen en hadden de keuze: óf zelf
investeren in bestaande – intern
gehoste – software, of kiezen voor
webbased oplossingen, waarbij het
beheer en onderhoud volledig uitbesteed zou worden. Door te kiezen
voor de tweede – drastische – optie
zetten we een forse stap: we lopen
straks voorop in onderwijsland.’
Op termijn maken al zijn medewerkers en studenten gebruik van
onderwijsprogramma’s en -diensten
via het internet, waardoor zij altijd
en overal kunnen werken. Van den
Berg: ‘Aan de voorkant zullen mensen niet eens merken dat er iets is
veranderd. En dat is maar goed ook.
De veranderingen zitten aan de achterkant.’ Het beheer en onderhoud
van de software vindt extern plaats.
Van den Berg: ‘Voor onze ICT’ers
gaat het werk dan ook veranderen.
Zij zullen minder werk hebben aan
het beheer en onderhoud. We zijn
nu bezig met een plan om onze ICTafdeling en de opleiding ICT in el-

kaar te schuiven; onze ICT-afdeling
wordt dan een leerwerkbedrijf.’
Voordelen

Het grootste voordeel van het werken in de cloud vindt Van den Berg
de enorme toename van flexibiliteit:
‘We betalen voor wat we verbruiken.
Hebben we een jaar wat minder
deelnemers, dan betalen we ook
minder. Hebben we er meer, dan betalen we meer.’ Dat heeft ROC Rivor
nu al geld opgeleverd: ‘We hebben vorig jaar via de cloud 15.000
gastouders gediplomeerd. Hadden
we dat intern moeten hosten, dan
hadden we nu met een veel te grote
capaciteit gezeten.’ Volgens Van den
Berg werk je in de cloud altijd met
state of the art technologie. ‘Je loopt
nooit meer achter.’
ROC Rivor is de op een na kleinste
mbo-instelling van Nederland; het
heeft 2.200 studenten en 280 medewerkers. Van den Berg: ‘Daardoor
zijn wij een interessante partner
voor leverancier Microsoft. Het bedrijf kan bij ons – op redelijk kleine
schaal – bewijzen dat de Cloud
School werkt.’

Nadelen

Maar is het niet eng om een Cloud
School te worden? Van den Berg:
‘Het leven bestaat niet zonder risico’s. Maar natuurlijk moet je je vergewissen van de terugvaloptie. Wat
is je exitstrategie? Stel dat je weer
terug wil naar intern hosten, hoe
snel is dat dan geregeld?’ Van den
Berg heeft vertrouwen in de cloud.
Werken in de cloud is namelijk
niet nieuw voor ROC Rivor: ‘Onze
digitale leeromgeving (‘It’s learning’
genaamd) en ons systeem voor de
kernregistratie van de deelnemers
(‘Tribe’) worden bijvoorbeeld allebei
al extern gehost.’
Stap voor stap

Vanaf medio 2012 moeten alle
softwaretoepassingen zich in de
cloud bevinden. Van den Berg: ‘We
gaan geleidelijk te werk.’ Zo is ROC
Rivor drie maanden geleden begonnen met de implementatie van een
nieuw en online CRM-systeem. ‘Dat
hadden we nog helemaal niet. Door
over te stappen naar de cloud, maken we niet alleen onze achterstand
goed, maar nemen we direct een
voorsprong.’

16

CompetentCity

de MBO·krant

Inspirerend MBO

9.30 - 16.30 uur / € 125 entree
Locatie: ReeHorst, Ede

