de MBO·krant
Een van de maatregelen
uit het Actieplan mbo is de
introductie van de entreeopleiding. ROC van Twente
zocht en vond een praktische invulling.
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Thea
Nieuwenhuis,
mbo-docente van het jaar
Overige
kosten 13,8%

‘De docent moet weer docent
kunnen zijn’
‘De liefde voor onze leerlingen is
onze valkuil.’ De oplossing: ‘We
moeten in het onderwijs taken beter
afbakenen.’
Poten in de modder

Een goede vakdocent blijft dus op de
hoogte van de ontwikkelingen in het
vakgebied. Nieuwenhuis deed dat de
afgelopen jaren door nog één weekend per maand als verpleegkundige
te werken. ‘Dat was net genoeg om
voeling met de praktijk te houden.
Elke keer als ik kwam, was er wel
weer wat veranderd: een nieuwe
infuuslijn, een nieuwe procedure.’
Komend jaar staat Thea even niet
aan het bed: ze gaat een master
Learning en Innovation doen. ‘Maar
als ik die af heb, keer ik zeker terug
in het ziekenhuis.’

MBO City is een initiatief van het ministerie van OCW, MBO Raad, SBB en MBO15

MBO City:
opvolger van
Competent City

MBO City is een initiatief van het ministerie van OCW, MBO Raad, SBB en MBO15

Op 26 november wordt het Edese
CineMec voor een dag omgedoopt
tot MBO City. MBO City is de
opvolger van Competent City. Maar
omdat het competentiegericht
onderwijs (ook wel: beroepsgericht
onderwijs) zo goed als ingevoerd
is, kreeg hét evenement voor de
mbo-professional een nieuwe naam.
MBO City past beter in de huidige,
dynamische tijd waarin het mbo
zich bevindt.
Nieuwe opzet

Thea Nieuwenhuis – werkzaam bij het Drenthe College in
Meppel – is de mbo-docente van het jaar 2012. Een jaar lang
mag zij als ambassadeur van het middelbaar beroepsonderwijs al haar collega’s vertegenwoordigen en het leraarschap
op een positieve manier in beeld brengen. In gesprek met
een bevlogen dame over de charme van het docentschap.
‘Ik wil graag helpen het imago van het mbo te verbeteren.’

Begin oktober. In een bomvolle
Amsterdam Convention Factory
krijgt Thea Nieuwenhuis (35) te
horen dat zij de docente van het jaar
is. Vol ongeloof stapt zij het podium
op. Haar kinderen van 6 en 9 – die
samen met 40 collega’s, studenten en
familieleden ook in het publiek zitten – zijn wild enthousiast. De jury
ziet Nieuwenhuis als ‘een energieke
leraar bij wie het beroepsonderwijs
in het DNA zit’ en roemt haar om
haar ‘consistente en heel eigen visie
op de belangrijke vraagstukken in
het mbo’. Een collega: ‘Sommige
mensen lusten geen spruitjes, maar
als Thea ze klaar maakt willen ze ze
wel.’ Een studente: ‘Bij Thea snap je
het gewoon.’
Een week na de verkiezing is Thea er
nog steeds een beetje beduusd van.

‘Er zijn zoveel goede docenten in
Nederland en dan word ik uitgeroepen tot docent van het jaar. Ongelooflijk. Ik voel me enorm vereerd
dat ik dit mee mag maken.’
Hart voor zorg en onderwijs

Nieuwenhuis had vroeger nooit de
droom om docente te worden; ze
wilde bij de politie. Daar kreeg ze
na het voltooien van de leao echter
te horen dat ze eerst meer levenservaring op moest doen. ‘Ik wilde de
wereld zien en ging bij de Landmacht.’ Ze voltooide er de opleiding
tot ziekenverzorgster; stage liep ze
op de afdeling neurologie in het
Meppelse ziekenhuis. ‘Ik was direct
verkocht en maakte zo snel mogelijk
de overstap naar het ziekenhuis.’ Vijf
jaar geleden besloot Nieuwenhuis de
docentenopleiding te gaan volgen.

‘Ik vond het geweldig om leerlingen
op onze afdeling te coachen: dat
was het voor mij.’ Een juiste keus, zo
blijkt nu: Nieuwenhuis zit op haar
plek. ‘Waar ik over 25 jaar sta? Ik
hoop nog steeds voor de klas!’
Meer inhoud

Een zelfopgelegde voorwaarde om
over een kwart eeuw nog steeds les
te mogen geven is dat ze ook dan
nog een goede docent is. Oftewel
iemand die, aldus Nieuwenhuis,
‘één is met de leerlingen. Die hen
wat leert maar ook van hen leert.
En die met hen een proces aangaat.’
Het is verder essentieel dat docenten
hun vakinhoud kunnen bijhouden. ‘Doen we dat niet, dan nemen
leerlingen ons minder serieus.’
Docenten willen volgens Thea wel.
‘Het lukt ons alleen vaak niet. Het
is niet haalbaar: we vergaderen en
administreren te veel.’ Natuurlijk:
administreren moet, denkt Nieuwenhuis. ‘Maar waarom zouden we
dat als docent allemaal zelf doen?
Het is toch veel efficiënter als we dat
door een secretaresse laten doen?
We moeten ons kunnen richten op
de inhoud van ons vak.’ De kern van
het probleem volgens Nieuwenhuis:

Nog een voorwaarde voor goed
onderwijs: leerlingen moeten
‘gezien’ worden. ‘Onze leerlingen
zijn geen nummers’, vertelt Thea
Nieuwenhuis. ‘We willen weten wie
zij zijn, hen leren kennen. Als het
dan niet goed met ze gaat, merken
we dat direct op. Vooral de eerstejaars moeten zich hier veilig voelen.’
Goed onderwijs begint bij goed
persoonlijk contact. Niet alleen
met de studenten, maar ook met de
bedrijven.‘We hebben bij het Drenthe College onze docenten verdeeld
over de instellingen; ik kom altijd
op dezelfde plekken. Daardoor is de
drempel om contact met me op te
nemen klein.’
Hoe het komende jaar eruit ziet
voor de kersverse docente van het
jaar? ‘Ik heb nog geen idee. Ik zit
samen met alle voorgaande leraren
van het jaar in de lerarenkamer
die vijf keer per jaar samenkomt.
Verder blijf ik natuurlijk gewoon les
geven en ga een master doen. En ik
wil lekker blijven sporten.’ Hardop
reflecteert zij: ‘Ik heb de gewoonte
om soms te veel hooi op mijn vork
te nemen, dus ik moet ook wel een
beetje oppassen.’ Het is duidelijk:
de mbo-docenten hebben komend
jaar opnieuw een prima ambassadeur. Iemand die begint te stralen
wanneer ze het over haar leerlingen
heeft en er alles aan zal doen om de
mbo-docenten goed te vertegenwoordigen.

Niet alleen de naam van het evenement is veranderd. Ook de opzet
is grondig vernieuwd. Nog meer
dan voorheen wil MBO City de
bezoekers inspireren en motiveren
met sprekers uit de wetenschap, het
bedrijfsleven, onderwijs en marketing & communicatie. Er zijn meer
dan 35 toonaangevende sprekers
aangetrokken. Onder hen Boet
Kreiken (CEO KLM/Cityhopper),
Katja Staartjes (’s lands meest succesvolle bergbeklimster), Elsemieke
Havenga (journalist, presentator
en communicatiedeskundige) en
Annemarie van Gaal (investeerder,
belegger in vastgoed, eigenaar van
een tijdschriftenuitgeverij en auteur
van de bestseller ‘Succes’).
Bekijk het programma op pagina 6 en 7.

De MBO•krant
in je brievenbus?
De MBO•krant wordt op veel
scholen gratis verspreid. Maar
wist je dat je de krant ook op
je thuisadres kunt ontvangen?
Mail dan een e-mail naar
info@mbodiensten.nl en ontvang zes maal per jaar je eigen
MBO•krant op de deurmat. Een
abonnement kost slechts € 25
per jaar.
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Nieuwe kwaliﬁcatiedossiers: meer ruimte
voor docenten
Kenniscentra, docenten en stagebedrijven werken hard aan
de herziening van de beroepsgerichte kwaliﬁcatiestructuur.
Projectmanager John van der Meulen hoopt dat scholen
met de nieuwe dossiers vooral meer ruimte krijgen om aantrekkelijk onderwijs aan te bieden.

‘De herziening van de kwalificatiestructuur is een stevige operatie
die ook nog eens in zeer korte tijd
gerealiseerd moet worden. Als
projectmanager vind ik het belangrijk duidelijk voor ogen te hebben
wat het einddoel van de operatie
is. Uit de gesprekken die ik tot nu
toe gevoerd heb, blijkt dat er voor
iedereen een duidelijk perspectief is. Studenten zullen binnen
de nieuwe kwalificatiestructuur
meer keuzevrijheid hebben in het
onderwijs. Na een breed begin van
de studie, kunnen ze zich later gericht specialiseren. Het mbo wordt
hierdoor voor studenten aantrekkelijker. Werkgevers zullen kunnen
profiteren van werknemers die
volgens de laatste ontwikkelingen
in het vakgebied zijn opgeleid. Met
up-to-date vakmensen kunnen zij
hun concurrentiepositie verbeteren.

voor een uitgebreide praktijktest.
Het basismateriaal daarbij wordt gevormd door eerste tranche herziene
kwalificatiedossiers (gereed per 1
december 2012). Dan zal blijken of
docenten in de praktijk goed met
de nieuwe dossiers uit de voeten
kunnen en of de aansluiting op de
diverse systemen en processen goed
is. De ervaringen van de praktijktest
zijn van belang voor de herziening
van de overige dossiers. Eind 2013
moeten dan alle dossiers in concept
klaar zijn, zodat vanaf augustus
2014 alle scholen hun onderwijs
kunnen baseren op de herziene
kwalificatiestructuur. John van der
Meulen: ‘Natuurlijk zijn in dit hele
project kwaliteit en inhoudelijke
resultaten leidend. Maar alles is
gericht op het tijdig realiseren van
dit tijdpad. Zoals het er nu naar
uitziet hebben scholen, werkgevers
en studenten vanaf augustus 2014
te maken met een overzichtelijke set
van herkenbare en bruikbare kwalificatiedossiers.’

En docenten zullen met de nieuwe
dossiers meer ruimte krijgen om
het onderwijs naar eigen deskundigheid in te richten. Er komt
binnen de opleiding ook meer
ruimte voor regionale invulling. Zo
is er eigenlijk voor iedereen wel een
wenkend perspectief.’
John van der Meulen, projectmanager Herziening van de kwaliﬁcatiestruc-

Processen en systemen

tuur: ‘We moeten duidelijk voor ogen blijven houden wat het einddoel van

Van der Meulen is binnen het
project Herziening kwalificatiestructuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de gevolgen voor
de diverse processen en systemen
waarmee scholen te maken hebben.
Van der Meulen: ‘Het is de bedoeling dat de nieuwe kwalificatiestructuur de administratieve last
van scholen stevig terugdringt. Die
systeemkant moet goed geregeld
zijn op het moment dat de nieuwe
dossiers van kracht worden. Het

de operatie is. Voor iedereen is er een wenkend perspectief.’

gaat dan bijvoorbeeld om de
inschrijfposities van studenten,
registratiesystemen als Crebo, de bekostiging van scholen en misschien
ook wel wet- en regelgeving. Op dit
punt zijn er nog diverse vragen te
beantwoorden. Bijvoorbeeld: wat
doe je met sectoroverstijgende elementen binnen de opleiding? Hoe
ga je om met entreekwalificaties en

specialistenkwalificaties? Beide processen – het herzien van de dossiers
en het aanpassen van de systemen
– vinden tegelijkertijd plaats. Dat is
lastig, maar niet onmogelijk.’
Praktijktest

Zie voor meer informatie over het
project Herziening kwaliﬁcatiedossiers
ook pagina 5 (SBB).

Het tijdpad voor de herziening van
de dossiers is ambitieus. De eerste
helft van 2013 zal gebruikt worden

1000-urencalculator van het Graafschap College

Urennorm zet aan tot creativiteit
Met ingang van het schooljaar 2014/2015 treedt de nieuwe
urennorm in werking. Doel is – logischerwijs – het verhogen
van de kwaliteit. De aangescherpte eisen rondom de onderwijsuren hebben impact op de manier waarop mbo-instellingen hun onderwijs moeten inrichten. Het Graafschap College ontwikkelde een kaartenset plus – daarvan afgeleid – een
urencalculator: een handig hulpmiddel bij het samenstellen
van het onderwijsprogramma.

Harry Brink is opleidingsmanager
ICT bij het Graafschap College.
En het brein achter de 1000-urencalculator die gebaseerd is op de
kaartenset van het Graafschap
College. ‘Natuurlijk is het een
handig hulpmiddel, maar het gaat
om de achterliggende gedachte. Die
1000-urencalculator is maar een
heel klein onderdeel in een hele
reeks stappen.’ Met achterliggende
gedachte doelt Brink op de keuzes
die onderwijsinstellingen moeten
maken om te voldoen aan de urennorm. ‘Zonder je onderwijsvisie uit
het oog te verliezen.’
Vaart erin houden

De urencalculator laat in één oogopslag zien hoeveel uren er in totaal
staan voor een opleiding, maar ook
wat de minimale contact- en bpvtijd is. Dat is echter pas het begin.
Brink: ‘Je kunt een mooie oplossing
bedenken, maar die moet vervolgens uitvoerbaar zijn.’ De bedachte

oplossing heeft consequenties voor
het aantal lesuren en daarmee voor
de inzet van docenten, de beschikbaarheid van lokalen, de roosters…
‘Het is een ingewikkeld proces dat
echt veel tijd kost.’ Brink is er dan
ook niet echt rouwig om dat de
invoering een jaar is uitgesteld. ‘De
druk is van de ketel. Toch moeten
we nu niet stoppen, maar de vaart
erin houden. Ook al weten we niet
precies wat het nieuwe kabinet gaat
doen. Ik zie mensen nu in de wachtstand schieten. Dat is jammer.’
Creatieve scenario’s

Hoe is de ICT-opleiding van het
Graafschap College te werk gegaan?
Brink: ‘Tijdens een studiedag zijn
docenten scenario’s gaan bedenken:
hoe kunnen we het onderwijsprogramma zo inrichten dat we aan die
urennorm voldoen en tegelijkertijd
de gewenste kwaliteit leveren? Het
is mooi om te zien dat dit wel een
zekere bewustwording oplevert en

dat die gemiddelde 1000-urennorm
aanzet tot veel creativiteit.’ Brink
schetst een van de scenario’s: ‘Onze
BPV-bedrijven met ICT-plekken
dringen er op aan om pas in het
tweede jaar stagiaires te sturen.
Daarvoor hebben de studenten op
dat moment nog te weinig kennis
om een zinvolle invulling aan hun
ICT-stage te geven. Maar we komen
dan wel uren in het eerste leerjaar
“te kort”. Nu zijn onze studenten de laatste twee weken van het
schooljaar ontzettend weinig op
school. Docenten hebben dan allerlei vergaderingen. Ideale periode
voor studenten om zo’n tachtig
uur maximaal door te brengen in
de praktijk, en zo kennis te maken
met het bedrijf waar ze het volgend
leerjaar stage gaan lopen. Zo kunnen
we het tekort aan bpv-uren dat we
hebben opvullen.’

team zo vroeg mogelijk bij het (her)
programmeren van de opleidingen
betrekken. Anders werkt het gewoon
niet.’ Het blijkt een effectieve aanpak. Dit jaar dus voor het eerst met
de inzet van de 1000-urencalculator,
de digitale versie van de kaartenset.
‘Anders verlies je op zo’n studiedag
te veel tijd met rekenen.’ En er is

ing (BOL)

Contacttijd

…

Senior docent Ronald Wassink is een
van de mensen die meedacht. ‘We
doen dit overigens elk jaar: samen
de koers bepalen en kijken wat we
wel en niet gaan doen. Uiteindelijk
zijn wij – de docenten – eigenaar
van het onderwijsprogramma. Wij
leveren de ideeën en als ze goed zijn
worden ze overgenomen.’ Brink
kiest bewust voor deze aanpak: ‘Je
moet niet te lang op managementniveau blijven hangen, maar het
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In de startblokken

Alle scholen hebben in oktober via
MBO15 een kaartenset ontvangen.
Geïnteresseerd in de digitale urencalculator? Mail dan met Harry Brink:
brh@graafschapcollege.nl

4-jarige opleid
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geen tijd te verliezen. In december
moet het voorlichtingsmateriaal
voor de nieuwe studenten klaar zijn.
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Verbinding sleutelwoord bij Twents
scenario entreeopleiding
Een van de maatregelen uit het Actieplan mbo ‘Focus op
vakmanschap’ is de introductie van de entreeopleiding.
Overal in het land zoeken scholen naar een praktische invulling. Zo ook bij ROC van Twente.

AKA-basisprogramma verbonden
met een beroepsgericht programma.
We zien nu meer studenten opstromen en minder studenten uitvallen.’
Scenario’s

Het is altijd een ‘wow’-moment:
de entree van de vestiging van
ROC van Twente aan de Gieterij in
Hengelo. Een voormalige fabriek
is omgebouwd tot een prikkelende
omgeving waar je maar al te graag je
opleiding wilt volgen. Een gevoel dat
enkele AKA-studenten van dit ROC
zeker zullen onderstrepen. Hun
technisch praktijklokaal werd afgekeurd, waardoor ROC van Twente
besloot de AKA-studenten voortaan
les te geven in de praktijkruimte aan
de Gieterij. De jongeren vergaapten
zich aldus aan de simulatieopstellingen en de niveau-2 en -3 studenten
die daar in de weer waren. Zorgen of
het goed zou gaan als je drie niveaus
mixt verdwenen snel. De AKAstudenten trokken de stofjas aan en

voelden zich al snel thuis. Met alle
positieve gevolgen van dien…
Erbij horen

‘Een eyeopener’, vertelt Marian
Kroeze, directeur van het College
voor Oriëntatie & Ontwikkeling en
kernlid van het landelijke Platform
Entreeopleiding. ‘We merkten dat
AKA-studenten die een deel van hun
programma volgen tussen niveau-2
en -3 studenten er echt bij willen
horen en er alles aan doen om dat te
tonen.’ ‘Dezelfde positieve ervaringen hebben we bij de opleidingen
Kapper [zie het artikel hieronder],
Beveiliging en Mode & Maatkleding’,
voegt Jolien van Uden, beleidsadviseur bij de Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg, toe. ‘Daar hebben we het

De gezochte samenwerking tussen
een aantal niveau-2 opleidingen
en de AKA vormde een startpunt
voor het Twentse scenario voor
entreeopleidingen. ‘Het behouden
van niveau-1 bij de branchegerichte
Colleges was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze
visie op de entreeopleiding’, vertelt
Kroeze. ‘Een tweede uitgangspunt
was commitment bij alle Colleges:
een gezamenlijke invulling voor een
gezamenlijke aanpak. Vandaar dat
we een werkgroep hebben opgezet
met vertegenwoordigers van alle
twaalf Colleges.’ ‘Vervolgens hebben
we samen verschillende scenario’s
besproken’, vult Van Uden aan.
‘Daarbij hebben we allerlei extremen
– apart positioneren of juist niet,

samenwerken of elk College voor
zich – besproken. Bij elk scenario
hebben we bekeken wat dit betekent
voor de intake, het programma, de
begeleiding, examinering et cetera.
We hebben alle voors en tegens
besproken. Stevige discussies. Maar
uiteindelijk is er wel een scenario
uitgekomen waar we allemaal achter
staan. Dat zijn we nu concreet aan
het uitwerken. Te beginnen bij de
entreeopleiding voor BOL-studenten.’
Toegangspoort

‘Het was geen compromis’, aldus
Kroeze. ‘We zaten dichter bij elkaar
dan we voorheen dachten. Dit is
volgens ons de beste manier om
deze uitdagende groep richting de
arbeidsmarkt te helpen. We nemen
het woord “entree” letterlijk en
zien alle niveau-1 opleidingen als
een toegangspoort. Hier krijg je
een kans aangereikt om, met een
tussenstap, straks toch naar niveau

2 te kunnen of de arbeidsmarkt te
betreden. In een vakgebied dat je
aanspreekt. Valt het toch tegen? Dan
kun je switchen naar een andere opleiding. Alle entreeopleidingen zijn
straks immers op dezelfde manier
opgezet. Alleen het beroepsgerichte
deel varieert. Het fijne is ook dat er
bij onze niveau-1 opleidingen heel
veel kennis en kunde is. Als we die
bundelen, dan zijn onze niveau-1
studenten spekkoper. Tenminste, als
er straks ook een kwalificatiedossier
ligt dat past bij alle niveau-1 studenten. Bij deze jongeren moet je naast
beroepsgericht ook erg doelgroepgericht denken. Er is geen kenniscentrum of BTG [Bedrijfstak Groep,
red] die de specifieke doelgroep van
de AKA vertegenwoordigt. Daar
maak ik me wel zorgen over…’
Meer weten over de entreeopleiding? Ga dan naar http://mbo15.nl/
node/327. Daar vind je de FAQ over
deze maatregel.

‘Het verschil is echt niet zo groot’
Een plek waar op ROC van Twente samenwerking is gezocht
tussen een beroepsgerichte opleiding en de AKA is Junior
Kapper. Daar ontstond een niveau-1 opleiding die voor 2/3
het basis AKA-programma volgt en voor 1/3 beroepsgericht
voorbereidt op de niveau-2 opleiding. Een opzet die aanslaat.

‘Laatst hadden we een voorlichtingsavond. Zag je twee ouders, met
een stralende dochter tussen hen in,
voortdurend enthousiast jaknikken.
“Dit is echt iets voor jou!”, ving ik
op. Even later vertelden ze me dat
ze lang hadden gehoopt dat er ook
een kappersopleiding op niveau 1
zou komen. Hun dochter ging deze
kans met beide handen aangrijpen…’ Aan het woord is Gea Staal,
teamcoördinator AKA-jongeren
bij ROC van Twente. Haar verhaal
onderstreept waar het bij de entreeopleiding volgens ROC van Twente
om draait: jongeren een mogelijkheid geven om toch opgeleid te
worden voor een vakrichting die
hen aanspreekt. ‘Ik ben blij met de
keuzes die we hier intern hebben
gemaakt’, vertelt Staal. ‘Dichtbij de
andere niveaus, dichtbij de branche.
Dan zien ze wat hun vak inhoudt en
wat er straks op niveau 2 van hen
verwacht wordt. Ze leren ook alvast
de docenten kennen. Dat werkt
stimulerend: we zien studenten die
al na een half jaar doorstromen naar
niveau 2!’
Beroepsbeeld

Ook de docenten zelf zijn blij met
de komst van de AKA-studenten.
‘Het is erg leuk om les te geven aan
deze doelgroep’, beaamt Edith Alte-

na, docent op de kappersopleiding.
‘Ze zijn heel direct, vol verwachting
en enthousiast. Bovendien is bij het
praktijkgedeelte het verschil tussen
niveau 1 en 2/3 echt niet zo groot.
Sommige studenten overschatten
zelfs hun eigen kunnen: dat kan ik
allang. Maar er komt echt meer bij
kijken dan een beetje leuk doen met
haar.’ ‘Bij de theorielessen zie je wel
een duidelijk verschil’, voegt collega
Anke Arkink toe. ‘Bij presentatie en planning hebben ze meer
begeleiding nodig dan de hogere
niveaus. Ook hebben ze vaak een te
romantisch beroepsbeeld. In onze
schoolkapsalon zien ze hoe het er in
het echt aan toe gaat en kunnen ze
vervolgens doelgericht aan de slag.
Wij kunnen hen helpen de kans die
ze krijgen te verzilveren.’
Die verzilvering gaat niet zonder
slag of stoot: het is nu eenmaal een
uitdagende doelgroep die vraagt
om meer dan onderwijs alleen. Een
startkwalificatie is zonder extra
begeleiding een onhaalbare kaart,
door problemen thuis of doordat
hiervoor simpelweg de leercapaciteit
ontbreekt. De specifieke doelgroep
vraagt om een specifieke docent, beseffen Staal (voorheen ook docent),
Altena en Arkink. ‘Je moet echt een
relatie met deze jongeren opbouwen.

Studenten van de Junior Kapper opleiding tijdens een dagje uit. ROC van Twente maakt vaker gebruik van deze
boot tijdens de introductieperiode. De boot wordt ook ingezet om Twentse jongeren die voortijdig de school dreigen te verlaten weer te motiveren om toch hun school af te maken. Dit gebeurt in samenwerking met de Twentse
gemeenten en Jarabee jeugdzorg.

Jij bent voor hen een zeer belangrijk
persoon: jaren na hun opleiding
houden ze je op de hoogte van hun
loopbaan. Je moet dus diep gaan. Je
ontkomt er ook niet aan af en toe
op de hulpverlenerstoel te zitten’,
stelt Staal. ‘Maar je moet hierin niet
doorslaan; wij zijn er toch met name
voor het onderwijs. We hebben ook
minimaal 1.000 onderwijsuren staan
en werken nauw samen met het
sociale veld. Dat moet je steeds voor
ogen houden, al is er altijd een grijs
gebied.’

Hard werken

‘Verder moet je soms ook opvoedkundig optreden’, vult Altena aan.
‘Sommige jongeren hebben van
huis uit nooit geleerd wat respect
is. Of dat het goed is om ook eens
iets voor een ander te doen. En ze
nemen geen blad voor de mond.
Maar aan de andere kant is het echt
opvallend hoe bereid de niveau-1
studenten zijn om enorm hard te
werken aan de geboden mogelijkheden. Want als geen ander weten
ze dat het allemaal niet vanzelf

gaat.’ ‘En als het dan even tegenzit, worden ze ineens erg onzeker’,
vertelt Arkink. ‘Een meisje wilde
laatst met haar opleiding stoppen.
Ze had er totaal geen zin meer in,
want ze kon het toch niet. Bleek ze
in de kapsalon waar ze stage liep
één klant geknipt te hebben die niet
zo tevreden was. Terwijl het zelden
voorkomt dat je al zo vroeg in je
opleiding mag knippen. Dan moet
je toch echt iets in je mars hebben.
Dat hebben we haar ook verteld.
Gelukkig is ze gebleven…’
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#Netwerkschool
Elke MBO•krant selecteert Iris van Bossum, beheerder van het
Twitteraccount van de Netwerkschool, enkele interessante
tweets.

De Netwerkschool gelooft dat het onderwijs beter wordt wanneer
scholen allianties aangaan met bedrijven en organisaties in hun
omgeving. Vragen uit de buitenwereld worden vertaald in regionale
en (inter)nationale activiteiten voor het onderwijs. Door experts
binnen de school te halen actualiseert het onderwijsaanbod zich
en leren studenten spelenderwijs het bedrijfsleven kennen. Mooie
bijkomstigheid is dat het maatschappelijk rendement van en voor
het onderwijs meteen inzichtelijk wordt.
In bovenstaande Tweet vind je een linkje naar een publicatie over
regioleren. Wat is dat en hoe pak je het aan? In deze publicatie is te
vinden een vraag-en-antwoordenlijst, de FAQ over regioleren, en een
stappenplan. Zeer interessante informatie voor iedereen die werkzaam is in het beroepsonderwijs.

Niet alleen in het beroepsonderwijs, maar ook in het basisonderwijs
wordt op dit moment geëxperimenteerd met flexibele lestijden.
Zeven basisscholen nemen sinds 1 augustus 2011 deel aan een proef,
waarbij onderwijstijden en vakantieperiodes zelf ingevuld mogen
worden. De proef lijkt goed te verlopen. Vanaf volgend schooljaar
doen er vijf extra scholen mee aan de proef. Het experiment duurt
nog tot 1 augustus 2014.
Volgens Van Bijsterveldt is het voordeel van de flexibele tijden dat
niet alle leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn, waardoor scholen de
leerling meer individuele aandacht kunnen geven. In het rapport
komen ook enkele knelpunten naar voren. Volgens de onderwijs-cao
hebben leerkrachten recht op twaalf weken vakantie en dat zorgt
voor problemen met het inroosteren.

TED staat voor Technology, Entertainment en Design. In 1984 begon
TED als een jaarlijkse vierdaagse bijeenkomst in Californië, waar
sprekers uit drie TED-vakgebieden elkaar informeerden met korte
lezingen. Elke spreker kreeg 18 minuten om zijn expertise toe te
lichten. De bedoeling was intelligente mensen een podium te geven,
om zo nieuwe ideeën de wereld in te sturen. Vanaf het internet-tijdperk zet TED de camera-opnamen van de presentaties online. Mede
dankzij die zogeheten TEDTalks groeide TED uit tot hét platform
voor nieuwe ideeën.
In bovenstaande Tweet heeft TED zelf een linkje samengesteld naar
10 ‘talks’ over hoe wij ons onderwijs kunnen verbeteren. De moeite
van het bekijken meer dan waard!

de MBO·krant

Rechte rug, moed & kalmte
De vijf Netwerkscholen krijgen bij hun ontdekkingstocht
naar beter onderwijs voor minder geld externe ondersteuning van enkele experts op het gebied van complexe veranderingen. We vroegen aan de vooravond van de ‘denk mee,
bouw mee’-fase van het Netwerkschoolproject aan twee
van deze experts – Kees van Rossenberg en Beata Neerhoff –
naar de kritische succesfactoren.

‘De meeste mbo-instellingen hebben
wel ervaring met onderwijskundige
veranderingen, maar niet met integrale verandertrajecten waarin ook
HRM, ICT en andere bedrijfsvoeringsaspecten mee moeten worden
veranderd. Zij moeten – terwijl
het normale werk gewoon doorgaat – hun reguliere opleidingen
transformeren tot een netwerkschoolopleiding. We verbeteren
met de Netwerkschool niet alleen
de opleiding; we maken een nieuw
soort organisatie.’ Aan het woord is
Kees van Rossenberg. Hij is, samen
met Beata Neerhoff, eerstelijnscoach
van de vijf Netwerkscholen. Het duo
is kritische vriend, houdt de rode
draad in de gaten en ondersteunt de
experimenterende mbo-instellingen
samen met specialisten Lidewey van
der Sluis (HRM), Jan-Kees Meindersma (ICT) en Leo van den Hoek
(management).
Onderwijsmensen vinden het moeilijk om een aantal jaar vooruit te kij-

2) Sponsorship van de bestuurder

Het is soms lastig om aan de ene
kant mensen te moeten bezuinigen
of zelfs medewerkers te ontslaan
en aan de andere kant voor het
experiment investeringen te doen.
Maar om het Netwerkschoolconcept volwaardig te implementeren,
moet je constant overwegen of de al
bestaande faciliteiten wel afdoende
zijn. Is dat niet het geval, dan moet
je een moedig besluit nemen en
daarvan afstappen. Het is dan
zaak om extern te communiceren
waarom je dat doet: leg constant uit
waarom je doet wat je doet.
3) Kalmte

Kritische succesfactoren

Bovenstaand besef is essentieel
voor het slagen van elk grootschalig
verandertraject. Daarnaast zijn er
in de ogen van Neerhoff en Van
Rossenberg nog drie kritische succesfactoren:
1) Autonomie

Mbo-instellingen in Nederland
hebben het vrij zwaar. Toch moeten
bestuurders het Netwerkschoolproject autonomie geven om te kunnen
rijpen, leren en falen. Zij moeten het
beschermen en de ruimte geven om
dingen anders te doen. Dat verlangt

Sommige onderwijsinstellingen zijn
zo razend enthousiast over hun Netwerkschoolconcept dat ze na twee
jaar al willen dat andere opleidingen
ook op die manier gaan werken. Dat
is niet verstandig. Neem de tijd en
bewaar de rust en kalmte om het
project tot wasdom te laten komen.
Pas wanneer de Netwerkschool volgroeid is, kun je het concept ook op
andere opleidingen toe gaan passen.
Meer lezen? Ga dan naar
www.netwerkschool.nl.
Daar staat het volledige interview
met Van Rossenberg en Neerhoff.

Inspiratiedag Netwerkschool:
uitwisseling van ervaringen
Stel je voor dat het middelbaar beroepsonderwijs niet bestond en je zou het mogen maken. Hoe zou het er dan uit
komen zien? Dit is de vraag die de vijf geselecteerde Netwerkscholen zich in de afgelopen twee jaar hebben gesteld.
Er is in die tijd veel gebeurd. De programmamanagers van
de deelnemende mbo-scholen willen graag aan anderen
laten weten wat de stand van zaken is. Wat zijn de valkuilen
in het project? En welke succesverhalen zijn er te vertellen?

Om bovenstaande uitwisseling
een kickstart te geven, organiseert
de Netwerkschool op woensdag 7
november in Garderen een bijeenkomst voor docenten en andere professionals die willen meedenken en
meebouwen aan de Netwerkschool.
Innovatiekracht

Via bovenstaande link kom je bij een engelstalige publicatie (‘white
paper’) over hoe je je onderwijsinrichting kunt flexibiliseren door
inzet van video’s. Een taaie klus om te lezen, maar de inhoud zeker
waard.

ken, merken de coaches. ‘Hoe harder
de dagelijkse praktijk roept, hoe
lastiger het is om ook strategisch na
te denken’, legt Neerhoff uit. ‘Onderwijsmensen zijn daar ook helemaal
niet op geselecteerd en in getraind.
Maar als ze ermee bezig zijn, worden
ze er wel enorm enthousiast van.
Ze realiseren zich dat vernieuwing
onvermijdelijk is.’

van management een rechte rug en
daadkracht.

Tijdens de bijeenkomst op 7 november vertellen de vijf Netwerkscholen
over de stappen die zij de afgelopen
jaren hebben genomen. Over de
successen. En de (nog te nemen)
hobbels. Maar zij zijn ook benieuwd
naar de ervaringen die bij andere
innovatieve projecten zijn opgedaan.
Het Netwerkschool-project is nu
eenmaal niet de enige vernieuwende
activiteit in de mbo-sector. Door
elkaar op deze middag te informe-

netwerk te organiseren waarmee de
innovatiekracht van het mbo onder
de aandacht wordt gebracht.
Op dezelfde dag wordt ook de
eerste studentendag van de vijf
Netwerkscholen gehouden. Zowel
de ontvangst als de afsluiting is
gezamenlijk. Daarnaast zal er voor
de studenten een apart programma
worden georganiseerd.

ren en inspireren hopen de Netwerkscholen een zo breed mogelijk

Inspiratiedag Netwerkschool
Datum: Woensdag 7 november 2012
Tijd:
12.00 – 17.00 uur
Locatie: Bilderberg ‘t Speulderbos Garderen
Aanmelden kan via de inschrijfpagina op http://bit.ly/NWS7nov.
Het programma voor deze middag:
12.00 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.15 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

Ontvangst
Start bijeenkomst
1e ronde: ontmoeting met de Netwerkscholen
2e ronde: ontmoeting met de Netwerkscholen
Themabijeenkomst
afsluiting bijeenkomst
netwerkborrel
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november 2012
Tijdlijn herziening kwaliﬁcatiestructuur

Tot 01-12-2012

01-12-2012 - 01-02-2013

01-02-2013

01-08-2013

kenniscentra ontwikkelen
kwalificatiedossiers (30%-50%)

SBB Toetsingskamer
toetst kwalificatiedossiers

aanbieding kwalificatiedossiers
aan minister van OCW

praktijktesten van
herziene kwalificatiedossiers

Eindpunt: 01-08-2014
werken met herziene kwalificatiestructuur

Startpunt: 21-06-2012
brief minister met opdracht herziening kwalificatiestructuur

‘We moeten nu onze
kansen grijpen’
‘Ik wil die kwaliﬁcatiedossiers
gewoon góed hebben’, zegt
Monique Bos halverwege
ons gesprek. ‘En daarom
vind ik dat wij als docenten
moeten meepraten. Wíj
staan voor de klas en hebben contact met de bedrijven waar onze leerlingen
terechtkomen.’ Monique is
docent bouwkunde bij ROC
de Leijgraaf en bestuurslid
van de beroepsvereniging
Docenten MBO. ‘Als de docenten achter de herziening
staan, komt dat de implementatie ook ten goede.’
‘Eind 2012 moet 35% tot 50% van
de nieuwe kwalificatiedossiers klaar
zijn en in het schooljaar 2014-2015
gaat iedereen ermee aan de gang.
Het is dus kort dag, voor alle betrokkenen. We moeten nu de kans
grijpen om mee te praten over ons
onderwijs.’
Meedraaien
‘Ik snap best dat er docenten zijn
die de ontwikkeling afwachten. De
invoering van de kwalificatiedossiers
was een hele omslag. Beroepsgegericht onderwijs: herken je daar
je eigen onderwijs nog wel in? De
huidige dossiers laten veel ruimte
voor de invulling. Dat is aan de ene
kant fijn, maar als docent kun je
wel wat handvatten gebruiken over
de vereiste kennis en vaardigheden.
Dan wil je natuurlijk wel dat jouw

Foto Hollandse Hoogte

stem en die van de bedrijven, grote
én kleine, goed vertegenwoordigd
zijn in het hele herzieningstraject.
Wij komen veel bij bedrijven over de
vloer omdat onze leerlingen er stage
lopen. Bedrijven bellen ons omdat
ze leerlingen zoeken. Je probeert
als school aan te haken bij echte
projecten, zodat leerlingen het gevoel
hebben dat ze écht meedraaien. Juist
door die samenwerking weet je welke
ontwikkelingen gaande zijn. Ik denk
dat docenten de brug kunnen vormen tussen het bedrijfsleven en de te
ontwikkelen dossiers.’
Wanneer en hoe
‘Maar wanneer en hoe? Het heeft
mij zelf best veel energie gekost om
daar zicht op te krijgen. Wat is het
tijdpad en op welke momenten kunnen docenten inschieten?’ Vanuit

de beroepsvereniging Docenten
MBO proberen we docenten zo veel
mogelijk te informeren en te betrekken (www.bvmbo.nl). Ook de MBO
krant en de site Kwalificatiesmbo.nl
kunnen daar een prima rol in
spelen. Het zou fijn zijn als SBB
een overzicht ontwikkelt waarin
duidelijk staat omschreven hoe en
wanneer docenten invloed kunnen
hebben op de kwalificatiedossiers.’

Alle vastgestelde kwalificatiedossiers zijn in alfabetische volgorde per
cohort gepubliceerd. De minister verwijst in haar beleidsregel naar deze
site. Dit betekent dat je alleen hier de
juiste versie van het kwalificatiedossier kunt downloaden.

Overzetten
Met de xml-koppeling kun je de
informatie uit de kwalificatiedossiers direct overzetten naar je eigen
database. Daarmee is het aantrekkelijk om met verschillende dossiers uit
diverse vakgebieden te werken.
Achtergronden
Wil je meer weten over de achtergronden van de herziening of het
ontwikkel- en toetsproces? Ook dan
biedt de website uitkomst.
Ontwikkelingen rondom de herziening bijhouden? Lees de Update, de
nieuwsbrief van het projectmanagement herziening en je bent volledig
op de hoogte.

Tijdens MBO City, op 26 november in CineMeC Ede, heb je alle
gelegenheid om mee te praten over de herziening kwaliﬁcatiestructuur. MBO City besteedt veel aandacht aan de herziening en je kunt in gesprek met medewerkers van Stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de
dossierontwikkelaars. Een belangrijke kans die je zeker moet
benutten! Alleen met jouw inbreng is een optimale mbokwaliﬁcatiestructuur mogelijk.

De afgelopen maanden kon je je via
SBB-informatiebijeenkomsten of de
beroepsvereniging voor docenten
in het mbo (BVMBO) aanmelden
voor het gebruikerspanel. Dit gebruikerspanel heeft een belangrijke
taak: ervaringen uitwisselen met
dossierontwikkelaars en het SBBprojectmanagement. De kick-off is
op MBO City. Als panellid ben je
bij de kleinschalige ontmoetingen
met de dossierontwikkelaars van de
kenniscentra.
Informeren en meepraten
Ben je geen lid van het gebruikerspanel, dan kun je je uiteraard ook
volop laten informeren en in gesprek gaan op MBO City. Om 10.00
uur trapt SBB af met de presentatie

‘Ruim baan voor vakmanschap;
samenwerken met heldere kwalificatiedossiers als basis’. De projectmanagers, John van der Meulen en
Wim Streumer, geven je een beeld
van de veranderingen in de dossiers. In het SBB docentencafé staan
enthousiaste SBB-medewerkers de
hele dag voor je klaar. Je kunt ze
vragen stellen over de herziening, je
laten informeren over uitgebrachte
publicaties en collega’s ontmoeten.
En na MBO City?
De MBO•krant houdt je op de
hoogte van de resultaten van het
gebruikerspanel. Daarnaast kun je
op www.kwalificatiesmbo.nl je eigen
mening en suggesties over de mbokwalificatiedossiers laten weten.

Kom naar MBO City en...
… geef je mening over de herziening kwalificatiedossiers
… overtuig je collega’s waarom goede leerbedrijven zo belangrijk zijn
… discussieer over internationale mogelijkheden voor je studenten
… bekijk de mbo-bijsluiter
… laat je eens verrassen
Dus op naar het SBB docentencafé!

Monique Bos

Alles op één website
Alle vastgestelde kwaliﬁcatiedossiers, informatie
over de herziening kwaliﬁcatiestructuur en handige
overzichten van dossieronderdelen staan op één site:
Kwaliﬁcatiesmbo.nl. Je vindt
daar gemakkelijk en snel de
juiste informatie en je blijft
eenvoudig op de hoogte.

Zeg het maar!

Crebo-nummer
Alle vastgestelde kwalificaties hebben
een crebo-nummer. Op de lijsten
staan al deze nummers. Tijdens de
ontwikkeling van de kwalificatiestructuur zijn er opleidingsvarianten
ontstaan die voor de beroepspraktijkvorming onderling gelijkwaardig
zijn. Dit heet crebo-equivalenten.
Met de zoekmachine heb je ze snel
gevonden.
Werk je met de huidige kwalificatiedossiers en zie je een onvolkomenheid? Vertel het via de website aan de
Toetsingskamer. De Toetsingskamer
zorgt dat het bij de juiste organisatie
terecht komt.
www.kwaliﬁcatiesmbo.nl

Eigen scherm voor
docenten op Stagemarkt.nl
Docenten en stagebegeleiders hebben nu hun
eigen zoekscherm op
Stagemarkt.nl. Zo heb je
meer mogelijkheden om op
speciﬁeke, voor jou interessante informatie te zoeken.

Stagemarkt.nl is dé online aanbieder
van stageplaatsen voor studenten in
het beroepsonderwijs. Stagemarkt.nl
helpt bij het maken van de juiste keuzes en biedt alleen stages en leerbanen aan van erkende leerbedrijven.
Zoeken op maat
Het standaard zoekscherm op Stagemarkt.nl blijft gericht op studenten.

Eerder was het scherm voor studenten en docenten hetzelfde. Studenten zien alleen vacante stageplaatsen
en potentieel beschikbare plaatsen.
Erkende leerbedrijven die geen
plaats hebben op het zoekmoment,
worden niet getoond.
Praktisch handvat
Als docent krijg je meer informatie,
zoals de code leerbedrijf. Daarnaast
heb je de mogelijkheid om te zoeken
in de erkenningen van leerbedrijven.
Daarmee is dit aparte scherm voor
docenten een praktisch handvat
voor het opstellen van de stageovereenkomst.

MBO City

de MBO·krant

aantal personen in de zaal

break out-sessie

Hoofdinspecteur Onderwijsinspectie

Toezicht: last of zegen?
Wat inspireert de professional in het onderwijs?
Is er voldoende ruimte om te werken met en
aan uw professionaliteit? Welke rol speelt de
aansturing vanuit uw onderwijsinstelling hierin?
En is het inspectietoezicht belemmerend voor
het eigenaarschap van professionals? Of zitten
er ook positieve kanten aan? Aan de hand van
bovenstaande vragen presenteert Rick Steur u
zijn visie op toezicht en gaat daar graag met u
over in gesprek.

Cees ’t Hart

CEO Royal Friesland Campina

Food is hot, milk is cool!
14.000 boeren die melk leveren aan tientallen
vestigingen, waar 1 miljoen liter melk per uur
wordt verwerkt tot producten voor honderden
miljoenen mensen over de hele wereld. Indrukwekkende cijfers, over een indrukwekkend
bedrijf. Cees ’t Hart, CEO Royal FrieslandCampina vertelt op inspirerende wijze wat het
inhoudt om te werken voor één van ’s werelds
grootste zuivelondernemingen.

Boet Kreiken

CEO KLM/Cityhopper

Op koers
Eén van de key-drivers van een effectieve
luchtvaartmaatschappij is een dienstregeling
die op tijd loopt. Maar wat als er een vertraging
optreedt? Met welke factoren en processen
hebben we te maken? Hoe communiceert
men naar de reizigers? Boet Kreiken biedt ons
een kijkje in de keuken bij KLM Cityhopper
en laat ons zien dat bedrijven als KLM en
onderwijsinstellingen op bepaalde aspecten
van elkaar kunnen leren.

Huub Nelis

Directeur Young Works

Tune in op de student
We communiceren voortdurend met onze
studenten. Maar weten we eigenlijk wel écht
wat ze drijft en motiveert? Wat ze belangrijk
vinden, in het hier en nu en voor later? Huub
Nelis maakt op inspirerende wijze helder
waarom het zo belangrijk is af te stemmen op
de belevingswereld van jongeren en hoe een
andere mindset u hierbij kan helpen.

Henk Scholte

Marketeer Blauw Research

Op zoek naar de superpromoter!
De superpromoter is: enthousiast over een
product of organisatie, doet aanbevelingen en
wordt door anderen gekopieerd. Is de ideale
co-creator en motiveert het personeel. Zijn/
haar aanstekelijke enthousiasme is van levensbelang voor bedrijven en organisaties en zorgt
voor aanwas van nieuwe klanten en groei van
de organisatie. Richt u uw aandacht op de
zeurkousen of liever op het enthousiasme
binnen en buiten uw organisatie?

Jan Willem Alphenaar

Spreker en presentator

De wereld van sociale media
Sociale media zijn niet meer in opkomst. Ze zijn
er en gaan nooit meer weg. Maar welke social
media zijn belangrijk? Hoe maken studenten
hier gebruik van? Hoe kunnen docenten en
scholen hier gebruik van maken? Wat moet je
wel doen en wat vooral niet? Aan de hand van
actuele, praktische voorbeelden neemt Jan
Willem Alphenaar u mee in de wereld van
social media. Hij laat u zien hoe social media
ingezet kunnen worden binnen het onderwijs.

Albert Gast

Senior account director Anthem

Betrokkenheid door klantvriendelijkheid
Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de
klanten niet tevreden is over de dienstverlening
van bedrijven. Dezelfde kritiek uiten ouders en
studenten soms over mbo-instellingen. Albert
Gast schetst op welke manier organisaties hun
klantvriendelijkheid kunnen vergroten. Niet met
zware beleidsrapporten, maar door de wensen
van klanten op visuele en toegankelijke wijze
in kaart te brengen. En ze te betrekken bij het
ontwerpproces van een dienst.

10:00

Communicatiespecialist

W.Streumer & J. vd Meulen

Projectleiders kwalificatiestructuur

Samenwerken met ambitie.
Het bedrijfsleven wil vakmensen, studenten
willen een vak leren en docenten willen mensen
opleiden. De oplossing: herkenbare en bruikbare kwalificatiedossiers. Dossiers die breed
opleiden en écht kwalificeren voor vakmanschap of doorstroming naar het hbo. Met de
herziening van de kwalificatiedossiers zijn we
goed op weg. De sprekers brengen u op de
hoogte van de stand van zaken.

11:00

10:00

Elsemieke Havenga

Jeanette Noordijk

Directeur BVE Ministerie OCW

Focus op Vakmanschap: in gesprek met OCW
Jeanette Noordijk vertelt u over de achtergrond
van Focus op Vakmanschap, de noodzaak en
het doel ervan. Ze geeft u inzicht in de laatste
ontwikkelingen sinds de start van het actieplan,
de wijzigingen uit het Lenteakkoord en de
consequenties van de verkiezingsuitslag. Dat
doet ze op een interactieve manier, zodat u
volop gelegenheid hebt om uw vragen te
stellen.

13:00

Rick Steur

127

09:30 Centrale

Een heldere boodschap
Maar weinig mensen zijn zich bewust hoe ze
overkomen op anderen en hoe ze communiceren. Toch bepalen deze aspecten de impact
die u heeft op uw omgeving. Meer inzicht in de
manier waarop u communiceert en hoe communicatie werkt helpt u uw boodschap helder
over te brengen. Elsemieke Havenga leert u
het nut van een stilte, de impact van het woord
‘maar’ en het belang van uw kledingkeuze.

11:00

10:00
11:00

Ondernemer

Zaal 2

177

Paul Oomens

Directeur MBO Raad

Vanuit de sector: Focus op Vakmanschap
Paul Oomens gaat in deze interactieve
masterclass in op de uitdagingen en kansen
die Focus op Vakmanschap het mbo biedt.
Naast onderwerpen die de deelnemers aandragen gaat Paul Oomens ook in op vragen
als: welke thema’s zijn actueel? Wat zijn de
ontwikkelingen en de verhoudingen tussen de
thema’s? Welke belangen spelen een rol?
En welke positie neemt de MBO Raad in?

14:00

Communicatie
Elke
programmalijn
heeft zijn eigen
Focus
op Vakmanschap
Onderwijs
zaal.
Een presentatie duurt 30 minuten.
Professionalisering
/ HRMsprekers, de
Daarna
is er, bij een aantal
Bedrijfsvoering
mogelijkheid
om informeel van gedachten
Ondernemerschap
te wisselen
onder begeleiding van een
moderator. Deze zogenoemde break
Elke programmalijn heeft zijn eigen
out-sessies vinden plaats in een aparte
zaal. Een presentatie duurt 30 minuten.
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Marja van Bijsterveldt
MBO City kent zes programmalijnen:
Demissionair minister van Onderwijs,
u Communicatie
Cultuur en Wetenschap
u Focus op Vakmanschap
u Onderwijs
Een
nieuw programma.
u Professionalisering / HRM
Hoe werkt het?
u Bedrijfsvoering
u Ondernemerschap
MBO
City kent zes programmalijnen:

Danny Mekic

Een reis door het social media-landschap
De wereld wordt steeds individualistischer
en eigen verantwoordelijkheid wordt steeds
belangrijker. Internet en sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Vooral jongeren
maken handig gebruik van deze media: ze beginnen steeds vaker een eigen bedrijf dat voor
een belangrijk deel gebouwd is op de digitale
snelweg. Danny Mekic neemt u mee op reis
met in de koffer de laatste wetenschappelijke
theorieën.

14:00
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Annemarie van Gaal

Ondernemer

Op het puntje van uw stoel
Je hebt heel wat in je mars als je op jonge
leeftijd, from scratch, onder de allerzwaarste
omstandigheden in Rusland een uitgeverijimperium opbouwt! Van Gaal speelde het klaar.
Binnen vijf jaar gaf ze leiding aan 700 werknemers en de grootste uitgeverij van dit
immense Oostblokland. Ze vertelt onder meer
over hoe u kansen pakt in schijnbaar uitzichtloze omstandigheden. U belandt gegarandeerd
op het puntje van uw stoel.
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MBO City Zaal

Inspirerend mbo
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MBO City

Focus op
Vakmanschap

Communicatie

Leo van den Hoek

Organisatieadviseur

Implementeren, hoe doe je dat?
Met Focus op Vakmanschap moderniseren
OCW en de mbo-instellingen het middelbaar
beroepsonderwijs. Een majeure operatie die
veel vraagt van de instellingen. Maar implementeren, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg
je ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs
echt verbetert? En hoe creëer je een professioneel klimaat, waarin onderwijsgevenden en
management resultaatgericht samenwerken?
Leo van den Hoek geeft hier antwoord op.

15:00

MBO City
lezingen

15:00
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A. Verduin & R. de Lusenet

Projectleiders MBO15

Op naar het organisatie ontwikkelingsplan
Docenten bepalen in belangrijke mate de
kwaliteit van het onderwijs. Om dit op een
waardevolle manier te kunnen doen bevinden
docenten zich in een continue leerproces.
Dat raakt de cultuur en structuur van de
onderwijsinstelling. Professionalisering van
onderwijzend personeel is daarmee van
strategisch belang bij de kwaliteitsverhoging
van het mbo. De sprekers laten u zien hoe het
staat met professionalisering in het mbo.

Professionalisering / Bedrijfsvoering
HRM

14:00

Luisteren is het halve werk
Tijdens zijn presentatie vertelt Christian Boer
het succesverhaal van het door hem ontwikkelde lettertype voor dyslecten: Dyslexie. Een
succes dat alleen mogelijk was door te luisteren naar de gebruikers; om hen het gebruik niet
op te leggen maar zelf te laten kiezen het te
gebruiken. Christian vertaalt zijn succesverhaal
naar de benadering van studenten. Betrek hen
in het leerproces en vraag hen welke oplossingen ze zelf zien.

Eric Scherder

Hoogleraar VU Amsterdam, RUG

15:00

Bewegen voor een goede cognitie
De relatie tussen hersenen en gedrag is het
terrein van de neuropsychologie en dus van
Erik Scherder. In zijn presentatie laat hij zien
dat bewegen niet alleen goed is voor de
conditie, maar ook een positief effect heeft op
de ontwikkeling van de hersenen. Hij maakt op
inspirerende wijze inzichtelijk wat de effecten
zijn van bewegen op het gedrag van jongeren.

René Kneyber

Mede-auteur Gezagsdragers

De spagaat van de leraar
Het gezag van de leraar is aan erosie onderhevig. Door tal van maatschappelijke verandering is de autoriteit niet meer gegarandeerd.
Maar aan de andere kant is de roep vanuit de
samenleving om krachtig leiderschap nog nooit
zo groot geweest. In deze boeiende spagaat
bevinden zich de leraren van nu.
In deze presentatie vertelt René Kneyber hoe
mbo-docenten vorm kunnen geven aan een
nieuw gezicht van gezag.

Hans Strikwerda

Hoogleraar Universiteit Amsterdam

Onderwijs vanuit de maatschappelijke functie
Ondanks dat het merendeel van de docenten gemotiveerd is lijken politiek, maar ook
schoolbestuurders en management dat niet als
zodanig te erkennen. Hans Strikwerda is van
mening dat docenten zelf de handschoen op
moeten pakken en moeten onderwijzen vanuit
de maatschappelijke functie én het belang van
het onderwijs. Zo hervinden ze hun trots en
dwingen ze politiek, bestuurders en managers
zich te bezinnen op de rol van de docent.

Jan Kuipers

Managing director Franklin Covey NL

De docent in zijn kracht: MENSKRACHT
Het vak docent is in de kern een droom voor
velen: je leert jonge mensen iets waar zij hun
leven lang plezier van hebben. Docenten hebben een ongekende impact op het leven van
anderen. En toch beleven docenten dat niet
altijd zo. Hoe zorgt u ervoor dat u met bezieling uw werk doet, niet in een sleur raakt en
uzelf blijft vernieuwen? Jan Kuipers vertelt u
alles over de criteria voor beroepstrots van de
docent: menskracht.

Sjef Czyzewski

Voorzitter raad van bestuur Antes

Durf je te onderscheiden!
Is het mogelijk, een fusie van twee totaal verschillende organisaties? Sjef Czyzewski weet
als geen ander wat hierbij komt kijken.
Met succes wist hij twee instellingen in de
geestelijke gezondheidszorg samen te brengen. Dit alles zonder beide organisaties een
compleet nieuwe identiteit te geven. Hij legt uit
waar de meerwaarde van dergelijke fusies ligt
en waarom het zo belangrijk is onderscheidend
te blijven.

10:00

Bas van der Veldt

Algemeen directeur AFAS Software

Eigenaar/directeur MC Groep

Een eigenzinnige aanpak
Snijden in de kosten en investeren in klantvriendelijkheid. Dat is het devies van de MC
Groep van Loek Winter. Een eigenzinnige
aanpak die succesvol is gebleken. Zo heeft de
noodlijdende Stichting IJsselmeerziekenhuizen
onder zijn bewind een voorspoedige doorstart
gemaakt. Zijn dergelijke scenario’s ook denkbaar voor het onderwijs? Loek Winter laat zien
dat het dichterbij is dan u denkt.

Hans Uijterwijk

Voormalig voorzitter CvB NHTV

Voormalig CEO Humanitas

Leve de ja-cultuur
Hans Becker heeft in korte tijd de ja-cultuur geintroduceerd in de huizen van stichting Humanitas. Een cultuur waar de cliënt centraal staat
en zich thuis voelt. Wat betekent dit voor een
organisatie? Wat verandert hierdoor in de bedrijfsvoering? Hoe ga je om met personeel dat
niet (meer) gemotiveerd is? Hans Becker vertelt
op geheel eigen wijze over de veranderingen
die hij heeft doorgevoerd bij Humanitas.

management trainer

Saskia Laseur

Notaris, Van Doorne N.V.

Thecla Bodewes
Zakenvrouw 2011

Liefde voor het vak
Ambacht is de grote liefde van Thecla
Bodewes. Als directeur van twee grote
scheepswerven weet ze als geen ander wat het
is om met hart en ziel mooie dingen te maken.
Die liefde voor het vak weet zij met veel
enthousiasme over te brengen op de klanten
en medewerkers. In haar presentatie laat
Thecla Bodewes u zien hoe u uw passie voor
uw vak overbrengt op anderen.

Verbetering imago mbo
De Inholland-affaire deed vorig jaar heel wat
stof opwaaien in de media. Gesuggereerd werd
dat studenten hun diploma cadeau kregen.
Hans Uijterwijk laat zien hoe een instelling zich
kan positioneren en profileren en welke stappen gezet moeten worden om het imago van
het mbo op een hoger plan te brengen. Juiste
wegen kiezen door medewerkers, directie en
bestuur, zodat overheid en politiek van het mbo
afblijven.

Hans Becker

Erik Glur

Samenwerking op maat
Samenwerken zonder fusie wordt steeds
belangrijker. Op maat gemaakte samenwerkingsverbanden nemen toe in de sector.
Vanuit rechtmatigheid en (macro)doelmatigheid,
doorlopende leerlijnen, krimp, kostenbeheersing, krachtenbundeling op kwaliteit en
innovatie neemt de belangstelling toe. Saskia
Laseur laat u zien hoe deze samenwerkingsverbanden binnen de wet- en regelgeving
geregeld kunnen worden.

Beleid en debiel schrijf je met dezelfde letters
Consumenten vinden het inmiddels vanzelfsprekend om alles, altijd en overal via het
internet te kunnen doen. Op het werk gelden er
echter vaak andere en vooral strengere regels
voor internetgebruik. Hoe komt het dat organisaties niet mee innoveren? En is hier iets aan
te doen? Bas van der Veldt confronteert u met
alledaagse voorbeelden van onzinnig internetbeleid binnen bedrijven.

Loek Winter

127

Ondernemen: solo- of teamwerk?
Een succesvol ondernemer heeft zicht op eigen
kwaliteiten en tekortkomingen.
Zelden zijn mensen ‘allround’. Het is goed om
na te denken op welke manier u een team
mensen formeert met wie u samenwerkt.
Wanneer maakt u van ‘ondernemen’ echt
teamwork? Erik Grul laat u op een praktische
manier ervaren wat de voor- en nadelen zijn in
teamwerk in het ondernemerschap.

11:00

11:00

10:00

Verbreding van het begrip leren
Voor veel mensen beperkt leren zich tot het
verwerven van kennis en vaardigheden. Vaak
gebeurt dit door te memoriseren en oefenen.
Leren kan echter ook veel bredere betekenissen hebben. Vooral in de beroepspraktijk
en zeker bij professionals zijn deze bredere
opvattingen over leren veel relevanter dan de
smallere. Simons laat u zien hoe het begrip
leren kan worden opgerekt door mindshifts,
feedback en reflectie.

P30 specialist

13:00

Grafisch ontwerper

Hoogleraar Universiteit van Utecht

13:00

Christian Boer

Robert Jan Simons

Petra Rona

Project Portfolio Management
Wat heeft het Project Portfolio Management
te maken met het mbo? Petra Rona neemt
u mee op een bijzondere reis. Ontdek wat
de constante factor is in een veranderende
omgeving. Hoe vind u structuur, wie maakt de
regels, wat kan wel? Ontdek verborgen talenten,
andere invalshoeken en inspiratie. Petra Rona
is praktisch, dus het is wel haar bedoeling dat u
naar huis gaat met iets waarmee u meteen aan
de slag kunt.

14:00

13:00

Het draait om trots en passie
Contextrijk en inspirerend beroepsonderwijs
bereidt jongeren voor op een succesvolle
toekomst. In het Technisch en Maritiem vakonderwijs in Velsen heeft Ruud Porck zowel
vakmanschap als zelfontplooiing ingebracht als
voorwaardelijke onderdelen van leren.
In een persoonlijke presentatie gaat hij in op
zijn aanpak van de afgelopen acht jaar. Hij
belicht de succesfactoren, gezien vanuit
studenten én vanuit docenten.

Expeditieleider

15:00

Programmadir. Techniek Amsterdam

11:00

Ruud Porck

Katja Staartjes

Met passie naar de top
Aan de hand van adembenemende beelden
neemt bergbeklimmer Katja Staartjes u mee
naar de toppen van de wereld. Ze vertaalt haar
ervaringen naar herkenbare vraagstukken uit
het dagelijks leven. Wat maakt dat je je doel
wel of niet haalt? Hoe houden mensen het met
elkaar uit in extreme omstandigheden?
Wanneer is er sprake van een hecht team?
Hoe sterk moet je zijn als leider? En hoe houd
je jezelf én elkaar gemotiveerd?

13:00

11:00

Meten = Leren
De trend om jezelf te meten, de zogenoemde
quantified self-beweging, heeft op termijn grote
gevolgen voor de manier waarop wij leren.
Hans de Zwart laat, aan de hand van voorbeelden, zien dat meten niet meer alleen voor
wetenschappers is. Hij verkent wat deze beweging zou kunnen betekenen voor onder andere
competenties, portfolio’s en assessments.
Een verhaal met toekomst.

14:00

Senior Innovation Adviser Shell

15:00

10:00

e opening op de beursvloer
Hans de Zwart
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Ondernemerschap

Josette Dijkhuizen

Ondernemer en onderzoeker

Het Ondernemersgen
U komt te weten wat de belangrijkste
competenties zijn voor succes. Door onderzoek
en interviews met succesvolle ondernemers
is duidelijk wat de ‘ondernemersgenen’ zijn.
Ook geeft Josette Dijkhuizen u antwoord
op de vraag of ondernemerschap nu is
aangeboren of aangeleerd. Deze presentatie
is interessant voor iedereen die betrokken is bij
ondernemerschap.

15:00

Onderwijs
Zaal 3
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MBO City
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Pieter Monsma
Inspirator

Internationaal ondernemen met passie!
De passieboer, ofwel Pieter Monsma, is altijd
boer geweest. Boeren hebben allen ondernemerskwaliteiten. Toch was dit niet de passie
van Pieter. Maar wat moet een boer dan? Vanuit
passie gedreven heeft Pieter onwaarschijnlijke,
en zeker geen, alledaagse successen behaald
die hij met u deelt. Hij heeft alles uit zijn
talenten gehaald en onderneemt elk moment
vanuit zijn passie. Uit ervaring weet hij hoe het
is om niet te kunnen kiezen.
BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV www.booqi.com
NO 17357/31
call +31 (0)20 7163151
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Volwasseneneducatie vanaf 2013

Focus op taal en rekenen

Conferentie
‘Alledaags
rekenen’

Volgend jaar verandert er het nodige in de volwasseneneducatie (ve). Zo treedt per 1 januari 2013 een wetswijziging in
de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in werking. Een van
de veranderingen: het vavo wordt voortaan rechtstreeks
door het Rijk aangestuurd. Maar bovenal staat vanaf nu in de
volwasseneneducatie het onderwijs in Nederlandse taal en
rekenen centraal. Frederike Bos van het Steunpunt taal en
rekenen ve licht een en ander toe.

Op woensdag 21 november aanstaande,
organiseert het Steunpunt taal en rekenen voor de vierde keer een conferentie
over rekenen in het mbo. Motto: ‘Alledaags rekenen’. Hoe wordt rekenen elke
dag weer vormgegeven op mbo-instellingen? Deze vraag wordt uitgediept in
workshops, merendeels gegeven door
docenten van mbo-instellingen.
Meer info en aanmelden:
http://bit.ly/rekenconferentie2012.

Sinds 1 januari 2012 ondersteunt
het Steunpunt taal en rekenen
volwasseneneducatie onderwijsinstellingen bij de uitvoering van het
Actieplan Laaggeletterdheid 20122015, het vervolg op het Aanvalsplan
Laaggeletterdheid 2006-2010. Op
dit moment is ongeveer tien procent
van de beroepsbevolking laaggeletterd.
Laaggecijferdheid

Dankzij initiatieven als de Week
van de Alfabetisering staat laaggeletterdheid volop in de belangstelling. En bij de bestrijding ervan
wordt meer dan ooit samengewerkt
door overheden en bedrijfsleven.
Onder laaggeletterdheid wordt in de
nieuwe definitie ook ‘laaggecijferdheid’ verstaan en een gebrek aan
digitale vaardigheden. ‘Daarom is de
volwasseneneducatie voortaan gefocust op Nederlandse taal en rekenen,
waarbij digitale vaardigheden in de
opleidingen wordt verweven’, vertelt
Frederike Bos van het Steunpunt ve.
‘Het bekende referentiekader van
Meijerink is daarbij leidend, maar
is waar nodig wel aangevuld met
voorbeelden en situaties die voor
volwassenen relevant zijn.’
Motivatie

Een belangrijk onderdeel van de
kabinetsplannen voor de aanpak van
laaggeletterdheid is de vaststelling
van de standaarden en eindtermen
voor het volwassenenonderwijs.
De begeleiding van de bewerkingen voor de volwasseneneducatie
belegde OCW bij het Steunpunt.
‘Uitgangspunt daarbij waren de

de uitwerkingen en het materialenschema. De uitkomsten van deze
bijeenkomsten worden verwerkt in
het uiteindelijke handboek.’
Meer informatie:
www.steunpuntve.nl. Via de menuoptie ‘Publicaties & Links’ kun je
hier ook het ‘Advies Standaarden en
eindtermen ve’ downloaden.

niveaus van het referentiekader, 1F
waar het gaat om alfabetisering en
niveau 2F, het ingangsniveau van
het beroepsonderwijs. De volgende
stap is volgens Bos een handreiking
voor docenten volwasseneneducatie,
met daarin concrete voorbeelden en
opdrachten. ‘Ook willen we in die
handreiking tegemoet komen aan
de behoefte om tussen de beschreven niveaus voortgang in beeld te
kunnen brengen. Een wens van
docenten en opdrachtgevers, zoals
gemeenten en werkgevers, maar
die ook voor de motivatie van de
deelnemers heel belangrijk is.’

FAQ: Examen
vrijstellingen
Nederlands en
rekenen
In elke MBO krant beantwoordt
het Steunpunt taal en rekenen
mbo een ‘veelgestelde vraag’. Dit
keer: ‘Wanneer mag een instelling vrijstelling verlenen voor de
examinering van generiek Nederlands en rekenen?’

Stel, een deelnemer heeft al een
mbo-opleiding afgerond en is daarna begonnen aan een andere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Als hij dan binnen twee
schooljaren na die eerste opleiding
opnieuw eenzelfde examen moet
doen, kan hij vrijstelling krijgen
voor Nederlandse taal en/of rekenen
als hij tijdens het examen van zijn
vorige opleiding voor die vakken
minimaal een zes heeft gescoord.
Deelnemers die in het schooljaar
2012–2013 deelnemen aan de pilotexamens Nederlands en rekenen en
hiervoor minimaal een zes hebben
gehaald, kunnen eveneens een vrijstelling krijgen voor de centrale examens in het schooljaar 2013–2014.
Voor Nederlands geldt dat vrijstelling mogelijk is voor het gehele
examen of alleen voor het centraal
examen of het instellingsexamen.

Werkconferentie

Naast het voorbereiden van een
Handreiking ve is inmiddels ook een
‘nulmeting materialen en toetsen
ve’ uitgevoerd. Hierin zijn alle
materialen en toetsen verzameld die
in het onderwijs aan volwassenen
worden gebruikt voor Nederlands,
rekenen en digitale vaardigheden.
‘Dit materiaal wordt nu gecategoriseerd naar de vastgestelde niveaus
1F en 2F. Ook wordt bekeken welke
leermiddelen voor welke doelgroep
geschikt zijn en of er veel of weinig
begeleiding bij nodig is. Eventuele
leemtes in de beschikbare materialen en toetsen zullen hierdoor snel
duidelijk worden.’ Deze analyse
wordt volgens Frederike Bos gekoppeld aan de handreiking, zodat er
een compleet handboek voor onderwijs en toetsing in de ve ontstaat.
‘Op 23 januari 2013 organiseren we
een werkconferentie voor docenten
ve’, besluit Bos. ‘Deelnemers kunnen
dan in workshops aan de slag met

Havo/vwo

Voorbereiding centrale examinering

Webvariant voorbeeldexamens taal en rekenen 3F
In het schooljaar 2013 - 2014
wordt de verplichte deelname aan centraal ontwikkelde examens Nederlands
en rekenen voor mbo-4
ingevoerd. Sinds 1 oktober
zijn voorbeelden van deze
centrale examens Nederlandse taal en rekenen op
niveau 3F beschikbaar in
html-formaat.
Voorbeelden van de centraal ontwikkelde examens (COE’s) waren

tot dusver alleen beschikbaar in ExamenTester, de software waarmee de
examens straks worden afgenomen.
Het bekijken van de voorbeeldexamens in ExamenTester geeft het
meest complete beeld van de COE’s,
met name waar het gaat om vorm
en navigatie.
Browservariant

Toch willen het College voor
Examens en toetsontwikkelaar Cito
ook betrokkenen die geen toegang
hebben tot ExamenTester de gelegenheid bieden te bekijken welke

vragen in de voorbeeldexamens aan
de orde komen. Daarom is er nu
ook een html-versie beschikbaar van
voorbeelden van centraal ontwikkelde examens Nederlands en rekenen
op niveau 3F. Zo kunnen zoveel
mogelijk betrokkenen – met behulp
van een gewone webbrowser – een
goed beeld krijgen van de vragen die
in de centrale examens Nederlands
en rekenen 3F worden gesteld. Aan
de hand daarvan kunnen docenten,
onderwijsondersteuners, uitgevers
en toetsontwikkelaars bekijken of ze
al voldoende zijn voorbereid op de
COE’s taal en rekenen.

Antwoordmodel

Bij de browserversie van de voorbeeldexamens hoort een – afzonderlijk te downloaden – antwoordmodel in pdf. Hierin kun je zien wat het
juiste antwoord op een vraag is. Via
de bijbehorende omzettingstabel,
ook in pdf, kun je zien welk cijfer
hoort bij een bepaalde totaalscore.
Van de examens op niveau 2F wordt
in januari 2013 een html-variant
gepubliceerd.

Meer informatie: http://tinyurl.com/
voorbeeldexamenshtml.

Vanaf het schooljaar 2013-2014,
als de vo-examens Nederlands en
rekenen zijn gekoppeld aan de referentieniveaus, kan ook een op havo
of vwo behaalde voldoende voor het
examen Nederlands of de rekentoets
3F een vrijstelling opleveren voor
het mbo-examen. Dat geldt voor
studenten die binnen twee studiejaren na het - al dan niet gediplomeerd - beëindigen van een havo- of
vwo-opleiding een mbo-opleiding
afronden. Voor havo/vwo-leerlingen
die het mbo binnenstromen, is
vrijstelling alleen mogelijk voor het
gehele examen Nederlands.
Vertraging

Is een deelnemer in de tweede helft
van zijn reguliere opleidingsduur
volgens de voor hem geldende
slaag-/zakregeling geslaagd voor
Nederlands en rekenen en loopt hij
daarna een studievertraging op, dan
is géén nieuw examen Nederlands
en rekenen nodig. Ook niet als het
door zijn vertraging langer dan twee
jaar duurt voor hij diplomeert.
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Masterclass ‘Wees een meester in je vak’
Als mbo-docent heb je natuurlijk zo je eigen specialisme
om je lessen dynamiek en inhoud te geven, met als doel
de leerling van nu te raken én op te leiden. Maar hoe doen
andere collega’s dat eigenlijk? Welke methoden hanteren
zij? En welke technieken en vaardigheden kennen ze voor
de dingen waar jij tegenaan loopt? Tijdens de masterclass
‘Wees een meester in je vak’ worden docenten uitgenodigd
om samen tot nieuwe, innovatieve oplossingen en werkvormen te komen.
Mbo-docenten kunnen veel. Dat
staat buiten kijf. Maar als ze hun
kennis, ervaringen en ideeën met
elkaar delen, blijkt er nog meer mogelijk. Dat is het centrale uitgangspunt van de masterclass ‘Wees een
meester in je vak’, die SARVinSchool
samen met MBO Diensten aanbiedt aan mbo-docenten. Volgens
Liliane van Lier van SARVinSchool
missen docenten soms de tijd om
een gesprek op gang te brengen
met collega’s over hun manier van
lesgeven. ‘Ze zijn gewoon druk met
praktische zaken. Ze bereiden hun
lessen voor, geven onderwijs en proberen studenten zo goed mogelijk te
begeleiden. Reflectie en uitwisseling
van tips & tricks schieten er dan wel
eens bij in.’
Helikopterview

De masterclass ‘Wees een meester in

je vak’ brengt docenten met elkaar
in gesprek. Op een andere, proactieve manier, zo benadrukt Van Liers
collega Chudi Uzozie. ‘Docenten
sparren tijdens de masterclass over
herkenbare casussen, uitdagingen
en thema’s uit de praktijk. Wij – de
procesbegeleiders van SARVinSchool – zijn er voor de “helikopterview”. Om de docenten vanuit
het blikveld van de leerling aanknopingspunten en invalshoeken te geven. Daarnaast bieden we een aantal
concrete gesprekstechnieken en
oefeningen aan, waardoor docenten
sneller tot de kern van een probleem
én tot de oplossing kunnen komen.’

gen aangeboden driedimensionaal
is. ‘Hiervoor werken we met drie
krachtcentra: hart, hoofd en handen,
oftewel het goede gevoel, jongerenkennis en hands-on. Uzozie vult
aan: ‘Met de titel van de masterclass
– Wees een meester in je vak – dagen
we mbo-docenten uit de diversiteit
en schoonheid van hun vak verder
te verrijken. Ik hoop dat ze na de
masterclass met andere ogen naar
hun klas kijken. En nieuwe mogelijkheden zien voor zichzelf en hun
leerlingen.’
De masterclass ‘Wees een meester in
je vak’ vindt op dinsdag 6 november
plaats in Ede van 13.00-16.00 uur.
SARVinSchool werkt in scholen met
leerlingen-, docenten- en managementtrajecten. Meer informatie is te
vinden op www.sarvinschool.nl.

Driedimensionaal

Bijzonder aan de masterclass is
het zogenaamde driedimensionale
karakter. Van Lier vertelt dat de
helikopterview die de docenten krij-

MBObeter light: handleiding voor
duurzame onderwijsverbetering
Op 10 oktober 2012 zag handboek MBObeter light het daglicht. Een praktische handleiding waarin stapsgewijs wordt
beschreven hoe je met (afgevaardigden uit) het onderwijsteam kunt komen tot duurzame verbetering van het onderwijs.

Begin 2011 is door MBO2010
(nu: MBO15) een pilot gestart
– Expertteam 1 – om scholen en
onderwijsteams te ondersteunen
bij het verbeteren van zwakke en
zeer zwakke opleidingen. Bij deze
opleidingen was het een vereiste dat
er op korte termijn een door het onderwijsteam gedragen verbeterplan
werd opgesteld. Eén van de ingezette
ondersteuningstrajecten betrof
een kort en krachtig analysetraject
op basis van de MBObeter verbetermethodiek. De desbetreffende
scholen en onderwijsteams waren
enthousiast over deze light-versie
van de MBObeter-methodiek en de
resultaten die ze hiermee hebben
bereikt.
MBObeterlight

In het algemeen kun je MBObeter
light gebruiken bij het verbeteren
van repeterende processen zoals
onderwijs (lessen, begeleiding, BPV)
en ondersteunende processen (administratie, verzuimregistratie). Het
is een analyse-instrument dat je inzet wanneer onbekend is waardoor
problemen veroorzaakt worden. Je

• Het verbeteren van het rendement
(de opbrengsten) van een opleiding
• Het verbeteren van de onderwijsprocessen (gerelateerd aan het
toezichtskader van de inspectie)
• Het verbeteren van de kwaliteit van
de ondersteunende processen
Een light-traject is snel te doorlopen met inzet van een beperkt
aantal uren (circa zeven sessies van
2 uur met vier tot zes teamleden en
een doorlooptijd van twee tot drie
maanden). Sinds februari 2011 is de
MBObeter light aanpak succesvol
ingezet bij vele opleidingen door
heel Nederland.

Agenda

(meer informatie: www.mbodiensten.nl)

30 okt:

Studiebijeenkomst Volwasseneneducatie 2013 - Dordrecht

31 okt:

Studiebijeenkomst Volwasseneneducatie 2013 - Harderwijk

1 nov:

Studiedag Platform Gehandicapten - BCN Utrecht

5 nov:

Van lifestylemanagement naar vitale medewerker - Papendal

6 nov:

Word een meester in het vak! (door SARV International)

7 nov:

Inspiratiedag Netwerkschool - ‘t Speulderbos Garderen

8 nov:

Dag van de Integriteit - Den Haag

13 nov:

Contactpersonen COE - Domstad Utrecht

19 - 22 nov:

Bijeenkomsten Taal de Baas. Kijk op www.steunpuntacademie.nl 		
wanneer de bijeenkomst in jouw regio is.

20 nov:

Onderwijslogistiek (door Advitrae)

21 nov:

Rekenconferentie ‘Alledaags rekenen’ - NBC Nieuwegein

26 nov:

MBO City 2012 - CineMec Ede

4 dec:

Sociale media in het Onderwijs (door Erno Mijland)

6 dec:

Het Innovatiecongres - Leerhotel Het Klooster Amersfoort

Op www.mbodiensten.nl vind je data en locaties van de trainingen op het gebied van de Leer-

Zelf aan de slag met MBObeter
light?

hoeft niet ziek te zijn om beter te
worden, dus MBObeter light wordt
ook ingezet door onderwijsteams
die ambitieus zijn en hun kwaliteit
verder willen verhogen tot excellent
niveau. Kortom: MBObeter light is
uitermate geschikt om de volgende
doelstellingen te bereiken:
• Het verhogen van de kwaliteit van
de opleiding(en)
• Het verhogen van de studenttevredenheid

Om zo veel mogelijk scholen te laten
profiteren van de MBObeter lightmethodiek, heeft MBO15 de aanpak
beschikbaar gesteld in de vorm
van een praktisch handboek. Dit
handboek is gratis te downloaden
via www.mbobeter.nl. Om scholen
optimaal te ondersteunen bij het
zelfstandig uitvoeren van verbeterprojecten zijn daarnaast allerlei
hulpbestanden beschikbaar gesteld
via de website.
MBObeter light is ontwikkeld door
Plus Delta Onderwijs in opdracht
van – en in nauwe samenwerking met
– MBO15.

gang Onderwijsmakers, Ondernemende docenten en diverse rekentrainingen.

Colofon
De MBO•krant is een uitgave van MBO
Diensten. Deze uitgave is bedoeld voor
docenten en andere onderwijsprofessionals
in het mbo.

REDACTIE: Rutger Zwart (hoofdredacteur), Twan Stemkens (MBO Raad),
Rini Weststrate (MBO Diensten) en
Olaf van Tilburg (Ravestein & Zwart).

Postbus 2051, 3440 DB Woerden
t (0348) 75 35 60,
e info@mbodiensten.nl,
i www.mbodiensten.nl

FOTOGRAFIE: Erik Molkenboer (cartoon
op pagina 10), Freddy Schinkel (pagina 11,
rechts, pagina 12, onderste helft).Wij danken
verder het Drenthe College, het Graafschap
College, ROC van Twente, SBB en Skills
Netherlands voor het verstrekken van foto’s.

CONCEPT: Ravestein & Zwart, Nijmegen
VORMGEVING: Lauwers-C, Nijmegen
TEKST: Ravestein & Zwart, SBB (pagina 5)

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 40.000
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Gastauteur Cindy Postma

Goed gedaan
meissie!
Zelfs dwarse pubers willen beloond worden voor hun inzet,
stelt Cindy Postma, docent landbouwtechniek AOC Friesland
en educatief redacteur. Een pleidooi om als mbo-docent de
werking van het adolescente brein beter te begrijpen en je
bewust te zijn van je eigen invloed en handelen.

Er was eens een meisje van acht jaar,
op weg naar huis na een dag school.
In haar hand een schriftje. Ze had
een opstel geschreven en daar hard
haar best op gedaan. Nette letters
op papier, zelfs een tekeningetje
erbij. Onderweg keek ze steeds even
in het schrift. Niet naar die mooie
letters of de tekening, maar naar dat
glimmende stickertje in de hoek.
De meester vond het ook mooi! Zo
mooi zelfs dat ze er een stickertje
voor had gekregen! Trots!
Herkent iemand zich hier nog in?
Dat stickertje was een status, een
compliment en een beloning! Voor
een stickertje deed je extra je best.
Dat was hét bewijs dat de meester je
werk en daarmee jou goedkeurde.
Dwarskop

Kleine leerlingen worden groot. Op
de dag dat ze bij ons op het mbo
binnenkomen, zitten ze niet meer
op een stickertje te wachten. Of
toch wel? Nee, de gemiddelde stoere
mbo-student wil echt geen gekleurd
plakplaatje op zijn opdrachten
terugvinden, maar dat waar het
plaatje voor stond, ja, dat zeker wel!
Ook dwarse pubers willen beloond
worden voor hun inzet. Ze willen erkenning als persoon en een
complimentje op zijn tijd. Al gaan
ze dat natuurlijk niet aan de grote
klok hangen! Stel je voor zeg! Heel je
imago als onafhankelijke, kritische
dwarskop in één keer om zeep!
Nee, lekker dat masker op houden,
beetje nonchalant doen en hopen
dat niemand je aanspreekt. Want dat
is het nou juist. Als alles in je leven
al op losse schroeven staat, wil je
natuurlijk niet ook nog de domme
jongen van de klas worden. Stel dat
de docent je iets vraagt en je weet
het antwoord niet?

Complimentje

Ik verbaas me soms over de verscheidenheid aan strategieën die
onze studenten hebben ontwikkeld
om maar niet ‘dom’ gevonden te
worden. Diep van binnen is het
natuurlijk gewoon onzekerheid.
Diep van binnen willen ze zo graag
dat complimentje. Uit onderzoek is
gebleken dat studenten die feedback
krijgen op hun inzet en werkhouding beter gaan presteren. Het is
immers niet alleen het resultaat
dat telt, maar ook hoe je ertoe bent
gekomen.
In ons beroepsgericht onderwijs
wordt vaak verwezen naar werkhouding, inzet, inzicht en professioneel
gedrag. Ik vind dat je als docent
aan dezelfde waarden mag worden
gespiegeld voor je eigen beroep. Het
is onze taak die jongeren te motiveren en te sturen op weg naar de
arbeidsmarkt. Als mbo-docent moet
je de werking van het adolescente
brein begrijpen en je bewust zijn
van je eigen invloed en handelen.
Dit staat aan de basis van je lessen
en/of begeleiding.
Dus: heeft iemand zijn best gedaan,
ook al is het geen topresultaat?
Benoem dit dan! Laat merken dat
je het gezien hebt! Is alles goed,
prachtig! Oké, het is dan wel geen
stickertje, maar een complimentje
moet altijd kunnen!

Wil je tips over dit onderwerp?
Zie dan:
• Help ik wordt slim! (G. Dirksen)
• Puberbrein binnenstebuiten
(Nelis & Sark)
• http://arrangeren.wikiwijs.
nl/27357/Brainology (C. Postma)

Doorstart Stimuleringsproject LOB in het mbo

‘Wij leiden niet alleen op
voor het diploma’
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een belangrijk
instrument om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te
gaan. Reden voor het ministerie van OCW om het zogeheten
Stimuleringsproject LOB in het mbo een doorstart te laten
maken. Ook de deelnemende mbo’s zien de meerwaarde.

De doorstart van het Stimuleringsproject start officieel in november.
Tot en met augustus 2015 worden de
opbrengsten uit de eerste projectperiode – waaronder allerlei concrete
instrumenten en een deskundigheidsbevorderingstraject – geïmplementeerd en aangescherpt. De
vijftien scholen die al eerder aan het
project meededen worden aangevuld met nieuwe mbo-instellingen.
Door deze verdieping en verbreding
dient LOB in 2015 in de haarvaten
van het onderwijs te zitten. Gevolg:
studenten die de juiste loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen,
een goed en reëel beeld hebben van
beroepen en de arbeidsmarkt en
daardoor de bewuste keuzes in hun
loopbaan kunnen maken.
‘We zagen in het Stimuleringsproject LOB in het mbo een uitgelezen
kans om coaching, zoals wij LOB
noemen, weer onder de aandacht
te brengen en te kijken waar er nog
verbeteringen mogelijk zijn’, vertelt
Marga Hoekman, van het bureau
onderwijs personeel en innovatie
ROC Friesland College. ‘Weten waar
je kwaliteiten en mogelijkheden
liggen en in staat zijn stappen in

je loopbaan te nemen is immers
essentieel. Dat besef zit nu echt bij
iedereen in onze organisatie tussen
de oren. Ik weet nog goed dat ik
met een aantal docenten terugreisde
van een LOB-bijeenkomst. Het was
een lange reis. Nog napratend over
de bijeenkomst gingen we allemaal
over onze eigen loopbaan nadenken. En zo ontstond het bewustzijn
dat we niet puur opleiden voor dat
diploma, maar ook verder moeten
kijken. We moeten jongeren in
staat stellen hun eigen loopbaan te
sturen.’
Heldere aanpak

Ook René van Veen, teamleider/
coördinator en schoolcoach bij het
Scheepvaart en Transport College in
Rotterdam ziet de meerwaarde van
een LOB-verbeteringstraject. ‘We
hebben sinds onze deelname aan het
Stimuleringsproject LOB in het mbo
goed na kunnen denken over hoe
wij LOB het beste kunnen invullen. Er is nu een heldere aanpak,
waarbij deelnemers en docenten
van het eerste tot en met het laatste
opleidingsjaar weten wat er van
hen verwacht en gevraagd wordt.
Bij die aanpak ligt het accent bij elk

opleidingsjaar anders. In het eerste
jaar staat beeldvorming en beroepsidentiteit centraal: onze deelnemers
kiezen weliswaar bewust voor dit
domein, maar hebben meestal geen
duidelijk beeld van alle beroepen
die je in de transport en logistiek
kunt uitvoeren. In het tweede jaar
gaan ze twintig weken op stage. Ze
komen dan meer te weten over hun
mogelijkheden, passies en talenten.
Hier komen loopbaancompetenties
als kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werkexploratie aan
bod. Een jaar later ligt het accent
op loopbaansturing, weer een jaar
later op netwerken. Om al deze
competenties aan te leren, hebben
onze leerlingen kundige begeleiding
nodig. Diverse ROC’s hebben daar
studieloopbaanbegeleiders voor;
wij als Scheepvaart en Transport
College, een vakinstelling, verdelen
de LOB-taken over onze mentoren,
docenten en bpv-docenten. Zij allen
worden getraind, bijvoorbeeld in het
voeren van gesprekken. Dit gebeurt
trapsgewijs: een collega en ik hebben een professionaliseringstraject
doorlopen. Vervolgens trainden wij
een groep van negen docenten. Die
op hun beurt weer anderen coachen.
Zo verspreidt LOB zich als een
olievlek over onze organisatie. Net
als het enthousiasme dat daarmee
gepaard gaat.’
De opbrengsten tot nu toe kun je
vinden in een digitale toolbox:
http://bit.ly/ToolboxLOBinhetmbo
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Studenten ROC Mondriaan
redden levens
Jaarlijks krijgen meer dan 16.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Slechts 23 procent van hen overleeft
het. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Harry de Bruijn
– CvB’er van ROC Mondriaan – zag een kans om met zijn ROC
iets extra’s te kunnen betekenen voor de maatschappij. Aan
het begin van het jaar startten 1.000 van zijn studenten met
de cursus reanimatie. ‘Wij leiden onze studenten niet alleen
op voor hun beroep, maar ook voor goed burgerschap.’
Harry de Bruijn wil weten wat er
leeft en speelt op zijn school. Om
daar achter te komen praat hij veel
met zijn studenten. ‘Op een van die
gesprekken ging het opeens over
reanimeren; onze studenten zagen
in dat ze van toegevoegde waarde
konden zijn.’ Mbo’ers vinden een
baan op plaatsen waar veel mensen
samenkomen: in de horeca, de zorg,
de sport et cetera. De Bruijn: ‘Als
wij er dus voor zorgen dat onze studenten kunnen reanimeren, zorgen
wij er ook voor dat die mensen er
niet stiekem meer tussenuit piepen.
De overlevingskans voor mensen
met een hartstilstand kan daardoor
verhoogd worden tot 50, misschien
wel 70 procent.’
E-learning

De reanimatiecursus bestaat uit een
theorie- en een praktijkonderdeel.
De Nederlandse Reanimatiestichting liet speciaal voor deze nieuwe
doelgroep een e-learningprogram-

ma ontwikkelen door dezelfde
organisatie die de e-learning voor
ambulancepersoneel verzorgde. Ook
De Bruijn zelf doorliep samen met
zijn directiegenoten de cursus. ‘Ik
zat achter mijn computer en kon
er gewoon niet meer mee stoppen;
ik wilde steeds meer weten. Op een
gegeven moment zat het gewoon in
mijn kop.’
Nadat de deelnemer de theorie met
een toets heeft afgesloten is het tijd
om het geleerde in de praktijk te
brengen. Dat is volgens De Bruijn
vooral nodig om te voelen wat
reanimeren nu eigenlijk inhoudt.
‘Je moet de borstkas wel zo’n vijf
tot zes centimeter induwen; dat is
veel verder dan je denkt. Je moet de
schroom echt van je afgooien.’
Ook leren de studenten omgaan met
een AED-apparaat: een automatische externe defibrillator.

Superenthousiast

Bijzonder aan de cursus is dat studenten niet alleen wordt geleerd hoe
het reanimeren in de praktijk werkt,
maar ook hoe zij in de verschillende situaties moeten handelen. ‘Ze
weten wat ze wanneer moeten doen.’
De studenten zijn superenthousiast
en nemen de cursus bloedserieus.
De Bruijn: ‘Ze zijn er heel bewust
mee bezig. En terecht. Want wie wil
er nu geen levens redden?’
In november doen de eerste studenten van ROC Mondriaan examen.
Wanneer zij slagen, krijgen zij een
officieel reanimatiebewijs. Daarna
wordt de cursus opgeschaald. Idee
is ook om de eigen docenten op te
leiden tot cursusleiders, zodat de
cursus helemaal intern geregeld kan
worden.

Dennis Bijleveld, Uitblinker 2012:

Harry de Bruijn: ‘We zijn met
z’n allen aan een mooi avontuur
begonnen en daar ben ik hartstikke
trots op.’ Volgens De Bruijn moet
het echter niet alleen tot zijn eigen
school beperkt blijven: ‘Hoe meer
scholen meedoen, hoe meer levens
we samen redden. Alle ROC’s zouden deze cursus in hun opleidingen
zouden moeten integreren. Het past
prima binnen LLB én bij de rol die
scholen binnen de samenleving
moeten spelen.’

En de winnaar is… Dennis Bijleveld, student Fashion & Design Support aan ROC Rijn IJssel! Hij werd op donderdag 11
oktober tijdens het Uitblinkersgala van de MBO Raad uitgeroepen tot Uitblinker 2012. De trotse en blije winnaar: ‘Echt
heel tof. Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen.’

‘Op het mbo voel
ik me thuis’

Hectisch. Intensief. Mooi. Zo
omschrijft Dennis Bijleveld zijn
uitverkiezing tot Landelijk Uitblinker Beroepsonderwijs 2012 en de
dagen die volgden. Neem het Uitblinkersgala... Een spannende dag,
aldus de 22-jarige Dennis. ‘Eerst een
speeddate met de vakjury. Daarna
een presentatie die maar een minuut
mocht duren. Vervolgens het beraad
van de jury. En uiteindelijk minister Van Bijsterveldt die de winnaar
bekend maakte. Redelijk zenuwslopend allemaal.’
Verbaasd en blij nam hij de award
en de bijbehorende cheque in ontvangst. ‘Echt heel tof. Ik had nooit
verwacht dat ik zou winnen.’
Taart en champagne

Doorstart Ombudslijn mbo tot nieuwe wet
De Ombudslijn mbo zou oorspronkelijk tot en met april 2012 in de
lucht blijven. Maar na bespreking
van de eindrapportage en publicatie
van het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar klachtafhandeling
en het zwartboek van JOB over de
schoolkosten, komt er een doorstart
van twee jaar.
Uit de uitkomsten van het inspectieonderzoek naar de organisatie van
de klachtenprocedures blijkt dat 1
op de 4 instellingen niet voldoet aan
informatieverplichtingen. Daarnaast

blijkt het vereiste klachtenreglement
te vaak niet of moeilijk vindbaar via
bijvoorbeeld de website en heeft iets
meer dan de helft van de instellingen die een klachtenregeling kon
overleggen, geen interne klachtencommissie. Ook voldoet de helft van
de instellingen niet aan (onderdelen
van) de afspraken die de MBO Raad
en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) in 2009 hebben
vastgelegd in de Richtlijn Klachtenbehandeling mbo van JOB en MBO
Raad. ‘Binnen de school moeten
de checks en balances op orde zijn’,

schrijft Van Bijsterveldt in een brief
aan de Tweede Kamer. ‘Sommige
mbo-scholen hebben dit uitstekend
opgepakt, maar nog teveel scholen
maken hiervan onvoldoende werk.’
OCW gaat wettelijk regelen dat de
mbo-instellingen een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie dienen in te stellen.
De wetgeving zal over twee jaar in
werking treden. Om deze termijn
te overbruggen heeft de minister van OCW voorgesteld om de
Ombudslijn mbo voor twee jaar een
doorstart te laten maken.

In de dagen die volgden werd Dennis door veel mensen gefeliciteerd.
Op school – Rijn IJssel in Arnhem
– was er taart en champagne. Ook
gaf hij de nodige interviews. ‘Het
waren hectische dagen. Er komt best
veel op je af. Ik vind het mooi dat
iedereen zo blij is en het me echt
gunt.’ Het jurycommentaar – waarin
Dennis wordt omschreven als ‘een
innovator, een gepassioneerd mbo’er
met een warme persoonlijkheid
en een ware ambassadeur van het
mbo’ – beschouwt hij als een groot
compliment. ‘Een enorme eer als er
zo positief over je wordt gesproken.
En geweldig dat ze me een ware
ambassadeur van het mbo noemen.
Zo voel ik het zelf ook. Ik ben heel
blij met het mbo. Vooral omdat ik
ook op het hbo heb gezeten, op de
modeacademie. Daar voelde ik me
niet op mijn plek. Maar op het mbo
voel ik me echt thuis.’

Jezelf zijn

Dennis hoopt dat zijn uitverkiezing ook Rijn IJssel in het zonnetje
zet. ‘Mede dankzij Rijn IJssel ben
ik Uitblinker 2012 geworden. Ik
kan er mezelf zijn. Dat wordt ook
gestimuleerd. En dat is voor mij erg
belangrijk.’
Eigen modecollectie

Zelf heeft Dennis zijn uitverkiezing
aangegrepen om een aantal bedrijven te mailen. ‘Ik ben mijn eigen
modecollectie aan het opzetten. Het
Uitblinkerschap heeft me het vertrouwen gegeven om een aantal partijen waarmee ik wil samenwerken
te vragen of zij daar ook wat voor
voelen.’ De geldprijs van 2.500 euro
is een welkome aanvulling op het
budget dat hij nodig heeft voor zijn
collectie. ‘Ik heb veel ideeën over
hoe m’n collectie eruit moet komen
te zien. De financiering was echter
altijd een probleem. Die zorgen zijn
nu een stuk kleiner.’
Positieve beeldvorming

Dit schooljaar staat voor Dennis
in het teken van afstuderen. Ook
wil hij een goede invulling geven
aan zijn ambassadeurschap. ‘De
komende tijd ga ik samen met
Rijn IJssel en de MBO Raad kijken
wat het beste bij me past. Ik wil
vooral zorgen voor een positieve
beeldvorming over het mbo.’ Na
zijn afstuderen gaat Dennis eerst
een aantal weken naar Malawi om
vrijwilligerswerk te doen. Daarna
wil hij – opnieuw – naar het hbo. ‘Ik
wil een weloverwogen keuze maken
voor een vervolgstudie. Mijn doel:
een opleiding volgen waar ik mezelf
zoveel mogelijk kan ontwikkelen.’
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EuroSkills 2012: 10 x goud,
8 x zilver, 6 x brons!
Team Nederland presteerde begin oktober uitstekend op
de EuroSkills 2012 in Spa-Francorchamps (België). Het team
ging naar huis met tien gouden, acht zilveren en zes bronzen
medailles. Daarnaast wonnen 23 kandidaten een medaille voor
excellent vakmanschap, omdat zij boven de gemiddelde norm
scoorden. Enkele kandidaten van Team Nederland mogen ook
meedoen aan de WorldSkills-wedstrijden. Deze vinden plaats
van 2 tot en met 7 juli 2013 in Leipzig (Duitsland). Benieuwd of
de vaktoppers dan wederom een wereldprestatie neerzetten…

Uitblinkersgala 2012: topfeest voor het gehele mbo
Van de luxerit per bus tot lang na de extatische reacties op het
‘… en de winnaar is…’ was het Uitblinkersgala 2012 een waar
feest. Niet alleen voor de 46 deelnemers. Want op dit 11e Uitblinkersgala, in de Rotterdamse Doelen, stond eigenlijk het gehele mbo in de spotlights. Op pagina 11 lees je een interview
met de Landelijke Uitblinker Dennis Bijleveld (opleiding Fashion
& Design Support van Rijn IJssel). Op deze pagina blikken we
terug met enkele foto’s…

de MBO·krant

