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Leraar van het
Jaar 2012
In het kader van de Dag van de
Leraar wordt ook dit jaar weer
de verkiezing Leraar van het Jaar
georganiseerd. Met deze verkiezing
wil organisator de Onderwijscoöperatie aandacht vragen voor het
vakmanschap van drie individuele
leraren én voor de beroepsgroep
als geheel. Tot en met vrijdag 13
april kon iedereen – onderwijsprofessionals, leerlingen/studenten
en ouders – zijn of haar favoriete
leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2012 via
www.deleraarvanhetjaar.nl. Uit alle
aanmeldingen kiest een deskundige
jury op 29 september een winnaar
voor het basisonderwijs, het vo en
het mbo. Deze drie winnaars zijn
een jaar lang ambassadeur voor alle
leraren in Nederland. Een mooie
taak, weet mbo-docente van het Jaar
2011 Susanne Winnubst: ‘Na afloop
van presentaties en lezingen krijg ik
reacties als “Wat mooi dat een ROC
dit in huis heeft” of “Ik wist niet dat
het mbo zo veel inhoudt”.’
De Tweede Kamer sprak over de wijze van besteding van onderwijseuro’s in het mbo

Deel Kamer wil lumpsum labelen

Minder overhead op mbo?
Meer geld voor onderwijs, minder voor overhead. Een
deel van de Tweede Kamer overweegt scholen te verbieden meer dan 30 procent van het budget te besteden aan
bestuurders, management of andere vormen van ‘overhead’.
Dat bleek tijdens het Kamerdebat
over de stand van het mbo op 11
april. Het hoofdonderwerp van het
debat, de voortgang van het Actieplan ‘Focus op vakmanschap’ leidde
tot weinig discussie. De diverse fracties steunen het voorstel van de minister om de duur van de mbo-4 opleiding, uitzonderingen daargelaten,
te verkorten tot drie jaar. Ook was
er slechts weinig kritiek te horen op
de invoering van de entreeopleiding
en het indikken van de kwalificatiestructuur. Het streven naar meer
‘macrodoelmatigheid’ – minder
concurrentie tussen scholen, minder
kleine opleidingen – kon eveneens
op steun van de Kamer rekenen.
Wel pleitten diverse woordvoerders
voor meer daadkracht en snelheid
van de kant van de minister. Volgens
Ton Elias (VVD) is de richting van

de minister goed, maar gaat het
allemaal ‘te traag en te stroperig’.
Volgens Elias is het goed dat scholen
in eerste instantie zelf proberen
tot een efficiënt opleidingsaanbod
te komen, maar begint de tijd te
dringen: ‘Wij kunnen het ons niet
veroorloven dat er zoveel onder‘Wij kunnen ons niet
veroorloven dat er zoveel
onderwijseuro’s worden
vermorst’
wijseuro’s worden vermorst aan
doelmatigheid.’ Ook het indikken
van de kwalificatiestructuur en het
herzien van de kwalificatiedossiers
moet wat Elias betreft snel afgerond
worden: ‘Als het op 1 januari 2013
nog niet geregeld is, heeft de VVD

geen geloof meer in de gezamenlijke
aanpak door het onderwijsveld en
het georganiseerde bedrijfsleven.’
Met in het achterhoofd de actuele
problemen van Amarantis gingen
veel Kamerleden uitgebreid in op
de mogelijke financiële problemen in het mbo. Boris van der
Ham (D66) stelde voor scholen te
verplichten maximaal 30 procent
van hun budget te besteden aan
overhead. Eenzelfde voorstel had hij
eerder ook al gedaan in een debat
over het hoger onderwijs. Scholen
mogen wat hem betreft niet meer
zelf bepalen waar ze de zogenaamde
lumpsum aan besteden. Zeventig procent van het budget zou
minimaal naar het primaire proces
(onderwijs, docenten) moeten gaan.
Het voorstel kon op steun rekenen
van verschillende woordvoerders,
maar niet van de minister. Volgens
Van Bijsterveldt is het heel lastig om
het begrip ‘overhead’ te definiëren.
Bovendien wees zij erop dat de
besteding van de lumpsum over de
diverse begrotingsposten al minu-

tieus wordt gemeten in de jaarlijkse
benchmark van de MBO Raad.
Volgens Jesse Klaver (GroenLinks)
zal de minister hoe dan ook vroeg of
laat moeten besluiten de bestedingsvrijheid van de scholen aan banden
te leggen: ‘Het net sluit zich rond de
minister’, zo sprak hij dreigend. ‘Het
is een kwestie van tijd voordat we
de lumpsum gaan labelen.’ Wordt
vervolgd...

‘Schaf begrip ROC af!’
Volgens Ton Elias (VVD) zou het
goed zijn als scholen het begrip ROC
niet meer zouden hanteren. Net als
Buckler zou ROC als merknaam te
zeer besmet zijn. Van Bijsterveldt
kiest er echter voor scholen op
dit punt vrij te laten: ‘In sommige
regio’s is het ROC een sterk merk.
Andere scholen hebben zich nooit
ROC genoemd. Je kunt niet alles
vanuit Den Haag regelen.’

Zie pagina 5 over het studiekeuzegedrag van vmbo-leerlingen.

Uitblinkers 2012
Wie wordt de opvolger van Bas
Habets? Die vraag kan pas op 11
oktober 2012 beantwoord worden.
Dan is de jaarlijkse verkiezing van
de Mbo-Uitblinker van het Jaar.
In maart is de aanmelding voor
deelname aan de Mbo-Uitblinkerverkiezing 2012 van start gegaan.
De meeste mbo-instellingen zijn
intussen begonnen met de interne
verkiezingen. De winnaars daarvan
mogen met elkaar de strijd aangaan.
Allereerst op www.ditismbo.nl/
uitblinkers. Via deze site moeten de
Uitblinkers zo veel mogelijk stemmen zien te vergaren. De top-tien
zien we vervolgens straks in oktober
terug op het podium. Dus: download het promotiemateriaal op de
site van Dit is mbo en zorg ervoor
dat de Uitblinker van jouw mboinstelling straks het stokje van Bas
Habets over kan nemen!
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Wat staat ons te wachten...
Mbo-plannen onder de loep

Ruim veertien maanden geleden presenteerde minister Van Bijsterveldt het
Actieplan ‘Focus op vakmanschap’. Sindsdien zijn de in het plan geformuleerde

#afslanking
mbo-opleidingen

doelen in menig docentenkamer onderwerp van gesprek. In het Algemeen
Overleg in de Tweede Kamer (11 april) gaf een ruime meerderheid van de
Kamer steun aan de plannen. Verder werd er tijdens het debat ook nog gepleit
voor kleinere scholen. De MBO•krant geeft op deze twee pagina’s de stand
van zaken weer van de plannen die het mbo-landschap de komende tijd kleur
geven en peilt de meningen: zucht of zegen?

#opleidingsduurverkorting
#entreeopleiding
Dit zijn de plannen…
In plaats van de huidige niveau-1 opleidingen en de AKAopleidingen worden zogeheten entreeopleidingen ingericht. Deze opleidingen krijgen een eigen positie binnen
het bve-stelsel. Het blijft een opleiding gericht op het behalen van een erkend diploma dat toegang geeft tot een
vervolgopleiding op niveau 2 en goed voorbereidt op de
arbeidsmarkt als een startkwaliﬁcatie niet haalbaar is. De
entreeopleidingen zijn uitsluitend bedoeld voor degenen
die zonder diploma aankloppen bij het mbo. Er komt
een bindend studieadvies, zodat mbo-instellingen een
leerprestatie kunnen eisen van jongeren vanaf 18 jaar,
dus vanaf het moment dat de leerplicht niet meer geldt.
Want de ‘entree’-jongeren moeten wel een prestatie
willen leveren. Met deze maatregel komt een einde aan
de drempelloze instroom op niveau 2. Je wordt immers
alleen nog maar tot een mbo 2-opleiding toegelaten als
je een diploma voortgezet onderwijs of een diploma van
de entreeopleiding hebt. Het kabinet wil deze maatregel
op 1 januari 2013 laten ingaan.

Dit zijn de plannen…
Een driejarige opleiding wordt standaard in het mbo,
aldus de ambitie van minister Van Bijsterveldt. Opnieuw,
want vele opleidingen waren van origine al driejarig. Het
plan hangt nauw samen met de intensivering van de onderwijstijd (zie #1000 onderwijsuren). Het is de bedoeling
dat leerlingen straks in kortere tijd ongeveer evenveel
leren. Op deze manier kunnen ze sneller doorstromen via
het mbo naar het hbo, zo is het idee. De leerlingen krijgen actieve ondersteuning van mentoren, die de studievoortgang in de gaten houden en voortijdig schooluitval
voorkomen. Door de aanscherping van de onderwijstijd
in combinatie met betere coaching van de leerlingen kan
de opleidingsduur worden ingekort.
Scholen wordt geacht vanaf het schooljaar 2013-2014 te
starten met de kortere en meer intensieve opleidingsprogramma’s. Enkele opleidingen blijven vierjarig, maar
dit is maar een klein groepje (maximaal 15 procent van
het aantal kwaliﬁcaties op niveau 4). Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen in de sector techniek en bepaalde
specialistische opleidingen in de zorgsector.

Enkele reacties..

Enkele reacties...

Ben Hoogenboom, lid dagelijks bestuur AOb:
‘De Entreeopleiding is primair gericht op doorstroom
naar de arbeidsmarkt of naar een niveau-2 opleiding. De
beperking van de bekostiging en het bindend studieadvies zijn risico’s omdat ze de toegankelijkheid beperken
en kunnen leiden tot meer uitval. De AOb pleit voor
mogelijkheden waarmee mensen zonder diploma een
opleiding kunnen volgen in combinatie met hun werk,
zodat ze alsnog zicht krijgen op een startkwaliﬁcatie.
Een sterkere positie op de arbeidsmarkt en een grotere
werkzekerheid zijn dan het gevolg.’

Ben Rijgersberg, directeur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
‘SBB adviseerde onlangs de minister dat 17 procent van
de mbo-4 opleidingen in de beroepsopleidende leerweg
(bol) de studieduur gehandhaafd moet blijven op vier
jaar. Daarnaast adviseert SBB de minister de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) uit te sluiten van de verkortingsmaatregel. Bij driejarige bbl-trajecten blijft, gezien
de verhouding tussen school- en bpv-component, onvoldoende tijd over voor o.a. verplichte taal en rekeneisen.
Vooral de techniek lijdt hieronder, terwijl het ﬁnanciële
voordeel van de maatregel in de bbl verwaarloosbaar is.’

Luud Bochem, directeur a.i. MBO Raad:
‘Ook gemeenten realiseren zich steeds meer wat de consequenties zijn van de invoering van de entreeopleiding
in relatie tot de Wet werken naar vermogen. Want wat
gaat er gebeuren met studenten die door een bindend
negatief advies de entreeopleiding moeten verlaten? Het
is voor de samenleving van belang dat die jongeren in
beeld blijven. Daarom is er nu overleg met alle betrokken
partijen. Concreet bijvoorbeeld moet gedacht worden
over hoe en wanneer de gemeente van een school informatie krijgt als een jongere driegt uit te vallen.’

Joany Krijt, lid Dagelijks Bestuur CNV Onderwijs:
‘Verkorting van de niveau-4 opleidingen is beslist niet
altijd een verbetering. Ondanks de intensiveringen zijn
er per saldo minder uren beschikbaar voor de theorie,
terwijl de eisen voor Nederlands, Engels en rekenen,
toenemen. De doorstroom richting hbo komt daardoor
onder druk te staan en de 3-jarige hbo vervolgopleidingen worden mogelijk weer 4-jarig.Bovendien is de
bekostiging volgens het “cascademodel” van de resterende 4-jarige opleidingen gelijk aan die van de 3-jarige
opleidingen. Inconsequent en onrechtvaardig.’

Dit zijn de plannen…
Het kabinet wil populaire mbo-opleidingen die weinig
perspectief op de arbeidsmarkt bieden schrappen.
Kleine, specialistische studies op middelbaar beroepsniveau krijgen juist bescherming. De regering wil zo ‘een
arbeidsmarktrelevant, doelmatig en toegankelijk aanbod
van mbo-opleidingen versterken’. Er wordt ingezet
op samenwerking tussen de overheid, scholen en het
bedrijfsleven. In samenwerking met DUO, de voormalige
IB-Groep, krijgen jongeren een ‘studiebijsluiter’ die ze beter informeert over de kansen op werk bij een bepaalde
mbo-studie en een gemiddeld startsalaris. ‘Zo zorgen we
dat ook in de toekomst afgestudeerde vakmensen ook
werkelijk aan de slag kunnen én dat ons bedrijfsleven zoveel als mogelijk kan rekenen op de beschikbaarheid van
voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten’, aldus
minister Bijsterveldt in een op 2 april verstuurde brief aan
de Tweede Kamer.
De afgelopen zestien jaar bepaalden mbo-scholen zelf
welke opleidingen zij aanboden. Maar in sommige regio’s
nam het aantal studenten de laatste tijd af en werden
populaire studies steeds vaker aangeboden zonder dat
het aantal studenten overeenkwam met het perspectief
op de arbeidsmarkt.
Enkele reacties...
Ben Hoogenboom, lid dagelijks bestuur AOb:
‘De Algemene Onderwijsbond vindt dat het mbo
jongeren voor een vak moet opleiden. Op dit moment
bestaat er een wildgroei aan opleidingen die populair
zijn, maar waarvan het voor jongeren niet duidelijk is of
ze perspectief bieden op een baan. De overheid zou zich
meer moeten focussen op de doelmatigheid van studies
in plaats van het recht op het volgen van een studie in
te perken. Een studiebijsluiter is een goede eerste stap,
maar ook opleidingen zelf moeten de verantwoordelijkheid nemen en eens kritisch naar hun programma kijken.’
Joany Krijt, lid Dagelijks Bestuur CNV Onderwijs:
‘Door de wildgroei van opleidingen is het goed om de
doelmatigheid van het mbo-onderwijs te vergroten.
Mede gelet op de komende krimp in studentenaantallen is het van belang onnodige concurrentie en daarmee
‘verdunning van opleidingen’ tegen te gaan. Tegelijkertijd dienen kleine specialistische opleidingen en weinig
arbeidsmarktrelevante populaire opleidingen via een
licentiesysteem beschermd dan wel gereguleerd te worden. Als de zelfregulering op vooral regionaal niveau niet
tot overeenstemming leidt, moet de minister uiteindelijk
in kunnen grijpen.’
Ben Rijgersberg, directeur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
‘Het onderwijs en bedrijfsleven benadrukken in SBB dat
doelmatigheid in het mbo hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is. We gaan op verzoek van de minister
onderzoeken of er populaire opleidingen zijn waarbij het
aanbod structureel groter is dan de vraag. SBB maakt van
de sectorale arbeidsmarktinformatie van de kenniscentra
al arbeidsmarktbijsluiters voor de regio, waarin per regio
de kansen voor gediplomeerde schoolverlaters in beeld
worden gebracht (zie kansopwerk.nl). Een studiebijsluiter per opleiding kan op verzoek van OCW ook gemaakt
worden.’
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#Groot of klein?

#1000 onderwijsuren

Dit zijn de plannen…
In het debat op 11 april hielden diverse fracties een pleidooi voor kleinere scholen. Zijn de mbo-instellingen niet
te groot geworden? Is goed onderwijs nog mogelijk in
leerfabrieken? Moet de minister niet actief streven naar
het kleiner maken van de scholen via ‘defuseren’? Minister Van Bijsterveldt hield nadrukkelijk de boot af. Grote
scholen zijn volgens haar niet per deﬁnitie slecht. Ook de
commissie-Oudeman kwam in 2010 al tot de conclusie
dat er geen verband is tussen de omvang van de school
en de kwaliteit van het onderwijs. Ook in een grote
school kan een veilige leeromgeving gecreëerd worden.

Dit zijn de plannen…
Nu kent het mbo opleidingsjaren van 850 klokuren
waarvan 60 procent (maximaal 510 uur) aan stage mag
worden besteed. De minister wilde in het oorspronkelijke
actieplan dit aantal verhogen naar 1.000 onderwijsuren
(waarvan minimaal 750 uren begeleiding door de onderwijsinstelling in het eerste jaar en 850 in de studiejaren
erna). Eind november 2011 volgde echter een brief met
doelen: het minimaal aantal uren voor de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt nog steeds 1.000 uur; echter
in het eerste jaar dienen er minimaal ‘slechts’ 700 begeleide onderwijsuren te zijn. De studiejaren erna omvatten
minimaal 550 uren onderwijstijd en minimaal 450 uur
beroepspraktijkvorming per studiejaar. Deze uren kunnen over de studiejaren heen ﬂexibel worden ingezet.
Ook voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) laat de
minister een ‘ambitieuze urennorm’ in de wet opnemen:
bekostigde en niet-bekostigde instellingen moeten een
onderwijsprogramma aanbieden van ministens 240 begeleidende onderwijsuren en 610 klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar.

Enkele reacties...
Ricky Schoenmakers, docente opleiding Juridisch Medewerker en opleidingscoördinator ROC Eindhoven:
‘Laat ik voorop stellen dat ik niet tegen grootschaligheid ben. Onze studenten hebben er ook geen last van:
ROC Eindhoven heeft 23 “scholen” met ongeveer 22.000
studenten. Elke school vormt een eigen cluster aan opleidingen waardoor er gebouwen zijn met vaak twee tot
drieduizend studenten – een opleiding kan 500 studenten tellen – of meer of minder. Dit is de kleinschaligheid
en dit wordt “gekoesterd” door zowel student als docent!
De grootschaligheid kan juist vaak als een rem werken.
De onderwijsproducten die we ROC-breed aangeboden
krijgen, komen vaak te laat en zijn bedacht door mensen
die niet zelf voor de klas staan en sluiten daardoor vaak
niet aan op de speciﬁeke situatie.’
Edwin Hendriks, Teamcoördinatior, MBO College voor
Zorg & Welzijn, ROC van Twente – Hengelo:
‘Een belangrijke vraag bij grootschaligheid is of er in een
grote school een veilige leefomgeving gecreëerd kan
worden. Wij denken van wel. In onze letterlijke leerfabriek
(ons ROC zit in een omgebouwde fabriek) is er voor gekozen om te werken met zogenaamde vlekken. Elk MBO
college heef zijn eigen gedeelte van het gebouw zodat
er voor de studenten een “eigen” plek ontstaat. Als MBO
college proberen we ook actief te werken om dit eigen
gevoel vast te houden. Een voorbeeld: tijdens de ouder-/
infoavonden worden de bezoekers niet met meerdere
klassen ontvangen in een grote ruimte voor een praatje,
maar gaan direct met de eigen klas en de studieloopbaanbegeleiders naar een klaslokaal op “onze” afdeling.’

#vsv
Dit zijn de plannen…
Mbo-instellingen moeten ieder hun aandeel leveren in
het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 25.000 in 2016. Aangezien het huidige tempo
te laag is om dit te behalen, vraagt OCW extra inzet van
alle betrokkenen. Scholen moeten zich de komende
jaren zo veel mogelijk inspannen om alle jongeren naar
een diploma (bij voorkeur minimaal op het niveau van
een startkwaliﬁcatie) te begeleiden. Het kabinet schept
hiervoor de randvoorwaarden door de complexiteit van
het bve-stelsel te verminderen en de aandacht voor het
verzuimbeleid op mbo-instellingen en de begeleiding bij
studie- en beroepskeuze in vo en mbo te verbeteren.
Een reactie...
Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad:
‘Het laaghangende fruit bij vsv is al geplukt en de moeilijkste groep jongeren blijft nu over. Dat moet ook de
minister zich realiseren. Door alle aangekondigde maatregelen en de samenloop van huidige omstandigheden
mag je nu eigenlijk van scholen niet verwachten om de
beoogde doelstelling te realiseren. Hoewel ze uiteraard
wel hun uiterste best zullen doen.’

#examinering
Dit zijn de plannen…
De kwaliteit van de examens in het mbo moet beter. Het
beleid voor de doorlopende leerlijn Nederlandse taal en
rekenen wordt voortgezet en Engels wordt een verplicht
vak voor mbo niveau 4. De examinering van Nederlandse
taal, rekenen en Engels gaat gefaseerd plaatsvinden via
centrale examens, uitgevoerd door het College voor
Examens. Verder komen er sectorale examenstandaarden
(de ‘examenproﬁelen’) voor beroepsgerichte vakken.
Voor de examinering van deze vakken mogen mbo-instellingen straks alleen nog gebruik maken van examens
die voldoen aan een landelijke kwaliteitskeurmerk.
Enkele reacties...
Joany Krijt, lid Dagelijks Bestuur CNV Onderwijs:
‘De kwaliteit van diverse mbo-opleidingen moet omhoog. De gedeeltelijke centrale examinering en de
invoering van de examenproﬁelen kunnen hier zeker aan
bijdragen.’
Ricky Schoenmakers, docente opleiding Juridisch Medewerker en opleidingscoördinator ROC Eindhoven:
‘De landelijke examens Nederlands en rekenen zijn goed.
Maar Engels wordt veel te zwaar gerekend voor een
mbo-student. De “eisen” en de inzet in de werkcontext
liggen te ver uit elkaar.’

#modernisering
bekostiging mbo
Dit zijn de plannen…
In plaats van diverse aparte regelingen voor speciﬁeke
doelen wil minister Van Bijsterveldt, naast de reguliere
lumpsum voor de instellingen, een prestatiebox invoeren
om individuele resultaatafspraken met instellingen te
kunnen maken. Deze afspraken gaan onder andere over
voortijdig schoolverlaten en de tevredenheid van het
bedrijfsleven. Instellingen krijgen een bijdrage uit deze
prestatiebox op basis van geleverde prestaties: hoe beter
de prestatie hoe hoger de bijdrage. In de prestatiebox
worden in ieder geval middelen voor bestaande regelingen geheel of gedeeltelijk samengevoegd. Studenten
die voor het eerst ingeschreven zijn, wegen zwaarder
mee dan studenten die al een jaar langer ingeschreven
zijn, die weer zwaarder wegen dan studenten die al drie
jaar lang zijn ingeschreven.
Een reactie...
Joany Krijt, lid Dagelijks Bestuur CNV Onderwijs
‘Het eerste bezwaar is dat de bekostiging van de 4-jarige
opleiding gelijk loopt met die van de 3-jarige opleiding,
terwijl de studenten aantoonbaar langer zullen doen
over de opleiding. De 4-jarige opleiding moet dus deels
bekostigd worden uit de andere opleidingen! Het tweede
bezwaar is de rigoureuze wijze waarop stapeling van
diploma’s wordt ontmoedigd en verkeerde opleidingskeuze wordt afgestraft via de bekostiging.’

Enkele reacties...
Ben Hoogenboom, lid dagelijks bestuur AOb:
Het klinkt natuurlijk erg positief dat het aantal onderwijsuren wordt verhoogd, maar het moet gaan om kwaliteit
in plaats van kwantiteit. Zo moet iedere opleiding zich
afvragen wat er in een onderwijsuur moet gebeuren.
Door wie wordt het onderwijs gegeven en hoe moet een
lesuur eruitzien? Laten we ons weer focussen op kwaliteit
in plaats van normen op te stellen die wel meetbaar zijn,
maar niets zeggen over de inhoud.’
Luud Bochem, directeur a.i. MBO Raad:
‘IIVO is de crux waar het omdraait. Wat is onderwijs en
wat niet. Instructeurs mits deskundig en bevoegd horen
ook onder onderwijstijd. Daarover is steeds maar weer
discussie, maar we praten hier wel over beroepsonderwijs en niet over wetenschap.’
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Conferentie SBB

Elkaar bij de les
houden
27 maart 2012. Een prachtige lentedag. Dat weerhoudt zo’n
honderdtachtig belangstellenden er echter niet van om
naar Den Haag af te reizen voor een conferentie van de
stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB). Een verslag.
‘Wie van de aanwezigen is het eens
met de stelling “SBB, dat zijn wij”?’
Dagvoorzitter Kees Hoogendijk,
senior adviseur bij EB Management,
weet hoe hij de zaal bij de les krijgt.
Een 50/50-uitslag kan bij de vier
panelleden op een voorzichtige
glimlach rekenen.

sceptische geluiden. Daar gaan we
ook serieus op in. Draagvlak is dan
ook essentieel; de mensen in de
praktijk moeten uiteindelijk met
onze plannen aan de slag gaan.’ Ben
Rijgersberg: ‘Ook bij de kenniscentra is de volledige cultuuromslag
nog niet gemaakt. De wil is er echter
wel. Ik ben positief gestemd.’

Werk aan de winkel

Michaël van Straalen, vicevoorzitter SBB, in het dagelijks bestuur de
vertegenwoordiger van de centrale
werkgeversorganisaties, reageert als
eerste: ‘Dit laat zien dat we op de
goede weg zijn. Maar er is ook nog
veel werk aan de winkel.’ Jan van
Zijl, SBB-voorzitter, vindt dat het
succes afhankelijk is van zowel onderwijs als bedrijfsleven. ‘SBB staat
of valt met de verantwoordelijkheid
die onderwijsinstellingen nemen en
het belang dat het bedrijfsleven aan
SBB toekent.’ Leo Hartveld, die in
het dagelijks bestuur de vakbeweging vertegenwoordigt, stelt dat de
grote uitdaging voor SBB de afstemming is van het onderwijs op de
arbeidsmarkt. ‘We moeten er met elkaar voor zorgen dat de hoeveelheid
mbo-opleidingen wordt afgestemd
op de behoefte van de arbeidsmarkt.’
SBB-directeur Ben Rijgersberg is
aangenaam verrast door de uitslag
van de stemming. ‘Maar’, zo zegt hij,
‘uiteindelijk gaat het natuurlijk niet
om het instituut SBB, maar om het
bij elkaar brengen van mensen.’
Achterban

De dagvoorzitter legt het panel
een nieuwe vraag voor: ‘SBB staat
voor een majeure opgave op diverse
dossiers. Is jullie achterban hier
klaar voor?’ De antwoorden volgen
snel. Michaël van Straalen: ‘Dat
is moeilijk te zeggen. Het is uiteraard niet gemakkelijk; er zijn nog
genoeg meters te maken. Daarom
moeten we goed met elkaar én met
onze achterban communiceren. We
moeten elkaar bij de les houden.’
Leo Hartvelt: ‘Natuurlijk zijn er

Tour de force

In 2025 moet volgens het Masterplan Bèta & Technology 40 procent van alle afgestudeerden een bètatechnische

De volgende vraag luidt: ‘SBB heeft
de minister succesvol geadviseerd
over de herziening van de kwalificatiestructuur. Kwalificatiedossiers
moeten voortaan uit drie delen
bestaan. Wat is nodig om dit door
te kunnen voeren?’ Jan van Zijl: ‘De
komende acht maanden staan we
voor een enorme tour de force. Lukt
het ons om draagvlak te creëren
voor het aanpassen van de kwalificatiedossiers? Belangrijk is dat we
goed communiceren waarvoor we
het doen. Kunnen de kwalificatiedossiers inderdaad niet eenvoudiger? En kunnen we scholen niet
meer ruimte geven om regionale- en
arbeidsmarktfactoren mee te wegen?’ Michaël van Straalen: ‘Draagvlak creëren voor deze operatie is
enorm belangrijk. Cruciaal is dat
we mbo-opleidingen creëren waar
zowel leerlingen als bedrijven echt
iets aan hebben.’
Leo Hartvelt: ‘We moeten blijven
communiceren met onze achterban. Duidelijk maken dat het
voor iedereen van belang is om de
arbeidsmarktonwikkelingen in het
oog te houden en hierop binnen
opleidingen te anticiperen.’ Ben
Rijgersberg: ‘Goede ruggenspraak
binnen de paritaire commissies is
essentieel. Daar ligt echter ook een
grote uitdaging.’

opleiding genoten hebben.

Conclusie na het vraaggesprek: SBB
leeft. Wel is en blijft het belangrijk
om de achterban te raadplegen,
draagvlak te creëren en richting alle
betrokken partijen te communiceren over de plannen en adviezen.

Jan van Zijl (voorzitter SBB en voorzitter MBO Raad) leidt de SBB-conferentie
in. Links van hem zit dagvoorzitter Kees Hoogendijk

Masterplan Bèta & Technologie

Vinden, binden en boeien
van talent
Negen topsectoren, één gemeenschappelijk doel: ervoor
zorgen dat meer mensen kiezen voor een bètatechnische
opleiding en carrière. In het onlangs verschenen Masterplan
Bèta & Technologie (MB&T) beschrijven de topsectoren wat
er nodig is om de vijver met bètatechnisch talent te vullen.

High Tech. Energy. AgroFood en
Tuinbouw. Logistiek, Life Sciences,
Chemie en Water. En de Creatieve
Industrie. Negen sectoren die van
groot belang zijn voor Nederland. Om hun ambities te kunnen
realiseren, hebben deze topsectoren
voldoende goed opgeleide bèta- en
technologiemensen op alle niveaus
nodig. Helaas leveren de bètatechnische opleidingen onvoldoende
gekwalificeerde medewerkers af. En
kiezen veel mensen met een bètaachtergrond op enig moment in hun
carrière voor een ander vakgebied.
Kennis- en arbeidscapaciteit wordt
schaars, zeker met het oog op de
naderende vervangingsvraag.
Om het tij te keren, hebben de
negen topsectoren een Masterplan
Bèta & Technologie (MB&T) opgesteld. In dit MB&T geven zij aan wat
er volgens hen nodig is om de vijver
met bètatechnisch talent te vullen
en welke concrete activiteiten ze
daarvoor ondernemen. Kern: er zijn
meer mensen nodig en er zijn beter
gekwalificeerde mensen nodig.
Zo wordt van mbo’ers een steeds
hogere startkwalificatie gevraagd. In
absolute zin stelt het MB&T zich tot
doel dat in 2025 40 procent van alle
afgestudeerden een bètatechnische
opleiding heeft genoten. Tot die tijd
moeten er jaarlijks 40.000 bètatechnici bij. Om de kwantitatieve en
kwalitatieve doelstelling te halen,
pleiten de topsectoren in het MB&T
voor een gezamenlijke aanpak gebaseerd op vier speerpunten.

Het eerste speerpunt is het vergroten van de instroom. Via inspirerend
onderwijs en aansprekende functies
moeten leerlingen en samenleving
meer ‘techniek-minded’ worden
gemaakt.
Het tweede speerpunt is een betere
afstemming tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven zou
via stages en (gast)lessen moeten

bijdragen aan de verankering van
het werkveld in de opleiding. Om
bètatechnisch talent vervolgens
te behouden, moeten bedrijven
investeren in loopbaanontwikkeling,
flexibele arbeidsvoorwaarden en life
long learning (derde speerpunt).
Ten slotte vergroot samenwerking
met buitenlandse bedrijven en onderwijsinstellingen het wervingspotentieel en zorgt het voor aantrekkelijke uitwisselingsmogelijkheden.
In reactie op het plan presenteerde
het kabinet op 16 april een pakket
met aanvullende en ondersteunende
maatregelen om jongeren vanaf de
basisschooltijd te boeien en te binden.

Docenten over het Masterplan
Elske Mooijman, docent communicatie en burgerschap op de
opleiding Verzorgende (ROC van Twente): ‘Werkgevers in de zorg
hebben talent al vroeg in het vizier. Onze studenten worden vaak al
tijdens hun opleiding benaderd door organisaties voor een baan. De in
het masterplan genoemde aantallen zeggen mij weinig. Concrete doelstellingen zoals het creëren van aansprekend technisch onderwijs, het
uitzetten van aantrekkelijke loopbaanroutes, het aanboren van nieuwe
vindplaatsen of het opzetten van een uitdagende stagecarrousel voor
zij-instromers hebben veel meer effect. Daarbij moeten we vooral niet
vergeten waarom mensen nu NIET voor de techniek kiezen.’
Corrie de Rouw, docent engineering (ROC De Leijgraaf): De
instroom van leerlingen in de techniekopleidingen loopt al jaren terug.
Dat komt vooral door de beeldvorming: te moeilijk, te weinig carrièremogelijkheden. Om dat beeld te kantelen, moeten leerlingen in een
veel vroeger stadium, op de basisschool, kennismaken met techniek.
Via materialen als hout en metaal, maar ook via goed rekenonderwijs.
Op het vmbo zou techniek een veel praktischer insteek moeten krijgen.
In algemene zin moet er veel meer aandacht komen voor meisjes in
de techniek. Op dat vlak is, ondanks eerdere inspanningen, nog een
wereld te winnen.’
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Nationaal onderzoek naar studiekeuzegedrag

Conferentie
‘Vitaal mbo’ op 8 juni
Vitale medewerkers, dát is waar het mbo zijn studenten
voor opleidt. Het personeel van deze mbo-scholen heeft
hierbij een belangrijke rol. Vanwege het belang van vitaliteit
is dat het centrale thema van de conferentie ‘Vitaal mbo, de
opbrengsten van 3 jaar platform Bewegen en Sport mbo’ op
8 juni in Hotel- en Congrescentrum Papendal (Arnhem).

Het programma start om 10.00 uur
met een spectaculaire demonstratie
van urban sports. Doe inspiratie
op over deze onder mbo-jongeren
populaire sporten. Na deze ontspannen start van de dag volgt een aantal
presentaties die dagvoorzitter Tom
van ‘t Hek inleidt. Voorzitter van het
platform Sport, Bewegen en Onderwijs, Karin van Bijsterveld, geeft
u een inkijkje in de resultaten van
dit platform. Ook de toekomst van
sport, bewegen en onderwijs ontbreekt niet in haar verhaal. Professor
Erik Scherder vertelt over de invloed
van bewegen op de hersenontwikkeling. Hij betoogt dat bewegen niet
alleen van belang is voor een slanke
lijn maar ook voor de conditie van
het brein.
Jantine Schuit, hoofd van het
centrum voor Preventie en Zorg onderzoek van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
legt in haar presentatie de nadruk
op het impulsprogramma Gezonde
Leefstijl Jeugd en de betekenis daarvan voor het mbo.

na drie jaar platform Bewegen en
Sport. Zij kunnen hun voordeel
doen met de ervaringen van andere
scholen op allerlei gebieden’, aldus
Jan Faber (projectleider van het
platform).
Brede doelgroep

Door de verschillende onderwerpen van de workshops is deze
conferentie interessant voor allerlei
verschillende medewerkers van
mbo-scholen. Sportcoördinatoren,
vsv-coördinatoren, sportdocenten, P&O-medewerkers en andere
medewerkers die zich bezighouden
met bewegen, sport, gezondheid en
vitaliteit voor studenten en medewerkers kunnen hun voordeel doen

met de wetenschappelijke inzichten
en informatie uit de workshops.

Vmbo’ers vroeg
bezig met
vervolgopleiding
Open dagen van mbo’s zijn voor vmbo-leerlingen de belangrijkste bron van informatie bij hun keuze van een vervolgopleiding. De decaan, leraar of loopbaanbegeleider staan op de
tweede plaats.

Platform SBO

Het platform Bewegen en Sport is
één van de projecten binnen het
platform Sport, Bewegen en Onderwijs (SBO). Het platform SBO heeft
als doelstelling dat in 2012 minimaal
50 procent van de jongeren voldoet
aan de beweegnorm. Dat is een
stijging van 10 procent ten opzichte
van 2005. Meer sport en bewegen is
belangrijk voor de gezondheid van
jongeren en levert een bijdrage aan
het bestrijden en voorkomen van
overgewicht en schooluitval, en het
bevorderen van schoolprestaties en
talentontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken hebben allerlei
verschillende organisaties samengewerkt binnen dit platform.
Laat je inspireren, informeren en
kom ontmoeten! Wil je meer weten
over deze conferentie of wil je je
aanmelden? Surf dan naar
www.platformbewegenensport.nl.

Een greep uit het workshopaanbod

Dit zijn enkele conclusies van een
nationaal onderzoek naar studiekeuzegedrag van vmbo’ers, dat de
MBO Raad op 5 april presenteerde.
Het onderzoek is uitgevoerd door
Markteffect in opdracht van de
MBO Raad. Doel: inzicht krijgen in
het oriëntatie- en keuzeproces van
een vervolgopleiding en mbo-instelling van vmbo-leerlingen. Met deze
kennis over de vmbo’ers kunnen onderwijsinstellingen hun communicatiestrategieën op de juiste manier
en in de juiste periode inzetten.
Vroeg oriënteren

Een opvallende en positieve uitkomst van het onderzoek: vmboleerlingen beginnen al vroeg met het
oriënteren op een vervolgopleiding.
Ruim de helft begint in het derde
leerjaar, een derde van het totaal
zelfs al aan het begin van het derde
jaar. Leerlingen uit de theoretische
leerweg en leerlingen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de
regio West beginnen relatief vaak
later; aan het begin van het vierde
jaar. Ook opvallend:

• Gezonde School in de praktijk: Landstede en ROC Nijmegen geven een
praktische kijk op het inbedden van gezondheid binnen respectievelijk een
kleinschalige locatie en het gehele ROC.

Voorlichtingsdagen zijn het populairste middel om informatie te

vergaren over een vervolgopleiding:
57 procent van de vmbo’ers bezoekt
wel eens een open dag. Andere
bronnen ontlopen elkaar niet veel,
de decaan (49%), familie (47%),
websites van scholen (44%) en
vrienden (44%) worden ook veel gebruikt als informatiebron. Ook hier
weer een regionaal verschil: leerlingen uit de theoretische leerweg
en uit Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag maken vaker gebruik van
brochures dan andere leerlingen.
In totaal is maar liefst 86 procent
van de vmbo’ers tevreden over het
informatieaanbod.
Invloed van ouders

De opleiding zelf is de belangrijkste factor bij de keuze van een
studie. De school en de plaats van
die school zijn minder van belang.
Als het om de mbo-instelling gaat,
scoort sfeer met 97 procent heel
hoog. Goed onderwijs volgt op
een tweede plek met 80 procent.
Ondanks de veelheid aan informatiebronnen, blijken ouders uiteindelijk vaak doorslaggevend. Bijna
80 procent van de leerlingen zegt bij
het kiezen van een vervolgopleiding
beïnvloed te zijn door hun ouders.

• Overtuigen en borgen in een decentraal georganiseerde organisatie: ROC
Zeeland neemt de bezoekers mee in zijn onderscheidende, decentrale

24 workshops

Na het algemene gedeelte volgen
drie workshoprondes. Bezoekers
kunnen hiervoor kiezen uit 24
workshops van mbo-instellingen.
‘Het doel van de conferentie is het
delen van de ervaringen van scholen

aanpak van bewegen en sport.
• Lesgeven over vitaal werknemerschap:Transport en logistiek-studenten
van het Friesland College en ROC Leiden hebben les gehad over gezondheid en vitaliteit gekoppeld aan het vak. Docenten delen de ervaringen
met deze lessen, die voor de bezoekers beschikbaar zijn.
Bekijk alle andere workshops op www.platformbewegenensport.nl. Je kunt
je op deze website ook inschrijven.

Sandra Kamminga,
directeur Marketing en Communicatie ROC van Amsterdam:
’Voor het ROC van Amsterdam zijn de uitkomsten van het Markteffect
onderzoek heel herkenbaar. Het valt op dat de relatief late start van
de oriëntatie (begin vierde jaar) vooral in de Randstad voorkomt. Het
aandeel vmbo-t scholieren dat havo overweegt (28 procent) komt ook
overeen met onze eigen onderzoeken. Dit aandeel neemt elk jaar toe.’
‘Docenten kunnen zeker een rol spelen in het voorlichtingstraject.
Vmbo-ers zien hen als een inhoudelijke autoriteit, vanwege hun
grote kennis over de opleiding. Onze docenten spelen met name een
belangrijke rol bij open dagen en op middelbare scholen. De zittende
studenten worden beschouwd als onafhankelijke ervaringsdeskundigen. Deze onafhankelijkheid is enorm belangrijk voor jongeren. Daarom
zetten diverse opleidingen studentenvoorlichters in.’

Jan-Ernst van Driel,
directeur Marketing en Communicatie, Deltion College:
’Wij houden jaarlijks een eigen instroomonderzoek onder eerstejaars.
De resultaten zijn in lijn met de resultaten van dit onderzoek. De rol van
docenten in het voorlichtingsproject hebben we daarbij niet onderzocht. Uiteraard bepaalt een docent hoe studenten denken over hun
opleiding. Of dit gevoel echter overgaat op studenten die aankomende
studenten daarmee beïnvloeden, is niet duidelijk. Dit betekent ook dat
zittende studenten ingezet worden bij de voorlichting of dat zij met lagerejaars op hun oude school contacten onderhouden. Dit zal allemaal
verschillend worden ingevuld.’
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‘Medewerkers moeten de ruimte krijgen’
Bij de Netwerkschool van ROC Twente lopen geen studenten
rond, maar werknemers in opleiding. Het is een andere manier van kijken, een nieuwe manier van denken, die ook op
andere vlakken de Netwerkschool kleurt. ‘Geestelijke lenigheid levert beter onderwijs op.’
Het is het begin van 2010 wanneer
Van Sunder in aanraking komt
met de plannen om ‘iets nieuws’
in onderwijsland te gaan doen. De
Netwerkschool wordt geïntroduceerd. Achterliggende gedachte: met
minder geld beter onderwijs verzorgen. Van Sunder is direct getriggerd:
‘De samenleving verandert en het
onderwijs moet mee. Het concept
van de Netwerkschool biedt een
mooie kans om in de vrije ruimte te
experimenteren.’
Focus op drie hoofdlijnen

Van Sunder kijkt samen met de
overige leden van de stuurgroep van
de Netwerkschool Twente naar de
hoofdlijnen en houden focus. Voor
het komende jaar richt deze Netwerkschool zich op drie hoofdlijnen:
medewerkers, studentenondernemingen en afstandsleren.
Focus 1: Medewerkers. Of: Hoe zien
toekomstige onderwijsteams eruit?
‘Binnen tien jaar heeft de helft van

ons personeel afscheid genomen.
Hoe zorg je ervoor dat je daar de
juiste mensen voor terug krijgt?
Waar moeten die mensen aan
voldoen? En hoe groot moet de
flexibele schil zijn? Dat vergt een
nieuwe manier van denken. We
moeten goed onderzoeken wat voor
mensen we nodig hebben en er
ook voor zorgen dat we hen wat te
bieden hebben.’
Focus 2: Studentenondernemingen.
Of: Hoe betrekken we het bedrijfs
leven bij het onderwijs?
‘Wij noemen onze jongeren geen
studenten, maar werknemers in
opleiding. Ze zijn bij ons om een
vak te leren. De studentenonderneming speelt daar een belangrijke rol
in; studenten leren in de praktijk te
brengen wat ze in de theorie leren.
Sommige bedrijven zijn bang dat
die studentenondernemingen hun
concurrenten worden. Onterecht,
vinden wij. We willen juist met hen
samenwerken.

Dat vergt ook een nieuwe manier
van denken bij bedrijven.’
Focus 3: Afstandsleren. Of: Waar
ligt de balans tussen ontmoeten en
afstandsleren?
‘In Amerika is veel onderzoek
gedaan naar de vraag wat de meest
effectieve manier van leren is:
ontmoeten of afstandsleren? Het
antwoord ligt in het midden: de
combinatie blijkt te werken. Onderwijs zal altijd ontmoeten zijn. Maar
dat proces kun je ondersteunen
door bijvoorbeeld inzet van sociale
media,’
Antwoorden op onderwijsvragen

Volgens Van Sunder – die zelf twintig jaar voor de klas heeft gestaan –
zullen de vijf Netwerkscholen straks
door hun ervaringen veel antwoorden op onderwijsvragen van anderen kunnen beantwoorden. Om dat
te onderstrepen haalt Van Sunder de
grote denker Einstein aan: Je kunt
een probleem niet oplossen met de
denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Anders denken

‘We moeten anders denken en ons
open durven stellen. Oplossingen
verzin je niet alleen met je hoofd;
veel oplossingen komen voorbij

Gerrie van Sunder: ‘Meer gebruik maken van de intelligentie van onze
medewerkers’.

wanneer je ergens mee bezig bent.
Het is dan wel zaak dat het management zijn medewerkers de ruimte
geeft. Managers moeten stoppen
met de automatische “Ja, maar”-reactie. We moeten veel meer gebruik
maken van de intelligentie van onze
eigen medewerkers. Zij lopen nu

soms tegen grenzen aan. We moeten
uitzonderingen durven maken en
die grenzen verbreden.’
‘Dat vereist wat geestelijke lenigheid
en doet soms wat pijn’ besluit Van
Sunder. ‘Maar levert beter onderwijs
op. En daar gaat het om.’

De natuur in met Netwerkschool Velp
Sinds maandag 6 februari verblijven acht studenten van de
Netwerkschool Helicon Velp in een prachtig natuurgebied
met eindeloze rietvelden. Zij lopen twintig weken stage bij
Staatsbosbeheer in De Weerribben en het nabij gelegen
Kuinderbos.
Het achttal vertrok, vanuit Velp,
naar het noorden van Overijssel op

een dag dat Nederland nog gebukt
ging onder een ijzig koudefront.

Inmiddels zitten we al weer enkele
weken in de lente: de ideale periode
om in De Weerribben te verblijven.
De eindeloze rietvelden, het water:
het ziet er prachtig en ongerept uit.
Toch is elke meter door de mens
gemaakt. En elke meter wordt ook
door de mens beheerd. Een taak
voor Staatsbosbeheer. En sinds

begin februari ook voor de acht van
Velp.
De Netwerkschoolstudenten
verblijven in De Weerribben in het
kader van het project ‘Boswachters
TalentenNetwerk’. Staatsbosbeheer
biedt de studenten onderdak op een
vakantieboerderij, waar zij tijdens
hun stage door een netwerkverbinding gebruik maken van de elektronische leeromgeving van Helicon
Velp. Hiermee kunnen de studenten
zelfstandig of met online hulp leren.
De studenten worden tijdens hun
stage begeleid door medewerkers
van Staatsbosbeheer en de Netwerkschool. Er komen ook regelmatig
docenten van Helicon langs om les
te geven.
Projecten en werkzaamheden

Er wacht de studenten een aantal
projecten en werkzaamheden in
De Weeribben en het Kuinderbos.
Zo gaan ze in het Kuinderbos de
aanlegvergunning en een onderhoudsplan uitwerken voor een
dierenbegraafplaats en samen met
boswachter Egbert Beens de zogeheten ‘Noordoostpolder Buitendag’
organiseren. De boswachter hoopt
met de frisse creativiteit van de
boswachtertalenten deze dag in een
nieuw jasje te steken. Verder werken
de Netwerkschoolstudenten een
aanlegvergunning voor een moderne grafheuvel uit met een onder-

houdsplan. Het achttal maakt ook
een adviesplan om de otter vanuit
het Kuinderbos veilig de A6 over te
krijgen. Dit advies wordt aan Rijkswaterstaat aangeboden. De studenten storten zich ook onder andere
op een beheer- en onderhoudsplan
voor de Kloosterkooi en een plan
om de kampeerboerderij in de
Weerribben weer te laten floreren.
In de twintig weken stage hebben de
studenten ook twee groepsopdrachten. Elke student heeft een andere
rol bij deze groepsopdrachten. Hierdoor krijgen de studenten de kans
om ook zichzelf te ontwikkelen op
het gebied van presenteren, leiding
geven en samenwerken.
Het achttal is een mooie mix van
opleidingen en talenten. Naast de
Bos- en Natuurbeheerstudenten die
regelmatig stage lopen bij Staatsbosbeheer, doen er nu ook studenten
mee van de opleiding ‘Outdoor and
Adventure’, ‘Lifestyle and Welness’
en ‘Eco and Wildlife’. Door deze
samenstelling kunnen de studenten
van elkaar leren en kijken ze, eenmaal teruggekeerd uit de ‘wildernis’,
op een andere manier naar hun
eigen vakgebied.
Op de website van de Netwerkschool
(www.netwerkschool.nl) kun je de
belevenissen van de acht studenten
volgen op.
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Prestatiebeloning in het
onderwijs

beroepsvereniging
docenten MBO

Iedereen is er druk mee: de vraag of prestatiebeloning in het onderwijs wel het
instrument is waarmee het gesprek op gang kan komen over onderwijskwaliteit.
En ik maar steeds denken dat ik al beloond word voor mijn prestaties. Ik dacht
altijd dat het salaris mijn beloning was. Ik presteerde de afgelopen jaren naar
behoren, heb mezelf geschoold en zelfs gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs
(op zich natuurlijk ook al een beloning, om die te mogen gebruiken). Ik ben nu
Master of Education. Maar ik verwachtte daarbij niet dat ik daar extra voor
beloond werd. Natuurlijk: het zou leuk meegenomen zijn. En de waardering
die je van je leidinggevende krijgt is dan een mooie aanvulling. Maar om nu te
zeggen dat ik nu het gesprek over de onderwijskwaliteit of de professionalisering
anders voer? Ja, misschien toch wel. Op een ander vlak, een ander niveau en met
andere mensen. En ik schrijf er meer over, zoals nu ook hier. Maar de werkelijke
beloning vond ik de gelegenheid die ik kreeg om te groeien, door de mogelijkheid
tot professionaliseren. Als de staatssecretaris wil inzetten op versterking van de
kwaliteit van het onderwijs en professionalisering, dan denk ik vooral aan de
mogelijkheden die daarvoor zijn. Nu al. De geldelijke beloning zal ik misschien
ook nog wel krijgen, als ik inderdaad doorgroei naar een andere passende functie, met een hoger salaris. Als ik een bijzondere prestatie lever kan mijn werkgever me ook nog belonen met een incidentele toelage of een extra periodiek. En
dan voldoe ik ook nog eens ‘gewoon’ aan de regels in de cao: ik lever de inspanningen die horen bij mijn werkzaamheden en soms iets meer. Lijkt me goed.
Rob Schrijver,
Docent/bestuurslid beroepsvereniging docenten mbo
www.bvmbo.nl
Vanaf de volgende MBO•krant staat op deze plek een column van steeds een
nieuwe gastcolumnist. De columnist in kwestie bepaalt zelf wie na hem een
bijdrage mag leveren. Zolang deze nieuwe columnist maar niet op dezelfde
mbo-instelling en in dezelfde sector werkzaam is…

De Deelnemersraad:
spreekbuis voor de student
Dankzij de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB) rijzen de deelnemersraden, vaak studentenraden genoemd, als paddenstoelen uit de grond. Ook bij het
Groningse ROC Alfa College en het Limburgse Arcus College.
De studentenraad van Alfa College
ontving onlangs het JOB Keurmerk
en werd in januari door de Volkskrant geïnterviewd en neergezet als
goed voorbeeld van studentenmedezeggenschap. Iets waar studentenraadlid Lisette Blom, tweedejaars
student Detailhandel, trots op is.
‘We krijgen goede begeleiding. Wij
hebben een vast persoon die voor
ons bijna alle procedurele zaken
regelt. Ook mogen wij cursussen
volgen voor onze professionalisering. Verder doen we alles in nauw
overleg met het College van Bestuur.
Iedere maand schuift het college bij
onze vergadering aan. Men neemt
ons serieus en dat is heel belangrijk.’

In de verf zetten

Ook bij het Arcus College nemen
ze de studentenmedezeggenschap

Bekendheid

Wel moet de studentenraad wat bekender worden onder de studenten,
vindt Lisette. ‘Dit is een grote school
met veel locaties. Het is niet gemakkelijk om al die mensen te bereiken.
Hopelijk brengen de studentenraadverkiezingen ons meer bekendheid.
We hebben al overal zuilen geplaatst
met onze foto’s, zodat mede-studenten ons herkennen en rechtstreeks
aanspreken als ze met iets zitten.’

CheCk arCus-Csr.nl
De verkiezingsposter van het Arcus
College is gemaakt door studenten
van de opleiding Signmaker en
Mediavormgever. Stagiaires van
Evenementenorganisatie hielpen bij
de PR rondom de verkiezing

serieus. Op dit moment wordt er
een Centrale Studentenraad in de
verf gezet. Belangrijk rol daarbij
is weggelegd voor oud-studente
Lianne Bonten. Haar taak: de
Centrale Studentenraad en de twee
‘unit’-studentenraden begeleiden.
‘Sinds september heb ik de reglementen van de Studentenraad en
het verkiezingsreglement opgesteld
en de verkiezingen georganiseerd’,
vertelt Lianne. ‘Nu ga ik de in maart
gekozen Studentenraadsleden begeleiden: vergadertechnieken bijschaven, organisatorische ondersteuning
et cetera.’ Lianne staat er bij dit alles
niet alleen voor. ‘In het begin had ik
veel steun aan het JOB. Die was ook
van meet af aan betrokken bij mijn
selectieprocedure. Ook daarna kon
ik steeds op hun expertise terugvallen. Verder kan ik hier op school
allerlei mensen inschakelen. Zo hebben onze juristen me geholpen bij
het opstellen van het deelnemersraadreglement. Een mooie manier
om mensen erbij te betrekken.’
Het feit dat Arcus College een
begeleidster heeft, zegt veel over het
belang dat dit ROC aan medezeggenschap voor studenten hecht. ‘Het
is hier niet zo van: het is verplicht,
dus dan doen we het maar. Men
wil er echt een goed functionerend
orgaan van maken’, onderstreept
Lianne.
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Training voor gestroomlijnd onderwijsproces

‘Onderwijslogistiek,
meer dan roosteren’
Een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie raakt
iedereen: van student tot onderwijskundige, van roostermaker tot directeur. De training ‘Onderwijslogistiek’, die de
MBO Academie op 24 mei organiseert, laat zien hoe processen, systemen en informatiestromen kunnen zorgen voor
een gestroomlijnd onderwijsproces.
Eerst maar even een misverstand uit
de wereld helpen: onderwijslogistiek is meer dan roosteren alleen.
Onderwijslogistiek is het totaal van
processen, systemen en informatiestromen. En dat maakt de workshop
‘Onderwijslogistiek’ behalve voor
roostermakers ook interessant
voor MT, directeuren, planners en
onderwijskundigen. ‘Uiteindelijk
komt alles samen in het rooster’,
vertelt trainer Peter Verdaasdonk,
werkzaam bij Advitrae. ‘In het
rooster wordt de vraag naar en het
aanbod van docenten, faciliteiten
en middelen op elkaar afgestemd.
Maar daaraan gaat een heel proces
vooraf: doelen vaststellen, behoeftes
inventariseren, onderwijsaanbod beschrijven. Pas als je dat op orde hebt
kun je studenten en hun opleidingsprogramma’s plannen en roosteren
met een efficiënte inzet van mensen,
middelen en BPV-plaatsen.’
Rijke historie

Tijdens de training draait alles om
concrete, toepasbare methoden en
technieken die effectieve en efficiente onderwijsprocessen mogelijk
maken. Hierbij grijpt Verdaasdonk
terug op ‘harde’ logistieke principes.
‘Nederland heeft een rijke, logistieke
historie. De Rotterdamse haven,
luchthaven Schiphol: we zijn traditioneel sterk in het doorgronden en
stroomlijnen van logistieke processen. Die kennis passen we steeds
meer toe in de dienstensector. In de
zorg, bijvoorbeeld: bij het vergroten van de capaciteit van medische

Agenda

mbo
academie
apparatuur, het reguleren van
patiëntenstromen en het terugdringen van de wachtlijsten. Ook in het
onderwijs blijken “harde” principes
van waarde bij het stroomlijnen van
processen. Bij de inschrijving, de inrichting van het aanbod, begeleiding
en examinering.’
Verdaasdonk verzorgt de training nu
zo’n drie jaar en ziet steeds dezelfde
thema’s terugkomen, zowel bij de
open inschrijving als bij de incompany-variant. ‘Scholen hebben veel
behoefte aan methoden en technieken die de efficiëntie vergroten
en maatwerk mogelijk maken. Dat
hangt samen met het gegeven dat
leerroutes meer en meer moeten
worden afgestemd op het profiel van
de student, waardoor de logistieke
complexiteit van onderwijsprocessen wordt vergroot. Die twee
thema’s – efficiëntie en maatwerk
– staan dan ook meestal centraal.
De training kent een interactief
karakter: als deelnemer word je uitgedaagd aan de hand van concrete
praktijksituaties na te denken over
effectieve en efficiënte processen.
Het feit dat de deelnemers aan de
training afkomstig zijn uit alle geledingen van de organisatie, leidt tot
boeiende discussies. En daarmee tot
meer wederzijds begrip en creatieve
oplossingen.’

(meer informatie: www.mboacademie.nl)

24-26 april:

Regiobijeenkomsten Subnetwerken rekenen mbo

10 en 15 mei:

Werkconferentie Examinering mbo

14 mei:

Focus op vakmanschap

24 mei:

Onderwijslogistiek, meer dan roosteren alleen

24 mei:

Opbrengsten bedrijfsvoering

31 mei:

ROC Businessmodel 2.0

5 en 7 juni:

Conferentie Dyslexie en dyscalculie

7 en 8 juni:

Afsluiting project Sport en Bewegen

Colofon
De MBO krant is een uitgave van MBO
Diensten. Deze uitgave is bedoeld voor
docenten en andere onderwijsprofessionals
in het mbo.
Postbus 2051, 3440 DB Woerden
t (0348) 75 35 60,
e info@mbodiensten.nl,
i www.mbodiensten.nl
CONCEPT: Ravestein & Zwart, Nijmegen
VORMGEVING: Lauwers-C, Nijmegen
TEKST: Ravestein & Zwart, Rob Schrijver
(BV MBO).
REDACTIE: Rutger Zwart (hoofdredacteur), Twan Stemkens (MBO Raad),

Rini Weststrate (MBO Diensten), Joris van
Meel (Ravestein & Zwart) en
Olaf van Tilburg (Ravestein & Zwart).
FOTOGRAFIE: Wilmar Dik (4, rechts),
Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer (6,
onderaan), Erik van den Burgt van Verbeeld
Fotografie (9, rechts) en Manon Bruininga
(10, bovenaan). Verder danken we het Arcus
College, Nova College, TEAMstages, Sparta
Rotterdam, Skills Netherlands en Rijn IJssel
College voor het beschikbaar stellen van
beeldmateriaal.

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 40.000
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Taal & Rekenen

de MBO·krant
Centrale examens: pre-pilots 2F en pilots 3F

‘Focus op techniek
blijft nodig’
Het College voor Examens (CvE) gaat niet over een nacht ijs
bij de invoering van centraal ontwikkelde examens (COE) taal
en rekenen in het mbo. Met een gefaseerd invoeringstraject
werkt het CvE stapsgewijs aan goede examinering. In januari
en februari van dit jaar vond een nieuwe ‘testronde’ plaats:
de pre-pilotexamens voor niveau 2F en de pilots voor niveau
3F. Jan Paul de Vries, COE-projectleider bij het CvE, deelt zijn
ervaringen.

Veel vragen over instellingsexamens

‘Meer vertrouwen
op eigen
professionaliteit’
Vanaf de zomer van 2013 starten in het mbo de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen. Toch verdwijnen hiermee
de schoolexamens niet uit beeld. De examinering van de
productieve vaardigheden Nederlands – spreken, gesprekken voeren, schrijven en taalverzorging – blijft de verantwoordelijkheid van de mbo-scholen. Het Steunpunt taal en
rekenen mbo wil de scholen een handreiking bieden bij het
ontwikkelen van toetsen en een toetsplan.

Het instellingsexamen weegt straks
even zwaar voor het eindresultaat
voor het onderdeel Nederlands
als het centrale examen. Voor de
inhoud en afname zijn scholen
zelf verantwoordelijk, al moet het
examen natuurlijk wel voldoen aan
de eisen die in het Referentiekader
Nederlandse taal worden gesteld aan
de productieve taalvaardigheden
op niveau 2F en 3F. ‘Maar er is geen
regelgeving voor vastgesteld’, vertelt
adviseur Alet van Leeuwen van het
Steunpunt taal en rekenen. ‘Juist
die vrijheid roept bij veel scholen
vragen op.’
Twijfel

Volgens Van Leeuwen willen scholen
het graag goed doen en voldoen aan
de eisen van de Onderwijsinspectie,
maar hebben ze daarbij veel vragen.
‘Bijvoorbeeld over het afnemen van
het instellingsexamen: “Doen we dit
in de beroepscontext of juist in een
algemene context?” Of men twijfelt
tussen toetsen zelf samenstellen,
inkopen of bestaande toetsen van
een lesmethode gebruiken. Ook
zijn er vragen over beoordeling en
beoordelaars.’ Omdat goede examinering begint met goede toetsen en
een goed toetsplan, is het volgens
Van Leeuwen belangrijk dat scholen
hierin verantwoorde keuzes in maken. ‘En daarbij mogen de scholen
best wat meer vertrouwen hebben in
de eigen professionaliteit, want die
is er zeker!’
Voorbeeldexamens

Het Steunpunt taal en rekenen wil
mbo-instellingen een steuntje in de

rug bieden wanneer zij zelf de instellingsexamens gaan ontwikkelen. ‘We
hebben Cito en CINOP gevraagd
om, samen met een vijftal mboscholen, een set voorbeeldexamens
te ontwikkelen. Deze zijn nadrukkelijk geen regelgeving, maar kunnen
dienen als inspiratie en handvatten.’
‘De bijbehorende handreiking bevat
onder meer een checklist en nuttige
tips die scholen kunnen helpen bij
het maken van goede keuzes.’ De
voorbeeldtoetsen en de handreiking
zijn sinds november 2011 beschikbaar via de website van het Steunpunt (bit.ly/voorbeeldexamens,
red.). ‘Ze zijn ontwikkeld voor
Nederlands, maar worden inmiddels
ook gebruikt bij de constructie van
toetsen voor bijvoorbeeld Engels.’
Landelijke conferentie

Naar aanleiding van de voorbeeldexamens organiseerde het
Steunpunt in maart en april drie
informatiebijeenkomsten. CINOP
lichtte hier de inhoud van de toetsen
toe en Cito was aanwezig voor uitleg
over het beoordelingsmodel. ‘Maar
kennisdeling stond centraal’, besluit
Van Leeuwen. ‘Scholen willen graag
weten hoe collega’s het doen en men
wil graag met elkaar in gesprek om
ervaringen te delen. Met dat in het
achterhoofd organiseren we op 8
oktober in Ede een landelijke conferentie over de instellingsexamens
Nederlands en mvt, met workshops
en masterclasses. Een aantal scholen
zal dan zijn werkwijze laten zien en
er is volop gelegenheid om kennis
en ervaringen met elkaar te delen.’

Bij centrale taal- en rekentoetsen in
het mbo draait het niet alleen om
het construeren van de juiste toets
voor het gewenste referentieniveau
en het vaststellen van een correcte
cesuur. Omdat de nieuwe examens
straks digitaal worden afgenomen,
is de invoering ook een uitdaging op
organisatorisch en technisch vlak.
‘Het was dan ook jammer dat juist
de techniek ons tijdens de voorbije
proefperiode in de steek liet’, vertelt
Jan Paul de Vries. ‘Door een te laat
ontdekte bug in de examensoftware
liep door bepaalde handelingen bij
het rekenexamen de computer vast.
Dat zorgde uiteraard voor hinder.’

onderstreept nog eens het belang
van vlekkeloos functionerende ICTmiddelen’, aldus De Vries. ‘Er is op
dat gebied nog werk aan de winkel
en de focus op de techniek achter
de centrale examens blijft nodig.’
Het CvE heeft voor de afname van
de (pre)pilotexamens een testprocedure opgesteld. ‘Daarin wordt
onder meer gecheckt of ExamenTester goed draait op het netwerk

Testen

Hoewel de ‘vastloper’ kon worden
omzeild met een in allerijl verspreid stappenplan, ondervonden
instellingen hiervan volgens De
Vries behoorlijk wat ongemak. ‘Dit

van de school en of goed contact
kan worden gelegd met Cito.’ Naar
aanleiding van de problemen tijdens
de voorbije proefperiode laat het
CvE een onafhankelijke partij nog
eens kritisch kijken naar deze testmethode.
Bug-vrij

De pre-pilotexamens 2F en de pilotexamens 3F werden gemaakt door
zo’n vijftienduizend studenten. Het
is nog te vroeg om de balans van de
voorbije testperiode op te maken,
maar Jan Paul de Vries signaleert
wel een steeds positievere houding
ten opzichte van computerexamens.
‘Vooral bij de deelnemers aan het
taalexamen. Bij de rekentoets, waar
de softwarestoring voor de meeste
hinder zorgde, zijn de reacties wat
voorzichtiger. Rekenen is een nieuw
onderdeel, dus is het voor het CvE
zoeken naar een passende toets en
voor de instellingen naar onderwijs
dat daar optimaal op voorbereidt.’
Intussen blijven de scholen onverminderd ambitieus. ‘Het enthousiasme liep door die bug een deukje
op, maar we gaan met goede moed
verder. De volgende proefperiode
is er een bug-vrije ExamenTester,
zodat we ook in technisch opzicht
weer een stap in de goede richting
kunnen zetten.’

MBO Raad inventariseert dilemma’s én kansen taal en rekenen in bbl

‘Beter inzicht in behoefte
aan ondersteuning’
Hoe verhoog je het taal- en rekenniveau van studenten die
amper op school zijn en onderling sterk verschillen in leeftijd,
niveau en vooropleiding? Op die vraag moeten de aanbieders
van opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) een
antwoord zien te vinden. In de praktijk valt dat niet mee, zo
signaleerde de MBO Raad. De raad bracht daarom onlangs het
taal- en rekenonderwijs in de bbl in kaart.

Van het niet kunnen ‘vinden’
van lesuren tot leerbedrijven die
onvoldoende doordrongen zijn van
de noodzaak van goed taal- en rekenonderwijs. Het zijn uitdagingen
waarmee vrijwel elke bbl-opleiding
te maken heeft.
‘Veel scholen vinden het lastig om
de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen te vertalen naar
een goed lesprogramma voor de
bbl’, zegt Jetske Woudstra, beleidsadviseur bij de MBO Raad. ‘Naar
aanleiding van signalen uit het veld
hebben we daarom het taal- en
rekenonderwijs in de bbl geïnventariseerd. Om een beter beeld te krij-

gen van wat er speelt en aan welke
ondersteuning scholen behoefte
hebben.’
Best practices

Woudstra zette de inventarisatie
op met Pieter Danes, in het kader
van diens stageopdracht voor de
masteropleiding Onderwijskundig ontwerp en advisering aan de
Universiteit Utrecht. ‘De vragenlijst
is inmiddels al meer dan 160 keer
ingevuld en teruggestuurd’, vertelt Danes. ‘De resultaten worden
verwerkt in een publicatie die de
knelpunten in kaart brengt waarmee
bbl-opleidingen te maken krijgen en
tegelijk een bloemlezing biedt van

de best practices van scholen die
Nederlands en rekenen op een goede
manier een plek wisten te geven
in het curriculum. Ook kan het
onderzoek aanleiding zijn voor een
conferentie over dit thema.’
‘De MBO Raad kan geen actieve
rol spelen bij de inrichting van
het onderwijs’, aldus Jetske Woudstra. Onze rol is in eerste instantie
belangenbehartiging. Door goed
in beeld te brengen waar scholen
tegenaan lopen, kunnen we hier
gericht aandacht voor vragen bij
het ministerie. Daarnaast biedt het
ons, eventueel samen met MBO
Diensten en Steunpunt taal en rekenen, de mogelijkheid om scholen
te faciliteren. We krijgen via deze
inventarisatie goed in beeld welke
dilemma’s en kansen er zijn en aan
welke ondersteunende middelen
er in het veld behoefte is. Op basis
hiervan willen we partijen bij elkaar
brengen, zodat ze van elkaar kunnen
leren. Bij elkaar in de keuken kijken,
daaraan is veel behoefte.’

Uit de praktijk
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Beste leerbedrijf 2011: Alleewonen uit Roosendaal

Open en transparant
Woningcorporatie AlleeWonen uit Roosendaal werd op
5 maart verkozen tot beste leerbedrijf van 2011. Een bekroning op het werk, aldus de organisatie. Stagiaire Sinem Isik:
‘Iedereen wil hier stage lopen.’

Rijn IJssel wint internationale prijs

‘Mooi visitekaartje voor de
opleiding’
Op 12 maart werd studentenonderneming Melkklontje in
Riga verkozen tot de beste student company van Europa.
Loon naar werken voor de ondernemende studenten, maar
ook goed nieuws voor Rijn IJssel.
De studentenonderneming heeft een
idee gelanceerd voor het zogenaamde melkklontje: melkpoeder in de
vorm van een klontje. Suikerklontjes
en melkklontjes kunnen zo gebroederlijk naast elkaar op de koffietafel
staan. ‘Een hele handige, originele
oplossing, want het openen van
een doorsnee melkcupje zorgt vaak
voor geknoei’, vertelt Geert-Jan
Wassink, docent ondernemerschap
bij Rijn IJssel en begeleider van de
onderneming. ‘Sterker nog: geknoei
met melkcupjes stond enkele jaren
geleden nog in de top tien van
ergernissen onder Nederlanders.
Een poederklontje is dus een mooi
alternatief. Het product is bovendien heel duurzaam, want er is
minder verpakkingsmateriaal mee
gemoeid dan bij de melkcupjes of de
poederstaafjes.’
Echte onderneming

Melkklontje moest het opnemen
tegen 76 College Companies uit heel
Europa. De jury verkoos Melkklontje als Best Company Overall
vanwege de beste stand, beste
sales- en marketingtechnieken en
het meest innovatieve product met
de grootste potenties. ‘Een product
dat het waard is om in te investeren’,
aldus het juryrapport. Een geweldig
resultaat voor de studentenonderneming, vindt Wassink. ‘Een prachtige
beloning voor alle tijd die de vier
studenten van de opleiding Business & Management erin hebben
gestoken. En nog steeds zijn ze er
druk mee bezig. Ze willen er een
echte onderneming van gaan maken

Uit het oordeel van de jury: ‘AlleeWonen onderscheidt zich als leerbedrijf, omdat het bedrijf midden in
de samenleving staat, een voortrekkersrol heeft bij allerlei maatschappelijke projecten en het zakelijke
belang op een kenmerkende manier
overbrengt. De dynamiek die het
werken met jonge mensen met zich
meebrengt, is in de hele organisatie
voelbaar.’ En zo is het maar net, beamen Fieke Blankenstijn, projectleider Wonen, Leren, Werken, praktijkbegeleider Tilly van den Bergh
en stagiaire Sinem Isik. ‘Iedereen wil
hier stage lopen’, vertelt Isik.
Open en transparant

Een van de succesfactoren van
leerbedrijf AlleeWonen is dat over
de gehele breedte van de organisatie stages worden aangeboden.
Blankenstijn vertelt dat dit ook
zo in het beleidsplan, dat vier jaar
geleden is opgesteld, is vastgelegd.
‘Elke afdeling neemt stagiairs aan.
Iedereen doet mee.’ De organisatie

is erdoor veranderd, zo beaamt ook
Van den Bergh. ‘De sfeer is anders.
Er lopen nu veel meer jonge mensen
rond. Dat geeft een leuke dynamiek.’
Ook het pand waar AlleeWonen is
gevestigd – ruim van opzet, open en
transparant, met veel glas – helpt
hieraan mee. ‘Er zijn geen vaste
werkplekken’, vertelt Isik. ‘Je leert
hierdoor heel snel heel veel mensen
kennen. En je kunt zo maar naast de
directeur komen te zitten. Erg leuk.’
Begeleiding

AlleeWonen zet ook sterk in op de
begeleiding van de stagiairs. Die is
heel intensief. Daarnaast krijgen de
stagiairs veel eigen verantwoordelijkheid. Van den Bergh: ‘Als praktijkbegeleider zorg ik er uiteraard
voor dat de stagiairs in de gelegenheid zijn om de theorie van school
in de praktijk te brengen. Maar ik
wil ook dat ze begrijpen waar ze
mee bezig zijn. Dat ze weten wat er
allemaal komt kijken bij het werken
in een woningcorporatie. Ook

studenten die een administratieve
stage doen, mogen een dagje met
de klachten/mutatieopzichters mee
naar buiten en een kijkje nemen bij
de onderhoudsdienst. Dat vinden
we heel belangrijk.’ Blankenstijn vult
aan: ‘Wij hechten er ook waarde aan
dat stagiairs een beeld krijgen van
hun vak. Dat ze weten waar ze in
het werkende leven aan beginnen.
En hun keuze voor een opleiding
eventueel nog kunnen bijstellen.’
Volwaardige medewerker

Stagiairs worden bij AlleeWonen niet aan hun lot overgelaten,
vertellen de dames. ‘Hoewel onze
stagiairs veel verantwoordelijkheid
krijgen en veel zelf mogen doen,
is er altijd iemand in de buurt
aan wie ze vragen kunnen stellen’,
vertelt Van den Bergh. ‘Dat hoeft
niet altijd een praktijkbegeleider te
zijn. Ook “gewone” collega’s bieden
een luisterend oor en helpen graag
als de stagiair een vraag heeft.’ Isik
vertelt dat ze op haar eerste stagedag
blij verrast was over wat ze allemaal
meteen zelf mocht doen. ‘Je wordt
echt voor vol aangezien. Ik voel me
soms bijna een volwaardig medewerker. Ja, ik zie mezelf hier later
ook wel werken.’

en zijn nu gebeld door verschillende
bedrijven die geïnteresseerd zijn.
Onder meer een koffieproducent die
samen met Melkklontje de promotie
wil oppakken. Het prototype is nu
bijna klaar en ik verwacht dat het
product binnen een maand op de
markt kan worden gebracht.’
Zelf beslissen

Hoewel de verkiezing in de Letse
hoofdstad slechts het begin was van
een reeks wedstrijden - een traject
dat eind dit schooljaar afloopt - is
nu al duidelijk dat de overwinning
Rijn IJssel geen windeieren legt.
‘Het is voor ons het bewijs dat we er
internationaal toe doen. Een mooi
visitekaartje bovendien voor onze
Business School.’
En voor Wassink zelf? ‘Een bevestiging dat ik met mijn aanpak goed
bezig ben. Ik heb – samen met externe begeleiders – de jongens wegwijs
gemaakt bij het opstellen van een
ondernemingsplan, de halfjaarverslagen, standpresentatie, marketing,
noem maar op. Maar de studenten
hebben steeds zelf de beslissingen
genomen. Ik coach hen, maar ze
doen alles zelf: de registratie van het
product, het ontwikkelen van de
verpakking, het opzetten van social
media, et cetera. Ze zijn bloedfanatiek en hebben er zelfs hun bijbaan
voor opgezegd. Het is fantastisch
om te zien hoe de studenten zich
razendsnel ontwikkelen. Het is ook
fijn dat de stichting Jong Ondernemen ons steunt in het traject door
expertise beschikbaar te stellen.’

Drie keer trots op de verkiezing van het Leerbedrijf van het Jaar, met v.l.n.r. Fieke Blankenstijn (projectleider
Wonen, Leren, Werken), Sinem Isik (stagiaire) en Tilly van den Bergh (praktijkbegeleider).

Enthousiaste verhalen
Kees Uijtdehaag, docent juridische dienstverlening en detailhandel bij het ROC West-Brabant
en begeleider van Sinem Isik, is te spreken over de
samenwerking met AlleeWonen. ‘Omdat we een
relatief kleine opleiding zijn, hebben we nauwe
contacten met onze stagebedrijven. En dus ook met
AlleeWonen. Het contact is hartelijk. Ik krijg ook
altijd enthousiaste verhalen te horen van studenten.’
Uijtdehaag vertelt dat op dit moment twee studenten – onder wie Sinem – stage lopen bij AlleeWonen. ‘En dat gaat goed. AlleeWonen is echt een leuk

leerbedrijf, waar studenten een brede stage kunnen
doen. Ze krijgen bijvoorbeeld alle kans om eens met
een andere afdeling mee te lopen en daar rond te
kijken.’ Ook over de begeleiding van AlleeWonen is
Uijtdehaag te spreken. ‘AlleeWonen besteedt hier veel
aandacht aan. Stagiairs krijgen veel aandacht, maar
ook de ruimte om zelf dingen uit te zoeken. Ik zie
hun zelfvertrouwen groeien.’
Uijtdehaag concludeert: ‘Ik laat mijn leerlingen echt
met een gerust hart stage lopen bij AlleeWonen.’
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Pro/contra: de prestatiebeloning

Bindmiddel of kruimeltjes?
In de rubriek Pro/contra gaan een voor- en een tegenstander met elkaar in debat over een actueel thema. In deze
editie gaan Susanne Winnubst en Cees Beeke, beiden werkzaam bij ROC A12, het gesprek aan. Het thema: de prestatiebeloning.
Twee docenten. Eén thema: de
prestatiebeloning. De een, Susanne
Winnubst (o.a. docente Loopbaan
en Burgerschap bij ROC A12 en Docent van het Jaar) is voorstander. De
ander, Cees Beeke (o.a. counselor/
coachen bvmbo-penningmeester), is
tegen. ‘Toen ik hoorde dat staatssecretaris Zijlstra wil experimenteren met prestatiebeloningen in het
onderwijs dacht ik: “Yes, eindelijk!”’,
start Susanne haar openingspleidooi. ‘Als je bijvoorbeeld, naast je
vele dagelijkse taken, een jaar lang
in het weekend hebt gewerkt aan
een innovatieve oplossing waar het
gehele ROC van profiteert, verdien
je toch een beloning? Je geeft ook als
afdelingshoofd een duidelijk signaal:
dat heb jij goed gedaan.’
Scheve ogen

Dan is Cees aan de beurt. ‘Zoek op
internet naar de meningen en je
vindt slechts één “voor”: van onze

staatssecretaris zelf. De rest is tegen.
Zeker nu: het is toch van de zotte
dat in deze tijd van bezuinigingen
250 miljoen euro “gebonust” wordt.
Je verhoogt met prestatiebeloningen echt niet de kwaliteit van het
onderwijs. Je schept zelfs een nieuwe
hiërarchie: de goede docent versus
de slechte. Met scheve ogen als gevolg. En teleurstellingen: diegene die
niets krijgt, vindt het een deceptie;
diegene die wel beloond wordt, zal
het een tegenvaller vinden als hij
het jaar erop – even hard gewerkt
– niets krijgt. In het buitenland is
ook al lang en breed aangetoond dat
prestatiebeloning in het onderwijs
niet werkt. Bovendien hebben we
het met die 250 miljoen, los gezien
van het feit dat dit ten koste van iets
anders moet gaan, over kruimeltjes.
De helft gaat op aan overheadkosten. Van wat overblijft gaat de helft
naar de fiscus. Dan hou je niet veel
over.’

die juich ik juist toe. Dat past bij
modern onderwijs. We houden te
rigide vast aan de gedachte dat we
allemaal gelijk zijn. Het lijkt wel of
het not done is om je kop boven het
maaiveld uit te steken. Dat moet
eens afgelopen zijn.’
Vriendjespolitiek of rolmodellenheroïek?

PRO

Susanne Winnubst

Verbondenheid

‘Maar het draait niet om de centen’,
repliceert Susanne. ‘Het gaat om
het psychologische effect: het is een
drijfveer, een gebaar dat je loyaler
maakt. Dat ervaar ik zelf met mijn
verkiezing als Docent van het Jaar.
Dat heb ik mede te danken aan A12.
Dus blijf ik me inzetten voor dit
ROC. Verder zijn er ook onderzoeken die aantonen dat prestatiebeloning wél kan werken. Zijlstra baseert
zijn beleidsplan niet op lucht. En
wat betreft die nieuwe hiërarchie:

‘Maar hoe ga je die ongelijkheid
beoordelen?’, vraagt Cees. ‘Hoe meet
je iemands prestatie en hoe bepaal je
de hoogte van de beloning die daarbij hoort?’. ‘Een goed afdelingshoofd
moet dat kunnen zonder een ingewikkelde beoordelingssystematiek’,
antwoordt Susanne. Cees: ‘Maar dan
krijg je altijd mensen die het hoofd
van vriendjespolitiek betichten.’
‘Zo denken lang niet alle docenten’,
meent Susanne. ‘Je kunt de mensen
die wel beloond worden ook zien als
rolmodellen. Toen ik hier begon zag
ik mensen om half twee weggaan,
maar ook een groepje dat tot half
zes bleef. Daar heb ik me enorm aan
opgetrokken.’
‘Ik ben ook zeker niet tegen
belonen’, stelt Cees. ‘Maar er zijn
ook andere manieren dan die 250
miljoen. Zo kun je iemand een

CONTRA

Cees Beeke

periodiek extra geven. Dan kunnen
we die 250 miljoen investeren in
zaken die de kwaliteit wél verhogen:
de collegialiteit onder docenten, hun
opleiding, het weer kleinschaliger
maken van de ROC’s! En van mij
mogen ze ook het salaris van nietlesgevenden korten. Het is vreemd
dat zij hetzelfde verdienen als hun
collega’s die dagelijks voor de klas
staan, met alle stress die daarbij
gepaard gaat.’ Susanne knikt instemmend. Daarover zijn de twee het in
ieder geval eens…

TEAMstages laat talent samen groeien
Samen met drie of vier andere studenten van het mbo en
hbo samenwerken aan een opdracht die bij een echte manager op zijn ‘to do’-list staat. Dat is de essentie van TEAMstages. Directeur Peter Douwes: ‘Studenten leren in hun
TEAMstages nog beter hun talent en leiderschap herkennen
en toepassen. Dat is enorm waardevol.’

Studenten nog beter voorbereiden
op hun toekomst. Dat is het belangrijkste doel van de stichting TEAMstages, in 2006 opgezet door Joop
van den Ende en het ROC van Amsterdam. Bedrijven zoals ING, Post
NL en Adviestalent/Twynstra Gudde
komen met een concrete vraag bij

de stichting, die bekijkt wat voor
studenten voor het vraagstuk nodig
zijn. Vervolgens kunnen zij – net als
in het echte leven – solliciteren. In
elk team van vier zit minimaal één
hbo-student. De afgelopen vier jaar
deden al 160 teams opdrachten voor
zo’n zeventig verschillende bedrijven

en instellingen uit de profit en nonprofitsector.
In de praktijk

Een voorbeeld: C&A wilde de
instroom van jonge medewerkers
die afkomstig zijn uit het mbo
bevorderen. Douwes: ‘Het bedrijf
wilde weten hoe het voor studenten
een aantrekkelijke werkgever kon
zijn. Het eerste stageteam heeft toen
onderzoek gedaan naar het beeld
dat onder potentiële medewerkers
van C&A bestond. Wat bleek? C&A
ís een aantrekkelijke werkgever; het
biedt werknemers veel ontwikkelingskansen. Probleem is alleen dat

bijna niemand dat wist.’ Het tweede
team studenten is vervolgens een
pilot gestart die antwoord gaf op
de vraag hoe C&A die info op het
juiste moment bij de juiste mensen
onder de aandacht kon brengen. Het
derde team heeft de volgende stap
gezet door in het hele land voorlichting te geven over werken bij C&A.
Douwes: ‘Elk team heeft geleerd van
de ervaringen van het vorige. Een
goed voorbeeld van hoe bedrijf en
studenten profijt hebben van hun
samenwerking.’
Drie pijlers

De TEAMstages zijn opgebouwd
langs drie pijlers: samenwerking,
loopbaancoaching en leiderschap.
Directeur Douwes: ‘In de kenniseconomie heeft 85 procent van het
werken in een bedrijf te maken met
samenwerken. Daar moeten we onze
studenten beter op voorbereiden.
Het is contextrijk leren: het bedrijf
verwacht ook output.’ De hbo’ers
hebben in de teams vaak de leiding,
maar iedereen kan leren wat leiderschap is. Bovendien leren de mbo’ers
begrijpen wat het is om hbo’er te
worden.’
Douwes gelooft in de visie van het
samenwerken in teamverband. ‘De
groei van het talent van het individu
staat bij ons centraal. Iedereen heeft
minimaal één talent waarmee hij
zich onderscheidt van de rest. Het
werken in een team levert waardevolle feedback op voor je ontwikkeling. 1+1 is bij ons altijd 3.’

De tussenstand

Op school leren studenten volgens
Douwes vooral wat ze nog niet
weten. ‘Bij ons brengen ze juist in de
praktijk wat ze al geleerd hebben.’
Dat doen ze onder begeleiding.
De stagiairs hebben twee soorten
coaches: een bedrijfscoach en een
opleidingscoach. De bedrijfscoach
is verantwoordelijk voor het team
binnen het bedrijf en moet ervoor
zorgen dat het zo snel mogelijk zelfredzaam wordt. De opleidingscoach
kijkt naar het functioneren van het
individu binnen het team en naar
de leerdoelen. Douwes: ‘Doordat
de individuele begeleidingstijd per
stagiair gebundeld kan worden voor
drie of vier stagiairs kan de begeleider vaker langs komen; dat zorgt
voor meer diepgang in de relatie en
in het leren.’
De volgende stap

Uit onderzoek blijkt dat de doorstroom van mbo naar hbo na een
TEAMstageservaring een kwart
hoger dan gemiddeld ligt. Douwes:
‘Een mooi resultaat. Met steun van
het Platform Beroepsonderwijs kunnen we nu een volgende stap zetten.
We richten ons op mbo4 en hbo,
waardoor we ons straks met excellente stages kunnen positioneren als
‘TopTEAMstages’. Samen laten we
talent groeien!’
Meer weten? Mail naar TEAMstages@TEAMstages.nl of bel naar
Sabine Loulidi op 020-5951248.

Dit is mbo
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Supportcoaches: ambassadeurs
van het beroepsonderwijs
Wat hebben politicus Boris van der Ham en acteur Waldemar
Torenstra gemeen? Het antwoord: ze zijn allebei Supportcoach en promoten in die hoedanigheid het beroepsonderwijs. De MBO krant sprak met projectleider Huub Verweij
(Stichting BBN).

De stichting BBN (BranchePromotie
Beroepsonderwijs Nederland) is in
2004 onder meer vanuit de MBO
Raad opgericht. Het doel: bevorderen en promoten van het mbo en
maatschappelijke waardering voor
vakmanschap. ‘Met negativisme
schiet je niets op’, vertelt Huub Verweij. ‘Natuurlijk: niet alles gaat zoals
het moet. Maar het werkt averechts
als je dat steeds benadrukt. We
hebben die mbo’ers keihard nodig.
Hoogste tijd voor een positieve
benadering.’
Beroepsonderwijs in brede zin

Sinds 2011 zet BBN niet alleen het
mbo, maar het gehele beroepsonderwijs in een beter daglicht. ‘In
onze promotie geven we mee dat je
het beste uit jezelf kunt halen. Het
is dan vreemd als we het alleen over
het mbo hebben. Vandaar de bre-

dere insteek. Daarbij is het prettig
dat we als onafhankelijke organisatie
kunnen werken. We hebben geen
politieke agenda en hoeven ons niet
te beperken tot een bepaalde sector.’
Duizenden coaches

In de volle breedte van het beroepsonderwijs levert BBN een bijdrage
aan activiteiten of entameert deze.
Televisieprogramma’s UR en
XPERIENCE bijvoorbeeld komen
deels uit de BBN-koker. Of de Supportcoaches (v/h MBO Marshals):
prominenten, politici, bekende
ondernemers en vakspecialisten die
je kunt inschakelen voor gastlessen,
diploma-uitreikingen, stagebegeleiding, sollicitatietrainingen, stageplekken en individuele coaching. Er
zijn nu 111 coaches. Een fikse lijst
met welklinkende namen (o.a. Johan
Cruijff, Wiljan Vloet, Minke Booij

en Jan des Bouvrie) en vakspecialisten. Maar de lijst mag nog een stuk
langer. Als het aan Verweij ligt, zijn
er straks duizenden coaches. ‘We
willen iedere prominent, publiek
figuur of aansprekende vakman
inzetten die positief denkt over het
beroepsonderwijs. Bij ieder kijken
we hoe we hem of haar het beste
kunnen inzetten. Bij iemand als
Boris van der Ham heeft het veel
meer effect als hij iets positiefs zegt
in Buitenhof dan dat hij ergens een
uur les geeft. Bij Floris van Bommel
ligt dat weer anders: die straalt juist
door zijn gastlessen aan de Fontys
Hogeschool een hoop positivisme
uit. Floris beseft dat hij als ondernemer niet zonder deze jongeren kan.
Dat zie je terug in zijn lessen.’

Ook een Supportcoach inschakelen?
Wil je een van de supportcoaches
inschakelen? Kijk dan op www.
kiesberoepsonderwijs.nl/marshals/
voor een overzicht van de coaches

Het Nova College deed met vijftien
studenten en één docent mee aan
het landelijke vrijwilligerspektakel.
Student Karina Wesselius, tweedejaars BBL-opleiding niveau 3 pedagogisch medewerker, nam hiervoor
het initiatief.
‘Mijn mentor reageerde meteen
heel enthousiast op het idee en
heeft samen met mij de contacten
geregeld’, vertelt Karina. ‘Uiteindelijk
is er een groep aan de slag gegaan
bij een kinderboerderij, één bij
een verzorgingshuis en één bij een
verpleeghuis.’
Karina zelf ging aan de slag bij verpleeghuis Spaar en Hout. ‘Daar hebben we een hele ochtend de muur
in de gangen en kelder staan witten,
zodat er ’s middags een muurschildering kon worden aangebracht.’

De Noord-Hollandse vrijwilligers
spraken geen bewoners, maar het
personeel toonde zich dolenthousiast. ‘Er was een warm welkom met
vlaggetjes en thee en na afloop ontvingen we een oorkonde. Ze waren
gewoon superdankbaar.’

Wiljan Vloet, supporter van talenten

‘Voetballen is meer
dan een wedstrijdje
spelen’

en mail naar caroline@kiesberoepsonderwijs.nl. Zij kijkt of een afspraak
mogelijk is.

Handen uit de mouwen
tijdens NL DOET!
Op vrijdag 16 en zaterdag
17 maart vond de landelijke
vrijwilligersactie NL DOET!
plaats. 300.000 vrijwilligers
staken hun handen uit de
mouwen bij een organisatie
van maatschappelijk belang.
Ook verschillende ROC’s
deden mee. Zoals ROC Nova
College en ROC Mondriaan.
Enkele studenten vertellen
over hun ervaringen.

Wiljan Vloet: ‘Mooi om te zien hoe iemand een vak leert’.

en Welzijn, hielpen in het kader van
NL DOET! namens hun mbo-instelling mee in verpleeghuis Nieuw
Berkendael, een woonzorgcentrum
voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH) en neurologische aandoeningen. Ze bakten en
versierden koekjes en deelden deze
uit.
Hanna: ‘De docenten hebben alles
goed uitgelegd en begeleid. En ik
heb gemerkt dat oudere mensen veel
meer kunnen dan ik dacht.’ Ook
Fatima is enthousiast. ‘Iedereen kon
doen wat hij wilde doen. Een leuke
ervaring.’

Mbo
helpt Nederland
NL DOET is niet het enige initiatief

Eyeopener

dat het mbo omarmt om betrokken-

Ook ROC Mondriaan zette zijn
beste beentje voor op 16 maart. De
opleiding Helpende Zorg en Welzijn
nam voor de vierde keer deel aan NL
DOET! Ruim 250 leerlingen hielpen
mee op circa dertig verschillende
zorginstellingen. Docente Mariëlle
van Witsen is initiatiefnemer en
kiest vooral voor activiteiten met
ouderen. ‘Het is voor de studenten
een echte eyeopener. Ze ervaren
dat ouderen niet zo eng zijn als ze
denken.’ Fatima en Hanna, studenten aan de opleiding Helpende Zorg

heid te tonen. Veel projecten in het

Als voetbaltrainer en algemeen en technisch directeur
heeft Wiljan Vloet aardig wat successen op zijn palmares.
Zo loodste hij in 2008 ADO Den Haag via de play-offs naar de
Eredivisie en is hij nu met eerstedivisionist Sparta periodekampioen. Maar ook buiten het veld zet hij zich in om het
maximale rendement uit talenten te halen. Een interview.

Bij talenten denken we vaak aan
intelligente hoogvliegers, Voice of
Holland-deelnemers en aanstormende sporthelden. Maar je kunt
ook talent hebben voor het bakken
van brood. Of het repareren van
auto’s. Het ontwikkelen van dergelijk talent is net zo belangrijk, vindt
Wiljan Vloet (1962). Het is een
boodschap die de huidige algemeen
en technisch directeur bij Sparta
regelmatig uitdraagt. Bijvoorbeeld
in workshops, zoals onlangs op de
Skills Masters. Maar ook wanneer
Vloet intensief met jongeren aan
de slag gaat. ‘Ik heb zestien jaar op
een vakinternaat gewerkt en ook in
mijn trainersloopbaan heb ik het
beroepsonderwijs nooit uit het oog
verloren. Nog steeds help ik graag
stagiaires het maximale rendement
uit hun talent te halen. Ik vind het
vooral mooi om te zien hoe iemand
een vak leert en steeds meer liefde
voor dat vak ontwikkelt. Die passie is essentieel voor je loopbaan,
belangrijker zelfs dan kennis. Juist
daarmee kun je echt veel bereiken.’

mbo hebben een sterke maatschap-

De kracht van sport

pelijke invulling. Zo organiseerden

Bij talentontwikkeling speelt de
omgeving waarin dit gebeurt een
grote rol, stelt Vloet. ‘Ze zeggen vaak
dat de motivatie uit de mens zelf
moet komen. Daar ben ik het maar
gedeeltelijk mee eens. Ook je omgeving – de werkplek en de mensen
die je omringen – zorgt ervoor dat je
een extra stapje wilt zetten. Dat merken we bij Sparta elke dag. We voeren enkele projecten uit samen met
ROC Zadkine. Daardoor doen hier

studenten van ROC Landstede een
inzamelingactie voor Leergeld
Salland (een stichting die sociale
uitsluiting tegengaat van kinderen
uit gezinnen die minimale financiële
middelen hebben). ROC van Amsterdam maakte samen met Radio 538
een uitzending voor War Child.
Check www.ditismbo.nl voor meer
voorbeelden.

ondermeer enkele mbo’ers niveau 1
en 2 ervaring op in de schoonmaakbranche, waardoor ze leren wat hun
vak inhoudt. Dat kan natuurlijk op
meerdere plekken. Maar juist omdat
het bij hun lievelingsclub is, zijn ze
enorm gemotiveerd. Dat maakt de
sportwereld ook zo’n interessante
leeromgeving.’
De Betrokken Spartaan

Er lopen naast de schoonmakers in
opleiding nog veel meer mbo’ers
rond in het Sparta Stadion. Op
het veld zelfs: Sparta heeft samen
met Zadkine de mbo-opleiding tot
profvoetballer (BBL, niveau 3 en 4)
opgezet – ‘Voetbal is een vak en zo
benaderen we het ook’, aldus Vloet.
Verder houden leerlingen van de
Zadkine-opleidingsrichting Orde
& Veiligheid een oogje in het zeil
tijdens thuiswedstrijden. ‘Dat is
in het kader van De Betrokken
Spartaan, een stichting waarmee
we allerlei sociaalmaatschappelijke
projecten opzetten’, legt Vloet uit.
‘We maken optimaal gebruik van
de aantrekkingskracht die onze club
op jongeren heeft. Ze vinden alles
wat met voetbal en Sparta te maken
heeft prachtig. Zelfs als het eigenlijk
school is. Onderwijs past ook echt
bij Sparta. Wij zijn geen club die je
straks in de Champions League ziet
spelen. En dus willen we ons op een
andere manier onderscheiden. We
zoeken steeds naar manieren om
het beroepsonderwijs en voetbal te
integreren.’ Met Vloet, als supportcoach, voorop.
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Civi-conferentie 2012

Onderwijsvernieuwing en ICT:
topsport
Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT is elk jaar
een gewild uitje voor iedereen die op de hoogte wil zijn van
de laatste ICT-ontwikkelingen in het mbo. Dit jaar werden op
21 en 22 maart ongeveer 1.500 mensen gastvrij ontvangen
door studenten en medewerkers van Rijn IJssel, het ROC dat
als Gastcollege optrad. Plaats van handeling was Papendal, de plek waar doorgaans Nederlandse topsporters zich
voorbereiden op de komende Olympische spelen. Verwijzingen naar topsport waren dan ook niet van de lucht. Soms
werden de bezoekers letterlijk getrakteerd op sport, zoals
bij deze kickboksende jongeren. Maar ook onder de mensen
die hun kennis, ideeën of vaardigheden met het publiek
deelden, was duidelijk een competitieve drang. Logisch: er
wachtte een mooie prijs voor de beste presentator.
Uiteindelijk ging Pascal Dauphin van ROC De Leijgraaf met
deze prijs aan de haal. In het kader van de 24/7-programmalijn hield hij een presentatie over leren op afstand met
behulp van programma’s die bijna allemaal gratis op het
internet te krijgen zijn. Daarbij werd ook een demonstratie
gegeven van hoe een en ander in de praktijk werkt.
Verder terugblikken?
Ga naar http://papendal2012.cviweblog.nl/.

Skills Masters:
interactiever dan ooit
Op 15, 16 en 17 maart vond in een overladen Ahoy de achtste
editie van Skills Masters plaats. Skills Masters vormde samen met
Studiebeurs West en Job Event het Grootste Loopbaanevenement
van Nederland. Het drie dagen durende evenement bracht maar
liefst bijna 35.000 mensen op de been. Op Skills Masters konden
jongeren en hun ouders kennis maken met verschillende mboberoepen, variërend van schoonheidsspecialiste tot stratenmaker
en van 3D-CAD-tekenaar tot verpleegkundige. Het programma
van Skills Masters was dit jaar interactiever dan ooit.
Er waren de gebruikelijke informatiestands, demonstraties,
vakwedstrijden en doe-activiteiten. Verder konden bezoekers
deelnemen aan workshops. En natuurlijk waren er ook de vakwedstrijden. 580 leerlingen gingen dit jaar met elkaar de strijd
aan in de nationale ﬁnales voor het vmbo en het mbo. Voor veel
mbo-vakwedstrijden was Skills Masters een mooie opwarmer naar
de Europese vakwedstrijden die op 6 tot en met 8 oktober in het
Belgische Spa Franchorchamps.
De prijsuitreiking van de nationale vakwedstrijden gebeurde door
niemand minder dan OCW-minister Marja van Bijsterveldt. Ze stak
haar enthousiasme niet onder stoelen of banken: ‘Ik ben trots
op wat er op Skills Masters gebeurt. Je ziet echt vakmanschap.
Nederland kan niet zonder deze mensen.’

