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bedrijf. Maar hoe komen
ze aan een startkapitaaltje?
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Rekenen’ de vierde rekenconferentie voor het mbo
plaats. Een verslag.
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‘Het gaat eigenlijk best goed
met het mbo’
Op 26 november vond in CineMec
te Ede MBO City plaats, de opvolger
van Competent City. Een editie met
een sterk inhoudelijk programma.
En een positieve opening. Dagvoorzitter Tom van ’t Hek nodigde
drie heren op het podium en vroeg
de eerste, Jan van Zijl (voorzitter
van de MBO Raad) hoe ’t met het
mbo gaat. ‘Eigenlijk best wel goed’,
meldde Van Zijl. ‘Veel mbo’ers
krijgen een prima baan. En er is
steeds meer aandacht voor vakmanschap en kwaliteit. Verder ontziet
het regeerakkoord ons. We moeten
ons wel blijven realiseren dat we
voor een megaoperatie staan. Als je
dingen op zijn kop zet, moet je daar
met docenten, opleidingsmanagers
en andere betrokkenen veel tijd voor
uit kunnen trekken. Er is overigens
wel een haakje: de bezuiniging op de
kenniscentra vind ik te fors.’

Geert-Jan Wassink

Paul Brakenhoff

Wat beweegt mbo-docenten om helemaal te gaan voor hun
vak? Dat blijken verschillende zaken te zijn, maar vooral het
werken met jongeren. Twee verhalen uit de praktijk.

stagebegeleider, ben nu docent en
stagebegeleider, en ambieer een leidinggevende functie. Daarvoor volg
ik nu de opleiding voor verandermanagement aan de Open Universiteit. Een prachtige doorgroeikans,
waarvoor ROC Rijn IJssel een lerarenbeurs voor mij heeft geregeld.’
Twijfel of hij ooit fulltime in het
bedrijfsleven wil gaan werken, heeft
hij niet. ‘Mijn baan in het mbo heeft
enorme maatschappelijke relevantie:
het werken aan de ontwikkeling van
mensen. In het bedrijfsleven is het
lastiger om die maatschappelijke
relevantie boven het winstoogmerk
te stellen.’

De veranderdynamiek in het mbo
zal ongetwijfeld sommige docenten
wel eens aan het twijfelen hebben
gebracht: zal ik overstappen naar
andere werk? Toch blijkt uit onderzoek dat er maar weinig sectoren
zijn waar de mobiliteit zo laag is
als in het onderwijs. Uit datzelfde
onderzoek blijkt ook dat de baan-

tevredenheid afneemt naarmate
docenten langer in dezelfde functie
werken. Zaak dus voor scholen om
hun personeel te blijven binden en
boeien. Maar in hoeverre lukt dat?
Twee docenten aan het Rijn IJssel
vertellen over hun motivatie om in
het mbo te werken.
Maatschappelijke relevantie

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?
Stuur 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.

Geert-Jan Wassink (34) is docent
Ondernemerschap en studieloopbaanbegeleider aan het Rijn IJssel.
Daarnaast heeft hij sinds anderhalf
jaar zijn advies- en trainingsbureau,
dat zich richt op het onderwijssegment. Wat Wassink het meest
boeit aan het docentschap zijn de
jongeren. ‘Zelf was ik niet de meest
fanatieke student, dus des te leuker
vind ik het om studenten op weg te
helpen. Ik ben echt gegrepen door
de leerlingen en wat ik samen met
hen kan bereiken.’
Ook de mogelijkheden om door
te groeien spreken Wassink enorm
aan. ‘Ik begon bij het Rijn IJssel als

Ervaring inzetten

Ook Wassinks collega Paul Brakenhoff (56) heeft het naar zijn zin op
het mbo. Hij is een zij-instromer:
jarenlang werkte hij als verpleegkundige. Daarna ging hij aan de slag
in de ouderenzorg en werd hij directeur/bestuurder bij verschillende
verzorgingshuizen. Zes jaar geleden
stapte hij over naar het onderwijs.
Sinds vijf jaar is hij als docent Zorg
& Welzijn en studieloopbaanbegeleider verbonden aan ROC Rijn IJssel.
Daarnaast heeft Brakenhoff een
bureau voor interimmanagement

en advies. De omgang met mensen
is wat hem het meest aanspreekt
in zijn baan bij Rijn IJssel. ‘Ik werk
met mensen die op het punt staan
volwassen te worden en keuzes moeten gaan maken voor de toekomst.
Ik vind het een voorrecht dat ik dat
proces mag begeleiden.’ Brakenhoff
denkt dat zijn ervaring als directeur/
bestuurder goed van pas komt. ‘Ik
weet hoe bedrijfsprocessen lopen
en zie hoe deze op bepaalde punten
eenvoudiger en efficiënter kunnen.
Die ervaring kan ik inbrengen in de
verschillende werkgroepen waaraan ik deelneem. Zo kan ik sturing
geven aan zaken waarvan ik denk
dat ze beter kunnen.’ Want sommige
zaken kúnnen beter, denkt Brakenhoff. ‘Minder bureaucratie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
lager in de organisatie, kortere lijnen
en sneller schakelen. Ook de salariëring zou wel anders mogen: nieuwe
docenten worden lager ingeschaald
dan voorheen.’ Of Brakenhoff ooit
weer voor de zorg gaat kiezen, weet
hij nog niet. ‘Ik mag dan wel punten
ter verbetering hebben, ik heb het
ontzettend naar mijn zin hier. Toch
sluit ik een terugkeer naar de verpleging niet uit. Je weet nooit wat er op
je pad komt.’

Leo Hartveld (SBB-bestuurslid,
FNV), gaf vervolgens aan: ‘Het
zorgen voor de afstemming tussen
de vraag van de arbeidsmarkt en
het aanbod vanuit het mbo blijft
een permanente opdracht. De kenniscentra spelen bij die afstemming
een belangrijke rol. Als je van de 100
miljoen 80 miljoen wegbezuinigt,
zijn de kenniscentra weg. Daarmee
vervalt de sectrorale afstemming
en ook de werving, acreditatie en
begeleiding van leerbedrijven.’ Hans
Schutte, de kersverse DG met een
hart voor het mbo (drie maanden
geleden werkte hij nog bij ROC van
Twente) ziet het zonniger in: ‘Dit
kabinet wil 16 miljard bezuinigen.
Al je daar de bezuinigingen van de
afgelopen perioden bij optelt, kom
je op 44 miljard euro. Het mbo heeft
een plus. De politiek wil echt dat er
meer aandacht komt voor vakmanschap. Ik zie het als missie om Den
Haag en het onderwijsveld zo dicht
mogelijk bij elkaar te brengen.’

Op pagina’s 2, 5, 6 en 7 staat een
uitgebreide terugblik op MBO City in
woord, beeld en tweets.
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‘Kies voor de lange termijn’
Een teruglopend aantal mbo-studenten dwingt mbo-scholen de komende tijd na te denken over hun opleidingenaanbod. Welke opleidingen zijn kansrijk, welke minder? MBO15
helpt scholen hun opties te analyseren.
‘In de periode tussen 2000 en 2010
is het aantal leerlingen op mboscholen toegenomen van zo’n
435.000 tot 525.000. Veel scholen
kozen er in deze jaren voor hun opleidingenaanbod steeds verder uit te
breiden. Door dit fijnmazige aanbod
hadden studenten ook meer te kie-

zen. Maar ondertussen hebben we
een kantelpunt bereikt. Langzaam
maar zeker neemt het aantal leerlingen in het mbo af. Van groei is bij
de meeste scholen nu al geen sprake
meer. Naast de demografische ontwikkeling speelt de populariteit van
het havo hierbij een rol. Veel scholen

zien ook een afname van het aantal
bbl-leerlingen, onder andere door
strengere wettelijke eisen. Minder
studenten per opleiding betekent
ook minder ruimte om in de kwaliteit van de opleiding te investeren.’
‘Scholen zijn door deze ontwikkelingen gedwongen na te denken
over hun opleidingenaanbod. Op
welke domeinen focussen we ons?
Aan welke opleidingen is in de regio
behoefte? Welke opleidingen zijn
kansrijk gezien de ontwikkeling van
de arbeidsmarkt? Op welk terrein
kan onze school echt kwaliteit bieden? Dit soort vragen worden nu op
alle scholen gesteld. Het onderwerp
staat nadrukkelijk op de agenda van
besturen en sectordirecteuren.’
Aan het woord is Cees-Jan van
Overveld, bij Berenschot werkzaam
als managing consultant. Berenschot
helpt scholen met het in beeld brengen van de kansen en problemen die
samenhangen met (macro)doelmatigheid. Cees-Jan van Overveld:
‘Geen misverstand: scholen moeten
zelf aan de slag en hun keuzes maken. Wij ondersteunen en faciliteren
het proces. Een portfolioanalyse
maakt duidelijk waar de harde kern,
de echte kwaliteit van de school zit.’
Nieuwe mindset gevraagd

aanbod goed in beeld te hebben.
Wat is het profiel van de andere
mbo-scholen in de regio? Van
scholen wordt een nieuwe mindset
gevraagd. Jarenlang hebben zij,
daartoe gestimuleerd door de overheid, onderling geconcurreerd. Daar
is nu minder ruimte voor. Scholen moeten oog hebben voor het
gezamenlijke belang van het mbo in
de regio. Een onderling afgestemd
portfolio wordt belangrijker. De
cultuuromslag die hierbij hoort is
volop gaande. Ons advies aan mboinstellingen is: kies voor de lange
termijn. Aan welke opleidingen is in
onze regio in de toekomst blijvend
behoefte? Voor welke opleidingen
zijn voldoende stageplaatsen beschikbaar? Wat is de noodzakelijke
doorstroom naar het hbo?’

in de rug. We werken vraaggericht,
sluiten aan bij de vragen en situatie
van de school. Het is voor het mbo
goed als scholen hun opleidingenaanbod meer op elkaar afstemmen.
Alle betrokkenen, niet alleen het
College van Bestuur, maar ook de
Ondernemingsraad en de Raad van
Toezicht, moeten doordrongen zijn
van de noodzaak het profiel aan
opleidingen onderling af te stemmen. Makkelijk is dat niet, er is vaak
sprake van een “prisoners dilemma”.
Maar scholen moeten wel. Het gaat
om publiek bekostigd onderwijs en
de overheid wil dat belastinggeld
goed besteden. Als dit proces in
sommige regio’s onvoldoende van
de grond komt, bestaat de kans dat
de overheid meer dwingend gaat
optreden. Er staat natuurlijk ergens
wel een stok achter de deur.’

Extra zetje in de rug

‘Gelukkig zijn veel scholen volop
bezig met de vereiste cultuuromslag.
Ons advies geeft vaak een extra zetje

Meer informatie:
www.mbo15.nl/macrodoelmatigheid

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het voorjaar van 2012 besloten de programmalijnen MBO15 kwaliteit en MBO15
macrodoelmatigheid samen te voegen. De opdracht van het programmamanagement MBO15 voor (macro)doelmatigheid luidt:
• In kaart brengen en houden van de activiteiten en ontwikkelingen
wat betreft (macro)doelmatigheid.
• Het aanjagen van activiteiten en ontwikkelingen.
• Het ondersteunen van de individuele MBO scholen.

‘Het is belangrijk om het regionale

Cees-Jan van Overveld

Masterclasses over Focus op Vakmanschap
Vijf keer was de zaal bij MBO City tot de laatste stoel uitverkocht. De behoefte aan informatie over Focus op Vakmanschap is duidelijk zeer groot.
Onder de bezielende leiding van
presentator Donatello Piras konden
de aanwezigen, vooral docenten
en teamleiders, vijf masterclasses
volgen van uitstekend ingevoerde
deskundigen. In de eerste masterclass vertelden projectleiders Wim
Streumer en John van der Meulen
over de herziening van de kwalificatiestructuur (zie ook pagina 5). Het
komende half jaar wordt spannend.
Scholen gaan onderzoeken of zij
van de nieuwe kwalificatiedossiers in de praktijk goed onderwijs
kunnen maken. In juni 2013 wordt
dan besloten of de nieuwe dossiers
inderdaad, volgens planning, van
kracht kunnen worden per 1 augustus 2014. Hoewel diverse aanwezigen betoogden dat scholen meer tijd
nodig hebben, gaf het ministerie
bij monde van Jeanette Noordijk
(directeur BVE) aan voorlopig vast
te houden aan invoering vanaf het
schooljaar 2014/2015.
In haar eigen masterclass ging Noordijk in op diverse andere aspecten
van Focus op Vakmanschap, waar-

onder het maken van individuele
prestatieafspraken met scholen. Zij
benadrukte dat de invoering van alle
plannen ‘geserreerd’ zal plaatsvinden. Zij wees ook op het voornemen
van het kabinet om, met werkgevers
en werknemers in het onderwijs, tot
een Nationaal Onderwijsakkoord
te komen. In dat akkoord kunnen
nadere afspraken gemaakt worden
over de besteding van het extra
beschikbare geld (250 miljoen euro)
voor het mbo.
Paul Oomens, directeur van de
MBO Raad, ging in zijn masterclass
vooral in op de plannen voor macrodoelmatigheid. Doorgaan op het
oude pad is perspectiefloos, zo gaf
hij aan. Scholen moeten nadenken
over hun profiel en keuzes maken.
Vasthouden aan een compleet
profiel is niet meer voor alle scholen
mogelijk. Dat heeft consequenties
voor docenten en studenten en kan
pijn doen. Het mbo heeft volgens
Oomens in vergelijking met andere
sectoren het voordeel dat de professionalisering goed op koers ligt.

Volle zalen, aandachtige toehoorders, pittige discussies

In de vierde masterclass ging Leo
van den Hoek, adviseur en kritische vriend van MBO15, nader in
op de belangrijkste theorieën over
veranderen. Een veranderingsproces
in een organisatie met zelfstandige
professionals vraagt volgens Van den
Hoek om een aparte werkwijze. Aan
de hand van onder andere de kleu-

rentest van Léon de Caluwé ging hij
in op de diverse rollen en strategieën
bij veranderingsprocessen. In de
laatste masterclass van de dag ging
Annette Verduin (projectleider professionalisering MBO15) uitgebreid
in op het belang van professionalisering. De kwaliteit van docenten is
immers bepalend voor de kwaliteit

van het onderwijs. Grote vraag
daarbij: hoe leren professionals? De
school moet volgens Verduin een
lerende organisatie zijn. Er moet bij
docenten ruimte zijn voor reflectie
en feedback. Een lerarenregister kan
daarbij een goed hulpmiddel zijn,
aldus een duidelijke meerderheid in
de zaal.
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De cover van het interne magazine
‘voor en door docenten’

Graafschap College verankert
Focus op Vakmanschap in de lijn

Het is niet niks, Focus op Vakmanschap. Dat
beamen Ivonne Harmsen en Charlotte de
Leeuw van het Graafschap College. Beide
dames zijn al een hele tijd bezig met de
maatregelen uit het Actieplan mbo. En denken goed na over hoe ze een en ander willen communiceren richting de docenten.
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Informeren op hoofdlijnen
Het Graafschap College doet het
goed. De diplomaresultaten liggen
hoger dan het landelijk gemiddelde,
er zijn weinig voortijdig schoolverlaters en de studenten zijn tevreden. Grote vraag is dan hoe je de
maatregelen van het Actieplan Focus
op Vakmanschap gaat communiceren. En hoe je ervoor zorgt dat je
iedereen meekrijgt. Ivonne Harmsen, programmadirecteur Focus op
Vakmanschap bij het Graafschap
College, en communicatieadviseur
Charlotte de Leeuw geven tekst en
uitleg. ‘We zijn onze onderwijsvisie
aan het herijken en opnieuw aan
het opschrijven’, zo vertelt Harmsen.
‘In deze onderwijsvisie verbinden
we alle door de overheid gelanceerde en nog te lanceren plannen
met onze eigen strategische koers.
Eigenlijk hebben we de maatregelen
van Focus op Vakmanschap op deze
manier ondergebracht in de koers
van het Graafschap College. We hebben het Actieplan mbo verankerd in
de lijn.’
Sticker

Het Graafschap College heeft de
eigen plannen Focus op Kracht genoemd. Een bewuste keuze. Harmsen: ‘Als je alle plannen en proefballonnetjes continu communiceert
richting je medewerkers, start je
eigenlijk allemaal treintjes. Maar
de mensen voor wie het bedoeld is,
staan op het perron te wachten en
weten niet welke trein ze moeten nemen. Wij rollen de plannen dus niet
met een bulldozer uit, maar maken
keuzes. Waar beginnen we mee? Wat
heeft prioriteit? En wat kan nog wel
even wachten?’ Zo is het Graafschap
College met een groep maatregelen
– de vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, de entreeopleidingen

en het intensiveren en verkorten van
opleidingen – al aan de slag gegaan.
‘Er wordt een toolbox voor docenten ontwikkeld’, vertelt De Leeuw.
‘Hiermee bieden we docententeams
de helpende hand bij bijvoorbeeld
de aanpassing van het curriculum.’
Harmsen vult aan: ‘Overigens geldt
hierbij wel dat we de beslissing om
ermee aan de slag te gaan aan onze
teams overlaten. De opleidingsmanagers beslissen of het kan. Wij
sturen hier niet in. Nogmaals: we
walsen de plannen niet uit over het
Graafschap College.’
Communicatie

Deze aanpak heeft uiteraard ook
gevolgen voor de communicatie
over Focus op Vakmanschap. Het
Graafschap College heeft besloten
de communicatie over het Actieplan
mbo bij het eigen team Communicatie te beleggen. Een communicatieplan moet de communicatie over
Focus op Vakmanschap in goede
banen leiden. ‘Docenten hebben een
volle agenda. Uitgangspunt is dat we
hen niet overladen met informatie
over de nieuwe maatregelen’, vertelt
De Leeuw. Het Graafschap College
gebruikt dan ook zoveel mogelijk de
bestaande communicatiekanalen en
-middelen. De Leeuw: ‘Zo willen we
in elke uitgave van het personeelsblad door middel van een aparte
rubriek aandacht besteden aan
Focus op Vakmanschap. Daarnaast
heeft bijna elke sector een eigen
nieuwsbrief. Ook daar haken we
aan; we nemen het niet over.’ Harmsen vult aan: ‘Eigenlijk is de manier
waarop we communiceren over het
Actieplan vergelijkbaar met hoe we
de maatregelen in onze organisatie
hebben verankerd. We beschouwen
Focus op Vakmanschap als een

continu proces dat jaren mag duren
en niet als een programma dat op
een gegeven moment begint en snel
weer afloopt.’
Van en voor docenten

Startpunt voor de communicatie
richting docenten was het zogenaamde Slinge Symposium, een
jaarlijks terugkerend congres voor
de docenten van het Graafschap
College, dat dit jaar plaatsvond op
29 november. Hiervoor heeft het
team Communicatie nauw samengewerkt met het team Onderwijs
& Innovatie (O&I) en het team
Personeel & Organisatie (P&O).
Harmsen: ‘De Graafschap Academie,
onderdeel van team P&O, heeft de
opzet van het symposium voor zijn
rekening genomen. Team O&I was
verantwoordelijk voor de invulling
van de workshops. En het team
Communicatie heeft in de gaten
gehouden of de juiste boodschap
werd verspreid. Een mooie samenwerking.’
Na afloop van het congres hebben
de docenten ook een magazine meegekregen, waarin ze het hele verhaal
nog eens kunnen nalezen. ‘Het is een
magazine, een special, van en voor

docenten en opleidingsmanagers,
waarin we – op hoofdlijnen – uitleg
geven over de maatregelen’, vertelt
De Leeuw. ‘De special bevat ook best
practices van docenten en opleidingsmanagers. Een bewuste keuze,
omdat we willen laten zien dat we er
gewoon al goed voorstaan.’
Spannende tijd

Beide dames zijn benieuwd hoe
Focus op Vakmanschap op het
Graafschap College gaat landen.
‘Een spannende tijd’, beaamt
Harmsen. ‘Dat komt vooral door
de hoeveelheid maatregelen uit
het Actieplan mbo. Iedereen krijgt
ermee te maken. Het raakt het hele
bedrijfsproces, van intake tot examinering. Daarom hebben we ook
zo goed nagedacht over de inbedding van Focus op Vakmanschap in
onze organisatie.’ Het Graafschap
College heeft zich de afgelopen
tijd bovendien goed voorbereid
op eventuele vragen van docenten.
Harmsen: ‘Het team O&I weet echt
van de hoed en de rand. Daar zitten
mensen die precies weten wat Focus
op Vakmanschap inhoudt, mensen
die zeer specifieke inhoudelijke kennis hebben opgebouwd. Een goede
voorbereiding is het halve werk.’

MBO15 geeft uitleg over het Actieplan
Het programmamanagement MBO15, door de Minister ingesteld om
scholen te ondersteunen bij de invoering van het Actieplan Focus op
Vakmanschap, komt binnenkort met een eenvoudige uitleg van alle
maatregelen uit ‘Focus op Vakmanschap’. Deze uitleg is ook bedoeld als
ondersteuning voor interne communicatie op scholen.
Hou www.mbo15.nl dus in de gaten.

Meer geld
voor mbo?
Het Regeerakkoord dat
VVD en PvdA begin november sloten bevat voor het
mbo ook goed nieuws. Er
komt een bedrag van € 250
miljoen extra beschikbaar.
Voorwaarde is wel dat de
arbeidsvoorwaarden in het
onderwijs worden ‘gemoderniseerd’.

Volgens Jan van Zijl, voorzitter van
de MBO Raad, hebben de onderhandelaars van VVD en PvdA goed
geluisterd naar het mbo. ‘Geen
nieuwe plannen die het mbo op z’n
kop zetten, maar doorgaan met het
Actieplan Focus op Vakmanschap.
Scholen krijgen met dit Regeerakkoord de tijd, rust en ruimte die
zij nodig hebben voor een verantwoorde implementatie van alle
maatregelen. Daarnaast is er een
extra investering van 250 miljoen.
We kunnen niet ontevreden zijn.’
Volgens het Regeerakkoord wordt
het extra geld primair ingezet voor
kwaliteitverbetering van docenten
en schoolmanagers. Verder ligt er
een accent op techniekonderwijs en
vakscholen.
Onderwijsakkoord

De extra middelen voor het mbo
komen pas beschikbaar na de vaststelling van een ‘Onderwijsakkoord’
tussen Rijk en onderwijssectorraden. Voorwaarde is, zo luidt de tekst
van het Regeerakkoord, dat de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs
worden gemoderniseerd, ‘teneinde
deze meer participatiebevorderend
en meer kwaliteitsbevorderend te
maken’. De komende tijd gaan de
diverse sectorraden in overleg met
de minister van Onderwijs over zo’n
‘Nationaal Onderwijsakkoord’. Tegelijkertijd moet er ook een akkoord
gesloten worden tussen de sociale
partners over de modernisering van
de arbeidsvoorwaarden. Het gaat
dan onder andere om de afbouw
van de regeling voor vervroegd
pensioen. Jan van Zijl: ‘Het is een
uitdaging met elkaar te kijken hoe
we de arbeidsvoorwaarden en meer
specifiek de regelingen voor oudere
docenten kunnen moderniseren.
Wij gaan die verantwoordelijkheid
niet uit de weg.’
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Inspiratiedag Netwerkschool

#Netwerkschool
Elke MBO•krant selecteert Iris van Bossum, beheerder van het
Twitteraccount van de Netwerkschool, enkele interessante
tweets.

netwerkschool @netwerkschool
Goed stuk over game Challenge als didactisch middel!
“@rvanderpluijm: Nieuwe blog ‘Game principes aan
de Wijnhaven’:http://tinyurl.com/cjptrev ”

Robbert van der Pluijm (Consultant @ITWorkz) kreeg de mogelijkheid om bij de Hogeschool van Rotterdam binnen het team
Mediatechnologie aan de slag te gaan met het toepassen van game
principes in het onderwijs. Hij speelde met een groep studenten een
educatieve game. Middels het inzetten van de principes van ‘achievements’, ‘levels’ met ingebouwde ‘countdown’ en uiteindelijk de
sociale component waarbij de klas de winnaar van de gouden badge
bepaalde, introduceerde hij bij de studenten voorzichtig het concept
van gamification in onderwijs.
De leerkansen liggen volgens Van der Pluijm in uitdaging, een waarderende benadering en succeservaringen afgewisseld met gezonde
frustratie. Je leert studenten out-of-the-box denken, je geeft ze
permissie fouten te maken en biedt ze meer mogelijkheden om rijke
leerervaringen te beleven. De moeite van het onderzoeken waard.

ecbo signaal! @ecbo_signaal
Jaap Dronkers in VK: ‘Nieuwe Citotoets laat de sociale
ongelijkheid van de jaren vijftig herleven’ http://tinyurl.
com/bvndthh

Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijsonderzoek aan de Universiteit
van Maastricht, beschrijft in dit stuk dat hij zich ernstig zorgen
maakt over de scheiding van de Cito-toets tussen een ‘makkelijke’
en een ‘moeilijke’ versie. Uit internationaal onderzoek blijkt volgens
hem dat juist zwak presterende leerlingen belang hebben bij een
centraal eindexamen (en dat is de Citotoets in feite). Een dergelijke
centrale toets dwingt scholen ook de zwak presterende leerlingen zo
goed mogelijk op te leiden. Het zijn juist de relatief goede scores van
de zwak presterende leerlingen die er voor zorgen dat Nederlandse
leerlingen het bij internationale vergelijkingen zo goed doen.

Dé Onderwijsdagen @OWD12
RT @markcoenradie: We zijn goed geworden in
multitasken, maar zijn het singletasken verleerd.
Singletasken is véél productiever #owd12

Jim Stolze hield tijdens De Onderwijsdagen een interessante keynote
over onze veranderende wereld. Het internet is volgend hem een
zegen en een kwaal tegelijkertijd. We moeten veel slimmer om leren
gaan met de enorme hoeveelheid aan digitale informatie. We lijken
soms het singletasken verleerd en zijn daardoor minder productief.
Verder benoemt Stolze dat mensen dankzij sociale online interacties
gelukkiger worden, maar dat zij door de tsunami aan informatie
ongelukkiger worden. Wat mensen en bedrijven eigenlijk willen, is
aandacht. De vraag om aandacht is groter, het aanbod lager dan ooit.
Daarbinnen valt nog veel winst te behalen. Om je eigen informatieoverload te beperken is het daarom interessant om experts in de
gaten te houden. Zij kunnen voor jou shiften welke informatie wel of
niet de moeite waard is.

Pedro De Bruyckere @thebandb
Gastblog van @DHoogervorst: ‘Jongeren overschatten
zichzelf’ (mediawijsheid) http://wp.me/prJwm-3lJ

Interessant blog waarin bovenstaande stelling wordt toegelicht. Aan
de ene kant heeft een groot deel van de jongeren door het gebruik
van media veel gebruiksvaardigheden. Ook benutten ze de kansen
die media bieden goed. Als het daarentegen gaat om onder meer
privacy, bronnen controleren, afleiding van schoolwerk of online
zoekopdrachten uitvoeren blijkt dat de jongeren meer ondersteuning
nodig hebben. Een pleidooi voor meer nadruk op Mediawijsheid
binnen het onderwijs, dus.

Zegt het voort, breid het
uit, maak het groter!
Op woensdag 7 november
kwamen docenten, studenten en andere betrokkenen
bij de vijf Netwerkscholen
in Garderen samen om een
grote groep geïnteresseerden uit het onderwijs en het
bedrijfsleven bij te praten en
mee te laten denken. Verslag van een synergetische
middag.
Je merkt het al buiten Hotel ‘t Speuldersbos: het wordt druk vandaag.
Bussen met studenten, afkomstig
van de vijf Netwerkscholen rijden af
en aan, terwijl vele tientallen auto’s
op zoek gaan naar dat ene laatste
plekje. Even later is de plenaire zaal
dan ook van de eerste tot de laatste
rij gevuld. Jaap Peters (‘organisatieactivist’ volgens zijn visitekaartje
en auteur van o.a. ‘De intensieve
menshouderij’) en Jaap van Loon
(management consultant en een van
de founding fathers van de Netwerkschool) verzorgen de opening.
‘Het onderwijs kost steeds meer,
maar levert niet steeds meer op’, stelt
Van Loon. ‘Dat is een “inconvenient
truth”, waarvoor we de ogen niet
mogen sluiten. Straks overstijgen de
onderwijskosten de uitgaven van de
overheid. Dan hebben we echt een
probleem. Frank Kalshoven zag dit
al acht jaar geleden. Hij schreef een
column waarin hij stelde dat het
werk van een docent zo ambachtelijk is, dat ’t niet mee kan groeien
met de economie. Aanleiding voor
een klein groepje om samen met
Frank te brainstormen over de
school van de 21ste eeuw. Daarbij
was de aanname dat er nog niet
zoiets als onderwijs bestond. Wat
we toen, zonder restricties, bedacht
hebben, wordt nu door vijf scholen
reëel gemaakt; de aanloop naar een
stabiele Netwerkschool.’
De tijd is rijp

Na de ene Jaap neemt de andere (Peters) het woord. Hij stelt dat we ‘letterlijk en figuurlijk toe zijn aan de
Netwerkschool.’ Het is tijd voor een
nieuwe vorm van onderwijs die de
dynamiek van het bedrijfsleven kan
volgen. ‘Neem de autobranche. Twee
auto’s rollen van de lopende band.
De een is anders dan de andere. Dit
komt door de vele software updates.
Dat gaat net zo snel als op je eigen
pc. Die razendsnelle ontwikkelingen
vragen om een ander soort onderwijs dan honderd keer dezelfde auto
uit elkaar en in elkaar zetten. Je
hebt dan onderwijs nodig, waarbij
de onderwijsinstelling volgens de
3.0-gedachte deel uitmaakt van een
netwerk en waarbij het verschil tussen “binnen” en “buiten’ de school
niet belangrijk is. Kortom: de tijd is
rijp voor de Netwerkschool.’

Meedenken, meebouwen

Na de gezamenlijke plenaire
opening splitst de groep zich. De
studenten en de betrokkenen volgen
elk een eigen programma. De laatste
groep mag zich in twee sessies laten
bijpraten door de vijf Netwerkscholen. Elke school krijgt hiervoor een
eigen ruimte. Daar worden interactieve sessies gehouden, waarbij eigen
invullingen die de mbo-instelling
aan het Netwerkschoolconcept geeft
van feedback worden voorzien.
Vragen leiden tot antwoorden. Maar
ook weer tot nieuwe vragen. Veel
praktijkvoorbeelden – uit de koker
van de Netwerkschool, maar ook
vanuit de praktijk van de geïnteresseerden in het publiek – kaatsen
heen en weer. Een mooie eerste
aanzet tot meedenken, meebouwen.
Een lijn die doorgetrokken wordt in
een derde sessie waarin niet de vijf
scholen, maar vijf thema’s centraal
staan: Studentenondernemingen,
Betrokkenheid Bedrijfsleven, ICT,
HRM en Bedrijfsvoering. Bij deze

themabijeenkomsten is er eerst een
korte presentatie; daarna mag de
zaal aan de slag. Bijvoorbeeld in de
vorm van een Lagerhuisdebat.
Competenties

Elders in het gebouw krijgen
studenten alles te horen over
competenties. Gesneden koek zou
je denken. Maar ander onderwijs
vraagt wellicht ook om andere competenties. Vandaar dat de studenten
allereerst een stoomcursus competenties krijgen. Hierbij worden ze
begeleid door enkele mensen van
SARV, expertisebureau op het gebied van onderzoek, communicatie,
bewustwording en toekomstontwikkeling. Na deze sessie mag de groep
zich in vieren delen en wordt er op
vier locaties in hotel ’t Speuldersbos een ‘competentiecompetentie’
gehouden. Dat gaat als volgt: de
studenten, ingedeeld in groepjes van
5 studenten (een mix van de diverse
Netwerkscholen), kijken een You-

Tube filmpje en krijgen vervolgens
de vraag welke kwaliteiten/competenties ze uit het filmpje bij zich zelf
herkennen. Daarna volgt er steevast
een vraag waarin de opgetekende
kwaliteiten vertaald moeten worden
naar de Netwerkschool. Wat heb je
nodig om je droom te realiseren?
Hoe kun je deze competenties inzetten om de Netwerkschool beter te
maken? Et cetera. Er is ondermeer
een gefilmd interview met Ben
Woldring, de jonge ondernemer
die op zijn 13de de website bellen.
com startte (‘een beetje pielen met
websites’) en inmiddels miljonair
is. De studenten sommen daarna
competenties als ‘initiatief tonen’,
‘durven’ en ‘zelfvertrouwen hebben’
op. Vervolgens praten ze over hun
eigen ondernemerschap, dat vooral
naar voren komt in de studentenondernemingen. Het mooie van deze
sessie is dat er vooral veel ervaringen
onderling uitgewisseld worden: hoe
gaat het er bij jouw opleiding aan
toe? Het concept ‘Netwerkschool’

krijgt door deze ervaringen steeds
meer vlees op de botten.
Dat blijkt ook tijdens de plenaire afronding. Vlak daarvoor zijn geïnteresseerden en studenten letterlijk het
bos ingestuurd om van gedachten te
wisselen. Beide groepen steken veel
van elkaar op, zo blijkt. ‘Er moeten meer van deze bijeenkomsten
komen’, vertelt een studente tijdens
de afsluiting. ‘Ik heb net met een
docent gesproken en het ging alleen
maar over mijzelf. Ik stond centraal.
Dat maak ik niet vaak mee’. Udo
Groen, bestuurslid van de Stichting
Netwerkschool gaat daar gretig op
in. ‘We gaan zeker meer van deze
bijeenkomsten organiseren. Met nog
meer geïnteresseerde mensen uit het
onderwijs en het bedrijfsleven. Zegt
het voort, breid het uit en maak het
groter!’
Op netwerkschool.nl lees je diverse
blogposts over deze Inspiratiedag.
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Tijdlijn herziening kwaliﬁcatiestructuur

Tot 01-12-2012

01-12-2012 - 01-02-2013

01-02-2013

31-06-2013

01-12-2013

kenniscentra ontwikkelen
kwalificatiedossiers (30%-50%)

SBB Toetsingskamer
toetst kwalificatiedossiers

aanbieding kwalificatiedossiers
aan minister van OCW

praktijktesten van herziene
kwalificatiedossiers afgerond

resterende kwalificatiedossiers
ingeleverd bij SBB Toetsingskamer

Eindpunt: 01-08-2014
werken met herziene kwalificatiestructuur

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

‘Met Flex-ID zijn wij klaar
voor elke verandering’
ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum met
vestigingen in Alphen aan den
Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden,
Leidschendam-Voorburg,
Woerden en Zoetermeer.

Nelleke Kikkert, senior adviseur bij
de dienst Onderwijs & Begeleiding:
‘In augustus zijn alle eerstejaarsstudenten gestart in het nieuwe
onderwijsmodel Flex-ID. Onderdeel
van dat model is een keuzevak,
waarmee studenten hun kennis kunnen verdiepen of verbreden, of zich
voor kunnen bereiden op de doorstroom naar het hbo. Het afgelopen
jaar hebben docenten, ontwerpers
en ontwikkelaars hard gewerkt aan
het herontwerpen van onderwijs om
Flex-ID mogelijk te maken. De herziening van de kwalificatiestructuur
zorgt wel voor onrust: zijn wij met
Flex-ID klaar voor zo’n verandering? Om deze en andere vragen te
onderzoeken hebben we gesprekken
gehad met Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en
het ministerie van OCW. Uiteindelijk bleek dat Flex-ID juist aansluit
bij de nieuwe kwalificatiestructuur.
Dit is mooi, want we geloven dat
we met ons model studenten goed
voorbereiden op hun toekomst.’
Eerder informeren
Daisy Driessen is docent Welzijn bij
ROC ID College: ‘Twee jaar geleden
konden docenten zich opgeven om
mee te denken over het herontwerp

deze doelgroepen te bedienen.’ (Docent op MBO City)

Op MBO City gaven projectmanagers Wim Streumer en John
van der Meulen een kijkje in de keuken van de herziening
kwalificatiedossiers. De bezoekers stelden kritische vragen:
‘waarom een herziening, terwijl we net gewend zijn aan de
huidige dossiers?’ Ook uitten zij hun zorgen over het tijdspad: ‘onderwijsinstellingen moeten op 1 augustus 2014 met
de herziene dossiers werken. Hebben ze dan genoeg voorbereidingstijd?’
Nelleke Kikkert (links) in gesprek met een collega. Foto: ID College

van het onderwijs en dat heb ik toen
gedaan. Wij zijn bezig met het ontwerpen van opleidingen en denken
na over gevolgen van ontwikkelingen van buitenaf voor ons onderwijs. Ik verwacht niet dat de inhoud
van de dossiers erg veranderd is; de
beroepen zelf zijn immers ongeveer
hetzelfde gebleven. Wel verwacht ik
veranderingen door bijvoorbeeld
samenvoegingen van dossiers of
doordat een kwalificatie in een
ander dossier terechtkomt.’
Duidelijke structuur
Driessen vervolgt: ‘Omdat wij een
duidelijke structuur en opbouw in
onze opleidingen hebben weten we
precies waar aanpassingen nodig
zijn en kunnen we de ontwerpen
herijken op de nieuwe kwalificatiedossiers. Dat neemt niet weg dat we

te maken hebben met veranderingen
in de administratieve verantwoording van ons onderwijsontwerp. Het
zou fijn zijn als kenniscentra ons
alvast kunnen informeren over de
richting van de veranderingen, zodat
we een eerste inschatting kunnen
maken wat nodig is.’ Nelleke Kikkert
vult aan: ‘Aandachtspunt daarbij
is dat de informatie daarover, via
informatiekanalen als websites,
nieuwsbrieven en bijeenkomsten,
op de juiste plek binnen de scholen
terechtkomt; daar is voor onszelf
ook nog wel wat te winnen!’

Meer informatie over Flex-ID staat
op www.idcollege.nl/over-ons/ﬂexid-ontdek-wie-je-wilt-zijn en op
Youtube.com (zoek op ‘Kies voor
ontwikkeling ROC ID College’).

beleidsadviseur Diplomawaardering & Onderwijsvergelijking bij SBB

Daarnaast staat de afdeling klaar
voor Nederlanders die met hun
mbo-diploma naar het
buitenland ver-

dossier gebruiken, het is bijna onmogelijk om al

Herziening dossiers: waar
werken we naartoe?

Drie vragen aan… Janny Roos,
SBB en Diplomawaardering?
Ja, de afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking maakt al jaren
deel uit van deze organisatie en heeft inmiddels
duizenden diplomawaarderingen op
(v)mbo-niveau
verstrekt
aan houders
van een buitenlands diploma die zich in Nederland willen vestigen voor werk of
opleiding.

‘Er zijn zoveel doelgroepen die een kwalificatie-

trekken. Met advies over relevante
documenten die zij mee kunnen nemen en een Europass Certificaatsupplement van de door hen gevolgde
mbo-opleiding, zijn zij goed voorbereid op het buitenland.
Wat kan ik daar dan mee als
mbo-instelling?
Mbo-instellingen
krijgen regelmatig te maken met
aspirant-leerlingen met een buitenlands diploma, die graag een
mbo-opleiding willen volgen. Onze
afdeling geeft hiervoor een duidelijk
advies. Maar een school kan ook een
Europass Certificaat-

supplement
meegeven met het behaalde mbodiploma. Hiermee kan een diplomahouder zijn kennis en vaardigheden
snel en simpel laten zien. Ook een
leuk extraatje voor studenten die
gewoon in Nederland willen gaan
werken. Deze supplementen zijn te
downloaden op onze website: www.
nlnrp.nl.
Klinkt leuk, maar wat
kost dit?
Voor mbo-instellingen is deze
dienstverlening gratis. Je kunt altijd
informatie opvragen via ons Informatiecentrum Diplomawaardering:
info@idw.nl.

De antwoorden zijn helder. Het onderwijs en het bedrijfsleven willen
meer eenheid in de kwalificatiedossiers. Daarmee kunnen studenten
een betere studiekeuze maken en
als goed vakman aan de slag. De
dossiers veranderen daarom op vier
punten:

Praktijktest
De projectmanagers vertelden dat
begin 2013 een groot deel van de
herziene dossiers gereed zijn voor
de praktijktest. Deze praktijktest is
belangrijk: passen de dossiers in goed
te organiseren onderwijs en zijn de
ondersteunende systemen aangepast?

1. Kwalificatiedossiers worden opgebouwd uit drie delen: een basis,
het profiel en het keuzedeel.
2. Een aantal dossiers wordt op
een andere manier geclusterd.
Hierdoor kunnen scholen hun
opleidingen efficiënter organiseren en kunnen de bedrijven hun
medewerkers beter inzetten.
3. In de kwalificatiedossiers komen
duidelijkere exameneisen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de kennis en
vaardigheden die nodig zijn.
4. De dossiers worden dunner en
overzichtelijker.

Ervaringen delen
De presentatie eindigde met een oproep aan docenten om hun ervaringen met de dossiers te delen met de
kenniscentra die verantwoordelijk
zijn voor ontwikkeling en inhoud.
Tijdens MBO City spraken verschillende docenten al met vertegenwoordigers van de kenniscentra.
Alle presentaties vind je terug op
www.kwaliﬁcatiesmbo.nl.

‘Willen we brede kwalificatiedossiers of willen we
juist focus op vakmanschap? Dit kan niet samen’
(Docent op MBO City)

Praat mee over jouw
kwaliﬁcatiedossier
Ook in 2013 organiseert SBB
gebruikerspanels over de
nieuwe kwalificatiedossiers
voor docenten en praktijkopleiders.
Tijdens algemene informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over
de laatste stand van zaken van de
herziening. Ook via een digitale vragenlijst en sectorale bijeenkomsten,

georganiseerd in samenwerking met
de kenniscentra, kan je meepraten
over individuele kwalificatiedossiers.
Als je op de hoogte wilt blijven over
de bijeenkomsten en de mogelijkheden om mee te praten, stuur dan een
email naar info@kwalificatiesmbo.nl.

Meer informatie vind je ook op www.
kwaliﬁcatiesmbo.nl
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Terugblik MBO City
Ervaringen delen, meedenken, meebouwen
Een nieuwe opzet. Een nieuwe locatie. Een nieuwe naam. MBO City (voorheen Competent City)
blijft zich vernieuwen. Als je afgaat op de reacties in de zalen en op twitter, mag je gerust stellen
dat de vele nieuwigheden aansloegen. Een terugblik in woorden, beelden en tweets.

Ruim 1.000 onderwijsprofessionals en andere mensen met een hart voor het
mbo konden op 26 november in het Edense CineMec, verdeeld over zeven
zalen en vijf ronden, 35 sprekers horen. En bevragen. Want diverse programmaonderdelen van MBO City hadden een soort ‘TED’-achtige opzet: korte
presentaties van maximaal een half uur en daarna een ‘Meet & Greet’ met de
gastspreker. Een mooie gelegenheid, die velen met beide handen aangrepen.
Ideaal immers om je persoonlijke ervaringen en ontwikkelingen in je eigen
mbo-instelling te delen met een expert.
Zes thema’s

Er waren experts in zes thema’s. Zo gaf Elsemieke Havenga (communicatieexpert, voormalig nieuwslezeres) acte de presence in de zaal waar Communicatie centraal stond. Een zaal ernaast werd de hele dag stevig gesproken over
Focus op Vakmanschap. Dit gebeurde met o.a. Jeanette Noordijk, directeur
BVE Ministerie OCW. Zij ging in op de achtergrond, noodzaak en doel van
het Actieplan. Verder spraken in deze zaal ondermeer Paul Oomens, directeur
van de MBO Raad (over de uitdagingen en kansen die Focus op Vakmanschap
biedt) en Wim Streumer en John van der Meulen, de projectleiders ‘Kwalificatiestructuur’ (zie ook de verslagen op pagina 2 en 5). In zaal 3 was ‘Onderwijs’
in allerlei facetten het thema. Ruud Porck, programmadirecteur van ‘Techniek
Amsterdam’ sprak over trots en passie voor het technische vakmanschap. En
René Kneyber, inmiddels een bekende spreker in het onderwijscircuit, vertelde
over de ‘spagaat van de leraar’: hoe houd je toch orde in je klas als door de
maatschappelijke verandering je autoriteit niet meer gegarandeerd is?
Naar de top

In de zalen 4, 5 en 6 stonden Professionalisering HRM, Bedrijfsvoering en
Ondernemerschap centraal. Ook hier verzorgden vijf gerenommeerde sprekers
een lezing. Thecla Bodewes bijvoorbeeld, in 2011 gekozen tot Zakenvrouw van
het Jaar. Zij gaf een inspirerende presentatie over hoe je met hart en ziel mooie
dingen kunt maken. Expeditieleider Katja Staartjes, de eerste Nederlandse
vrouw die de top van de Mount Everest bereikte, nam haar gehoor mee naar
de allerhoogste toppen. Daarbij behandelde zij zeer herkenbare vragen als
‘Wat maakt het dat je jouw doel al dan niet haalt?’ en ‘Hoe houden mensen het
met elkaar uit onder extreme omstandigheden’. Mooie anekdotes, spannende
verhalen en een inhoud die beklijft.

‘De docent die de visie van zijn mbo-instelling meeneemt in zijn
professionaliteit en overvleugelt met zijn eigen ambities zal toezicht zien als een zegen. Wie dat niet doet, zijn oren laat hangen
en bij alles zegt “Het moet van de inspectie”, ervaart toezicht
vooral als een last.’

Hoofdinspecteur Rik Steur geeft antwoord op de vraag: ‘Toezicht, last
of zegen’.

‘Jongens, ik ben ook een LTS’er!! Kunnen en willen meer mensen
dat vandaag roepen?’

Ruud Porck, programmadirecteur ‘Amsterdam Techniek’ en voormalig
directeur van Technisch College Velsen laat zien dat je met passie voor
je vak veel kunt bereiken.

‘Laatst op een testvlucht was er verschrikkelijk veel turbulentie. Zag ik de ene
stewardess naar de andere lachen. Je voelde de opluchting bij de passagiers: er
zou wel niets aan de hand zijn. Kort daarop legde de captain uit wat er aan de
hand was. De juiste mentaliteit en prima teamwork.’

Boet Kreiken, Manager Director bij KLM Cityhopper onderstreept het belang van een
professionele instelling en goede onderlinge samenwerking.

‘Iedere docent moet kennis hebben van Facebook!’

Social Media-expert Jan Willem Alphenaar stelt sociale netwerken verplicht voor leraren.

‘Drie maanden geleden werkte ik nog bij ROC van Twente. Nu ben ik ineens ‘die
uit Den Haag’.

Hans Schutte (de nieuwe DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en
Emancipatie) over de plotselinge stap in zijn loopbaan.

MBO City
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‘Als we een hoofdredacteur zochten voor
Good Housekeeping, stelden we een opdracht op: bepaal de inhoud van twee nummers en schrijf het redactionele hoofdartikel. Die opdracht kon je anoniem uitvoeren
en inleveren. Iedereen kon winnen. Zo ben ik
mijn secretaresse kwijtgeraakt. Die is nu nog
steeds hoofdredacteur…’

Zakenvrouw Annemarie van Gaal vertelt hoe
haar personeel de succesfactor is geweest bij het
bouwen van haar uitgeverijimperium.

#mbocity
blogisch @blogisch
Net met collega’s nog even nagepraat over de
#mbocity dag van gisteren. Was goed. Balans
tussen inspiratie, vermaak en inhoud.

Zingeving en talent

Wiebren Minnema @wiebrenminnema

De imposante Mount Everest kwam verrassend genoeg ook terug in de zevende zaal: de MBO City Zaal. In deze zaal kwamen sprekers aan het woord
uit de zes programmalijnen. Al deze presentaties werden afgesloten met een
zogeheten break out-sessie onder leiding van Tom van ’t Hek. Het publiek
kreeg in deze sessie de kans vragen te stellen. En zo kon men ook reageren
op de lezing van Cees ’t Hart (CEO van FrieslandCampina) over de fusie
die twee zuivelgrootheden (Friesland Food en Campina) tot een goed einde
trachten te brengen door een mislukte expeditie naar de hoogste top als
negatief voorbeeld te gebruiken. De boodschap: zonder gedeelde zingeving
bereik je jouw doelen niet. In de MBO City Zaal stond overigens eveneens
een Zakenvrouw van het Jaar geboekt: Annemarie van Gaal. Zij bouwde als
25-jarige, alleenstaande moeder in Rusland een uitgeverijimperium op. De
succesfactor: het personeel. Dat kreeg op allerlei manieren de kans om mee
te denken en mee te beslissen. Waardoor vaak onverwachte talenten boven
kwamen drijven.

Vandaag een inspirerende dag op #MBOCity
gehad. Focus op vakmanschap en social Media
als boeiende onderwerpen.

Meepraten over kwaliﬁcatiedossiers

MBO City was echter meer dan de 35 interactieve lezingen. Er was, zoals
ook in de voorafgaande jaren, een beursplein. Door de ideale indeling van
het Edense CineMec was het eigenlijk de gehele dag druk bij de stands. Wie
naar de op de eerste verdieping gelegen zalen wilde lopen, liep steevast over
het beursplein. En bleef in vele gevallen even hangen. Want naast informatie
ophalen, kon je daar ook tips geven. Bijvoorbeeld aan de Inspectie. Ook goed
bezocht waren de gebruikerspanels die stichting SBB organiseerde om samen
met de bezoekers de kwalificatiedossiers te bespreken. Er waren vier ronden, waarbij telkens vertegenwoordigers van drie kenniscentra het gesprek
aangingen met het publiek. Ervaringen delen. Meedenken. Meebouwen. Het
is MBO City ten voeten uit…

René Kneyber @rkneyber
#mbocity had trouwens een fantastische opzet.
Heel modern, TED was er niets bij. Misschien
volgend jaar maar #vocity? ;)

Lenneke Wolswinkel @Lenneke_W
Lezing gevolgd van Annemarie van Gaal
over succes, ambitie en ondernemerschap
#netwerkschool#mbocity. Wat een lef en drive!
‘We moeten studenten
ondernemender maken en
aan de hand van relevante
opdrachten leren informatie te zoeken en te verwerken. Geen voorgekauwde
antwoorden uit boekjes
dus’.

DWDD-gast en ICT-ondernemer Danny Meki� geeft
zijn visie op het onderwijs en
internet.

leon abbink @leonabbink
Editie 2012 @MBOCity ligt achter ons. Strak
georganiseerd, mooie locatie @cinemeczakelijk en
kwaliteitsprogram zowel zakelijk als onderwijs

Annemarie Hoevenaars @AnnemarieCvI
En weer terug van #MBOCity 2 lezingen waar
ik energie en inspiratie van heb gekregen. Katja
Staartjes en Hans Becker

Lena van der Leije @LenaLeije
Loek Winter bezorgt de zaal kippenvel met
ongelofelijk daadkrachtig verhaal uit eigen hoed:
herstart IJsselmeerziekenhuis. #mbocity

Robert Jan Janssen @robertjanj
Bij #mbocity, gelukkig genoeg sprekers met een
afwijkend geluid: lef hebben en hoofd vrij houden.
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FAQ: Engels in de
kwaliﬁcatiedossiers
Vanaf het studiejaar 2017-2018 zijn centraal ontwikkelde
examens Engels verplicht op mbo4-niveau. De invoering
daarvan gebeurt geleidelijk. Maar welke generieke en beroepsspecifieke eisen worden aan Engels gesteld? En welke
uitslagregels zijn er op het vak van toepassing? Steunpunt
taal en rekenen mbo geeft antwoord op enkele veelgestelde
vragen.
Vanaf cohort 2012 gelden voor alle
niveau 4-opleidingen generieke eisen
Engels. Onze opleiding vindt deze
niveaus te laag. Als een student op
een hoger niveau van het Europees
Referentiekader (ERK) een examen
Engels doet, kunnen we dat cijfer
dan gebruiken als resultaat voor de
generieke eisen?
Nee, dit kan niet. Het cijfer voor de
generieke eisen moet opgebouwd
zijn uit cijfers die zijn gebaseerd op
examinering op niveau A2 (schrijven, spreken, gesprekken voeren) en
B1 (lezen en luisteren). Een cijfer
voor een examen op een hoger
niveau kan daarom niet.

Wiskundemeisje Ionica Smeets laat de hersenen kraken

Rekenconferentie Alledaags Rekenen

Hoeveel pianostemmers
zijn er in New York?
Meer dan tweehonderd deelnemers, ruim dertig workshops
en een beursplein met tientallen stands. Dat is de getalsmatige samenvatting van de vierde rekenconferentie voor het
mbo, op maandag 21 november in Nieuwegein. Onder het
motto Alledaags Rekenen stond het vormgeven van goed
rekenonderwijs in de dagelijkse mbo-praktijk centraal.

‘Vandaag komen rekendocenten zélf
aan het woord!’, met die woorden
opende Jurriaan Steen, rekencoördinator bij het Steunpunt taal en
rekenen, de alweer vierde rekenconferentie. ‘Op een heel bijzondere
datum: 21-11-12’. Meer dan tweehonderd rekendocenten en docenten
in beroepsgerichte vakken waarbij
rekenen een rol speelt, waren naar
NBC Nieuwegein gekomen voor een
dag van workshops en kennisuitwisseling én om te netwerken op het
sfeervolle beursplein. Hier waren
educatieve uitgeverijen en onderwijsadviesbureaus paraat om bezoekers bij te praten over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van
leermiddelen voor rekenonderwijs.
De openingslezing was in handen
van wiskundige en wetenschapsjournalist Ionica Smeets, onder
meer bekend van DWDD en de
rubriek in de Volkskrant die ze
vult met collega-Wiskundemeisje
Jeanine Daems. Het publiek moest
de hersenen regelmatig flink laten
kraken bij het even amusante als
informerende verhaal van Smeets.
Ook hierin lag de focus op alledaags
rekenen en wat daarin mis kan gaan.
Zoals het ‘kleine’ rekenfoutje in een
krantenbericht dat elke Afrikaan tot

ontwikkelingshulpmiljonair maakte.
‘De betreffende krant had zich een
paar nullen vergist’, aldus Smeets.
‘Biljoenen en triljoenen gaan ons
bevattingsvermogen al snel te
boven.’ Met een ander voorbeeld illustreerde Smeets ons vermogen om,
op basis van slechts enkele gegevens,
te beredeneren hoeveel pianostemmers er in de stad New York actief
moeten zijn. ‘Hieruit blijkt hoe belangrijk gevoel voor getallen is, voor
de waarde en grootte ervan.’
Na het optreden van Ionica Smeets
was het de hoogste tijd voor de
eerste workshopronde. De bezoekers
van Alledaags Rekenen konden per
ronde kiezen uit maar liefst elf verschillende workshops. Voor de inhoud daarvan tekenden de scholen
zelf, al dan niet ondersteund door
onderwijsadviesbureaus als APS,
Danaë en CED Groep. Joost Bijloo
van het Albeda College belichtte in
zijn workshop de bewustwordingscampagne ‘Taal en rekenen: Wat
heb jij er aan’. Hierbij liet Bijloo
Albeda-leerlingen werken aan Sireachtige reclamefilmpjes waarin het
belang van taal en rekenen in de
dagelijkse praktijk wordt benadrukt.
‘Goed voor de intrinsieke motivatie
én het leverde prachtige filmpjes op

die ook op andere scholen gebruikt
kunnen worden.’
Goed rekenonderwijs in het mbo
kan niet zonder samenwerking tussen rekendocenten en vakdocenten,
daarover zijn veel mensen het eens.
Maar hoe kan dit in de praktijk
worden vormgegeven? Daarover
ging de workshop van Roelie de
Boer en Johan van den Akker van
het Deltion College en Diana Zwart
van Windesheim. Op interactieve
wijze lieten zij hun publiek meedenken over hoe rekenkansen in
de beroepsvakken benut kunnen
worden en hoe reken- en vakdocenten het rekenonderwijs samen
kunnen optimaliseren. Een actueel
thema dat ook in andere workshops
terugkeerde. Hetzelfde geldt voor
het vergroten van de diplomakansen
van leerlingen met dyscalculie en
andere rekenproblemen. Hiervoor
verscheen onlangs het Protocol
Ernstige RekenWiskundeproblemen
en Dyscalculie mbo, dat tijdens de
conferentie werd toegelicht door
medeauteur Mieke van Groenestijn.
Het protocol biedt een leidraad voor
goed rekenonderwijs in het mbo en
werd kosteloos uitgereikt aan alle
bezoekers van Alledaags Rekenen.
Na een presentatieronde waarin
de standhouders zich voorstelden
en de laatste workshopronde, werd
de vierde mbo-rekenconferentie
afgesloten met een netwerkborrel op
het beursplein.
De presentaties en andere opbrengsten van
Alledaags Rekenen je downloaden op de
website van Steunpunt taal en rekenen mbo.

Is de minimale uitslagregel ‘drie van
de vijf ’ ook van toepassing op de
generieke eisen Engels voor niveau 4
vanaf cohort 2012-2013?
Nee, vanaf cohort 2012 is de ‘drie
van de vijf ’-regel vervallen. De

generieke eisen voor Engels moeten
geëxamineerd worden en het gemiddelde eindcijfer moet ten minste een
vijf zijn. Vanaf 2013-2014 geldt de
slaag-/zakbeslissing in combinatie
met Nederlands en rekenen, waarbij
minimaal twee vijven en één zes
moet worden behaald. Vanaf 20152016 geldt dat een student minimaal
twee zessen en één vijf moet halen
voor Nederlands, Engels en rekenen.
Geldt de uitslagregel ‘drie van de
vijf ’ ook voor beroepsspecifieke eisen
mvt/Engels in deel C van het kwalificatiedossier?
Nee, deze regel is van toepassing op
de eisen in deel B voor cohorten tot
en met 2011-2012. Wat betreft de eisen in deel C: de school bepaalt zelf
op basis van professionele overwegingen hoe het onderdeel moderne
vreemde talen binnen de kerntaak
(-taken) wordt gewogen.

COE Dossier: centrale
examens taal en rekenen
in de praktijk
Om instellingen te ondersteunen bij de invoering van centraal ontwikkelde examens (COE’s) taal en rekenen, hebben CvE, saMBO-ICT en Kennisnet in de reeks ‘Hoe? Zo!’ Een
boekje uitgegeven over centrale examinering in het mbo.
De inhoud van dit boekje is – verrijkt met praktijkfilmpjes en
aanvullend materiaal – terug te vinden in het COE Dossier op
de website van Steunpunt mbo.

Vanaf 2013-2014 worden de COE’s
Nederlandse taal en rekenen ingevoerd in het mbo. Dit heeft niet alleen onderwijsinhoudelijke gevolgen
voor mbo-instellingen. Ook op
organisatorisch en ICT-gebied komt
hierbij het nodige kijken. Het COE
Dossier op de website van Steunpunt taal en rekenen mbo geeft een
beschrijving van de stappen in het
implementatieproces van de centrale
examinering.
Het dossier is gebaseerd op het
boekje Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens in het mbo. Het

Hoe?

Zo!

dossier is onlangs aangevuld met
praktijkvoorbeelden, afkomstig van
de instellingen zelf. Dit materiaal
bestaat uit filmpjes waarin scholen
beschrijven hoe zij invulling geven
aan de verschillende stappen en uit
door de scholen ontwikkeld materiaal dat gebruikt kan worden bij de
invoering van de COE’s.
Wil je ook ervaringen en/of materiaal
delen met andere mbo-instellingen?
Neem dan contact op met Rianne
Reichardt: r.reichardt@steunpuntmbo.nl. Bekijk het COE Dossier via
www.bit.ly/coedossier.

Centraal ontwikkelde examens
Nederlandse taal en rekenen in het mbo

Nieuwe
versie:
2.0
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Samen het examineringsproces verbeteren
Op 25 januari aanstaande organiseert het Servicepunt examinering mbo de conferentie Focus op examinering. Met de
conferentie haakt het Servicepunt in op vragen en thema’s
die sterk bij scholen leven als het gaat om beroepsgerichte
examinering, zoals examinering in de nieuwe kwalificatiedossiers, maar ook borging van de Procesarchitectuur
Examinering.

Met de conferentie wil het nieuwe
Servicepunt examinering mbo
vooral praktische handreikingen
meegeven om met de verbetering
van examinering aan de slag te kunnen. ‘Bij een examenproces zijn veel
verschillende mensen betrokken die
ieder hun eigen rol hebben’, vertelt
deelprojectleider Marleen van de
Wiel van het Servicepunt. ‘Dat kan
het geheel soms onoverzichtelijk
maken. Voor onderwijsinstellingen
is het daarom – zeker gezien alle
veranderingen waar ze mee te maken hebben – een hele klus om het
totaalplaatje voor examinering goed
op orde te hebben. Wij helpen hen
graag met die uitdaging.’
Praktisch

Iedereen die betrokken is bij beroepsgerichte examinering, of dat
nu op centraal of opleidingsniveau
is, is welkom op 25 januari. ‘Of het
nu leden van de examencommissies

zijn, toetsontwikkelaars of managers
examinering,´ vertelt Van de Wiel.
Ze schetst de dag in grove lijnen: ’In
de ochtend is er een plenair gedeelte
waarin wij de deelnemers bijpraten
over de meest actuele stand van
zaken als het gaat om bijvoorbeeld
het diplomamodel, de professionaliseringsgelden voor examenfunctionarissen en de nieuwe kwalificatiedossiers. ’s Middags wisselen we
ervaringen en kennis uit en beantwoorden we elkaars vragen door in
te gaan op de examenthema’s die
op dit moment het meest leven bij
de scholen. Er zijn workshops over
examendeskundigheid in teams,
over het framework examenkwaliteit, het kostenmodel examinering
en de Procesarchitectuur Examinering. Mensen willen weten hoe ze
met handreikingen en servicedocumenten aan de slag kunnen. De
workshops zijn dan ook zo praktisch
mogelijk ingericht.’

Grote stappen

De conferentie is de eerste in een
reeks van het Servicepunt. ‘Er zullen zeker nog vervolgconferenties
komen, waarin we dieper ingaan
op specifieke thema’s. Maar steeds
met een beroepsgerichte, praktische
insteek. Samen met onze website
leveren de conferenties een be-

langrijke bijdrage om samen met
scholen het proces van examinering
te optimaliseren. Dit is een belangrijk en complex proces, maar zeker
niet onmogelijk. Scholen hebben
al grote stappen gemaakt. Nu is het
zaak om de verbetering verder door
te zetten.’ Van de Wiel verwacht veel
aanmeldingen. ‘Uit heel Nederland

zullen mensen komen. Voor ons ook
reden om het centraal in het land, in
Amersfoort, te organiseren. Ik reken
op een energieke dag vol waardevolle inzichten!´

Inschrijven of meer weten? Ga naar
www. examineringmbo.nl.

Verdieping in talentontwikkeling en ICT
Masterclasses MBO Diensten
Op 12 februari organiseert MBO Diensten twee masterclasses: ‘Excellentie: de docent als talentontwikkelaar’en ‘Onderwijs faciliteren met ICT’. Beide masterclasses worden
verzorgd door trainers van YoungWorks, een bureau dat is
gespecialiseerd in jongerencommunicatie.
Met ‘Excellentie: de docent als
talentontwikkelaar’ leren docenten
op een andere manier naar talent
te kijken. Yvonne van Sark van
YoungWorks: ‘Vanuit de Westerse
cultuur zijn we gewend ons vooral te
richten op de mensen die het beste
presteren. Degenen die ergens heel
erg goed in zijn, krijgen vaak meer
begeleiding dan degenen die middelmatig presteren. We houden te
veel het resultaat voor ogen, terwijl
het juist ook om de inspanning gaat.’
Van Sark deed vorig jaar onderzoek
naar de ontwikkeling van talent. In
het boek ‘Over de top: haal het allerbeste uit jongeren’, dat zij samen met
haar collega Huub Nelis schreef, laat
zij zien dat het geloof in aangeboren
talent de ontwikkeling van talent
vaak in de weg staat. ‘Docenten stralen soms uit dat iets moeilijk te leren
is. Daardoor raken studenten, zowel
getalenteerde als minder getalenteerde, gedemotiveerd.’
Focus op inspanning

In de masterclasses gaan de deelnemers – docenten en onderwijsmanagers – op een interactieve manier
aan de slag met het ontwikkelen van

tien tips aan het eind van de masterclass leren ze dat talentontwikkeling
niet zozeer een focus op resultaat
is, maar op de weg ernaar toe en op
motivatie. Dat geeft veel meer mogelijkheden. Er is, ook in het mbo,
vaak veel meer te bereiken dan je als
docent voor mogelijk houdt.’
Ruimte voor differentiatie

Op dezelfde dag organiseert MBO
Diensten de masterclass ‘Onderwijs faciliteren met ICT’. ‘Samen
met de deelnemers kijken we naar
de kansen die ICT biedt voor het
onderwijs’, vertelt Van Sark. ‘Want
die zijn er veel. Denk aan een actuele
ontwikkeling zoals Flipping the
classroom. Klassikale uitleg maakt
hierbij plaats voor een online
filmpje dat studenten als huiswerk
kunnen bekijken. Daardoor is er
veel meer ruimte voor differentiatie
en maatwerk.’ Met een interactieve
lezing, een digitale verkenningstour
door de ICT-mogelijkheden en tien
concrete tips heeft ook deze masterclass een hele praktische insteek
volgens van Sark. ‘Beide masterclasses leveren inzichten op waarmee
docenten en onderwijsmanagers
meteen aan de slag kunnen.’
talent. Aan de hand van filmpjes,
stellingen en cases worden ze uitgedaagd vanuit een ander perspectief
naar talentontwikkeling te kijken.
‘Op een praktische manier en met

Meer weten over de masterclass
‘Excellentie: de docent als talentontwikkelaar’ en de masterclass ‘Onderwijs faciliteren met ICT’? Ga naar
mbodiensten.nl.

Agenda
8 januari:
10 januari:
17 januari:
23 januari:
24 januari:
25 januari:
28 januari:
29 januari:
7 februari:
12 februari:
12 februari:
14 februari:

Startbijeenkomst Leergang Onderwijsmakers (Ede)
Conferentie Gebundelde kracht in een kansrijk mbo (Ede)
Training De ondernemende docent (Ede)
Conferentie steunpunt taal en rekenen VE (Amersfoort)
Leergang Onderwijslogistiek (Ede)
Conferentie Servicepunt Examinering (Amersfoort)
Bijeenkomst MBO Beter (Ede)
Masterclass Wees een meester in het vak! (Ede)
Etalageconferentie (Utrecht)
Masterclass Excellentie: de docent als talentontwikkelaar (Ede)
Masterclass Excellentie op school faciliteren met ICT (Ede)
Werkconferentie Werkplekleren en beoordeling (Utrecht)

Op www.mbodiensten.nl vind je meer informatie en de precieze
locaties van bovenstaande evenementen, trainingen, masterclasses
en leergangen. Via deze site kun je je ook inschrijven.

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: Manon Bruininga
(pagina 1), Rob Nelisse (pagina 2, 6 en
7) rechts, pagina 12, onderste helft), Alet
van Leeuwen (pagina 8). Dank aan het
Graafschap College, Kennisland/Onderwijscoöperatie en Skills Netherlands voor
de 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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Co-creatie in
het mbo
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven die samenwerken aan de
inhoud van beroepsopleidingen. Niet gebruikelijk, maar het
komt langzamerhand vaker voor. Ashti Schuit deed onderzoek naar deze vorm van co-creatie en stelde een aantal
factoren voor succesvolle samenwerking vast.

‘Het viel mij op dat er weinig tot
geen overleg was met het bedrijfsleven over het curriculum van
opleidingen die wij ontwikkelen.
Vreemd, omdat wij studenten voor
een bepaald werkveld opleiden en
we dus zo goed mogelijk zouden
moeten aansluiten op de vraag uit
dat werkveld’, aldus Ashti Schuit.
Schuit is onder meer onderwijsontwikkelaar, teamcoördinator en
docent bij de afdeling Welzijn van
het MBO College Hilversum/ROC
van Amsterdam. Onlangs rondde ze
een Masteropleiding Leren en Innoveren af, met een onderzoek naar
co-creatie in het beroepsonderwijs.
Toegevoegde waarde

Vijf handige onderwijsapps
Onderwijsapps zijn er in alle soorten en
maten. Van educatieve apps die interactief in
de klas gebruikt kunnen worden tot handige
tijdbesparende toepassingen voor buiten
schooltijd. Hieronder hebben we onze favoriete apps op een rijtje gezet.

ShowMe
ShowMe verandert je iPad in een mini-whiteboard
waarop je lesstof visueel kunt maken. Met ShowMe kun
je – met je vinger of met een stylus – modellen schetsen,
afbeeldingen annoteren of voorbeeldzinnen noteren en
‘live’ ontleden. ShowMe registreert al je handelingen én
wat je daarbij vertelt en maakt daar een filmpje van dat je
kunt delen met leerlingen. Via de ShowMe-website zijn
inmiddels duizenden tutorials en lesfilmpjes beschikbaar.
Platforms: iPad
Prijs: gratis
Website: http://showme.com

Socrative
Met Socrative krijgt ‘een vraag in de groep gooien’ een
geheel nieuwe lading: studenten kunnen met hun smartphone of laptop reageren op stellingen of vragen die de
docent via Socrative Teacher lanceert. Dat kan een vooraf
opgestelde toets zijn of een ad hoc-vraag. De docent
activeert Socrative met zijn smartphone, waarna de
studenten – met een code – op de sessie kunnen inloggen
met hun telefoon, tablet of laptop. De resultaten van hun
antwoorden worden automatisch verwerkt in rapporten
en grafieken. Socrative is ‘as easy as raising your finger’
en een prachtige manier om niet meer weg te denken
mobiele devices actief in de les te gebruiken.
Platforms: Android, iOS, alle (mobiele) browsers
Prijs: gratis
Website: http://socrative.com

De achterliggende gedachte achter
deze vorm van samenwerking is
dat de vraag van de arbeidsmarkt
naar goed gekwalificeerd personeel
beter beantwoord kan worden als
onderwijsinstellingen, studenten en
bedrijfsleven samen de organisatie
en de inhoud van het leren op de
opleiding afstemmen. Die onderlinge afstemming kan een belangrijke
toegevoegde waarde zijn voor de
kwaliteit van het beroepsonderwijs.

Evernote

Succesfactoren

Evernote is een online notitieblok en ‘knipselmap’ voor
interessante webpagina’s, tekstnotities, foto’s en spraakmemo’s. Nieuwe items in Evernote worden gesynchroniseerd en kunnen dus zowel onderweg als thuis achter
de pc worden bekeken. De slimme zoekfunctie zoekt in
notities en bewaarde websites en zelfs in foto’s (bijvoorbeeld van krantenartikelen) en handgeschreven notities.

Het gezamenlijk ontwerpen van een
opleiding is echter wel een weg vol
valkuilen, meent Schuit. ‘Uit mijn
onderzoek bij enkele koplopers (zie
kader) heb ik een aantal factoren
kunnen herleiden die van belang
zijn voor het slagen van zo’n cocreatie. Een van de belangrijkste is
dat co-creatie wordt geborgd op het
bestuurlijk niveau van de betrokken organisaties. Daarnaast moet er
vooral een gedeeld gevoel zijn van
de noodzaak iets te veranderen of te
ontwikkelen: mensen moeten er de
zin van inzien en er zin in hebben.’

Platforms: Android, iOS, BlackBerry, Windows
Prijs: gratis (tot 60 MB per maand) / €5,- per maand
Website: http://evernote.com

Dropbox
Met Dropbox kun je overal beschikken over belangrijke
bestanden en documenten. Bij installatie op pc of laptop
wordt een map aangemaakt die wordt gesynchroniseerd
met de Dropbox-app op je tablet of smartphone. Wijzigingen worden automatisch overgenomen op alle devices
waarop je Dropbox geïnstalleerd hebt. Bovendien kun je
mappen en bestanden delen en zo samen met anderen
werken in hetzelfde document.

Visie en draagvlak

Als het bedrijfsleven en een mboinstelling de stap nemen om samen
– in co-creatie – een opleiding te
ontwikkelen, is er een goede visie
nodig. Een visie waarin alle betrokkenen zich herkennen, over de vorm
en inhoud van de opleiding, over de
na te streven doelen, of over ieders
verantwoordelijkheden.
‘Wat dat laatste betreft moeten
er wel goede afspraken worden
gemaakt over hoe ver ieders invloed
reikt’, stelt Schuit. ‘Mbo-instelling
en werkveld hebben een gezamenlijk belang – een kwalitatief goede
opleiding – maar ook belangen die
met elkaar kunnen botsen. Zo kan
een bepaalde organisatie er geen
belang bij hebben dat studenten het
vereiste niveau van rekenen behalen,
terwijl de onderwijsinstelling op dat
punt moet voldoen aan de eisen van
de Onderwijsinspectie.’
Cultuurverschuiving

Co-creatie vraagt ten slotte ook bij
uitstek om een cultuurverschuiving.
‘Docenten en onderwijsontwikkelaars moeten los komen van het idee
dat zij de deskundigen zijn en het
best weten hoe het curriculum van
de opleiding eruit zou moeten zien.
Praktijkopleiders dienen vertrouwen
te hebben in hun eigen professionaliteit en er niet vanuit te gaan dat
docenten “het beter weten”, of te
denken dat zij het zelf beter weten,
maar dat niet kenbaar durven te
maken. Alle actoren moeten kunnen
vertrouwen op elkaars en op hun
eigen deskundigheid en het gedeelde
belang vooropstellen. Alleen zo kom
je tot echte kwaliteitsverbetering van
de leeropbrengst van studenten. En
daar draait het tenslotte allemaal
om.’

Platforms: Android, iOS, BlackBerry, Windows, Linux
Prijs: gratis (2 GB) / betaald vanaf 9,99 dollar (100 GB)
Website: https://www.dropbox.com

Wunderlist
Nooit meer taken vergeten. Het gratis Wunderlist is een
van de beste ‘to-do’-apps. Met Wunderlist kun je lijsten
aanmaken (zoals ‘Werk’, ‘Klussen’, ‘Privé’) waarbinnen je
taken kunt toevoegen. Hang deadlines aan je taken, krijg
(eventueel) een melding wanneer je aan de taak herinnerd wilt worden en ‘star’ to-do’s die moeten opvallen.
Je kunt ook lijsten met anderen delen. Gemakkelijk als je
samen aan één project werkt en altijd wilt weten welke
taken er nog uitgevoerd moeten worden.
Devices: Android, iOS, Windows
Prijs: gratis
Website: http://www.wunderlist.com

Voorbeelden van co-creatie
De afdeling Mode van het ROC van Amsterdam heeft samen met de Amsterdamse jeansindustrie het curriculum van de Jean School ontwikkeld.
Deze opleiding is september 2012 van start gegaan.
Het ROC Midden Nederland heeft samen met drie grote instellingen
voor Gehandicaptenzorg (Sherpa, Amerpoort en Reijnaerde) de Share
opleiding ontwikkeld, waar studenten worden opgeleid tot Medewerker
Gehandicaptenzorg.

In de praktijk
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Microkrediet voor ondernemende mbo’ers
Mbo-studenten zijn ondernemende types. Veel mbo’ers
beginnen tijdens of na hun studie een bedrijf. Alleen het
vinden van een startkapitaaltje is soms een probleem. Qredits biedt uitkomst. Deze organisatie verleent microkrediet
aan mbo’ers en andere ondernemers. Bijkomend voordeel:
coaching is onderdeel van het aanbod.

Startende ondernemers kunnen
vaak – ondanks een goed businessplan – niet bij een bank terecht
voor een startkapitaal. Bijvoorbeeld
omdat hun kredietbehoefte te
klein is voor de bank, ze geen eigen
kapitaal hebben of geregistreerd
staan bij BKR. ‘En dat terwijl ze vaak
een goed idee hebben’, vertelt Elwin
Groeneveld, algemeen directeur van
Qredits. ‘Wij zijn in dit gat gesprongen. En hebben ons afgevraagd
of microfinanciering – dat vooral
bekend is uit ontwikkelingslanden – niet ook iets voor Nederland
was. Het is immers een manier om
toegang tot kapitaal te krijgen. Om
zo je doom te verwezenlijken.’
Coaching

Zo gezegd, zo gedaan. Sinds 2009
timmert Qredits aan de weg. Het bedrijf krijgt 150 kredietaanvragen per
week en heeft inmiddels 3.100 leningen – met een totale waarde van 53
miljoen euro – verstrekt. Typerend
voor de organisatie is dat het niet
puur om het verlenen van krediet
– een bedrag van maximaal 50.000
euro – gaat. Groeneveld: ‘Als wij
een krediet verlenen, bieden we ook

coaching aan. Ondernemers worden
nadrukkelijk door ons begeleid. Wij
willen hen een zo goed mogelijke
start geven.’ De aanpak van Qredits
is bovendien heel persoonlijk. ‘Als
iemand een krediet aanvraagt, gaan
we een persoonlijk gesprek aan. We
gaan bij de ondernemer in spe langs
om een goed beeld te krijgen. Wat
zijn z’n idealen? Is hij wel een echte

ondernemer? We willen voorkomen
dat mensen zich zomaar in de schulden steken.’
Van de mensen die een krediet
aanvragen, heeft de helft een mboopleiding gevolgd. Groeneveld
vertelt dat Qredits daarnaast in
toenemende mate aanvragen binnenkrijgt van studerende mbo’ers.
‘Het mbo besteedt steeds meer
aandacht aan ondernemerschap.
Bovendien zijn mbo’ers gewoon heel
ondernemend. Steeds meer mbostudenten beginnen tijdens of na
hun studie een bedrijf. Dat zien we
terug in de kredietaanvragen.’ Qredits speelt hierop in door tools te
ontwikkelen die ondernemers in spe

Vol vertrouwen
Mohamed Mouhdad (22) is een druk baasje. Hij doet aan professioneel
kickboksen, heeft een boek geschreven en is bezig met het opzetten
van zijn eigen onderneming. Hiervoor is hij wel – tijdelijk – gestopt met
zijn opleiding sociaal cultureel werk aan Landstede. In zijn woonplaats
Apeldoorn hoopt Mohamed in februari een Arabische lounge te openen.
‘Het moet een café worden waar mensen iets kunnen drinken of eten
of een waterpijp kunnen roken’, vertelt Mohamed. ‘Met muziek op de
achtergrond en eens in de zoveel tijd een liveoptreden. Een plek waar je
je op je gemak voelt.’
Om zijn droom waar te maken, vroeg Mohamed krediet aan bij Qredits.
‘Ik heb mijn ondernemingsplan opgestuurd, waarna een van de adviseurs van Qredits thuis langskwam voor een gesprek. Een goede manier
om te kijken hoe iemands privésituatie is.’ Qredits heeft zijn aanvraag
positief beoordeeld; het krediet is binnen. In februari hoopt Mohamed
zijn lounge te openen. ‘Spannend. Maar ik heb er veel vertrouwen in.’

Dít is mbo!
Vanaf november kun je (of je studenten) weer nieuwe
projecten uploaden op www.ditismbo.nl. In 2013 vallen de
meest gewaardeerde projecten in drie categorieën (Ondernemend, Maatschappelijk en Cultureel/Creatief) in de
prijzen. Om je te inspireren blikken we hier nog even terug
met de prijswinnaars uit 2012 .

De Equine Chest Protector. Op www.equineprotector.nl kun je een door de
studenten gemaakte instructievideo bekijken.

Ondernemend: Equine Chest
Protector

Het is een bron van zorg voor
paardenhouders: de schuurplekken die paarden soms oplopen als
ze een (winter)deken dragen. De
elastische borstbeschermers die
dit probleem moeten voorkomen,
werken niet goed. Studentenonderneming Express Yourself bedacht
een nieuwe beschermer: de Equine
Chest Protector. Deze van terlenka
en schuimrubber gemaakte borsten schouderbeschermer zit comfortabel, lubbert niet en kan gewoon in
de wasmachine.
Ginouque Schuurmans: ‘In een
minionderneming werk je met
echt geld, leg je verantwoording af
aan echte aandeelhouders. Express
Yourself wilde een product in de
markt zetten waar de sector echt iets
mee kan. Met de nieuwe beschermer
hebben we echt een gat in de markt
getroffen: zoiets was er nog niet. En
hoewel de paardenhouderij een vrij
behoudende sector is, zijn we inmiddels uit de kosten. Winst hebben
we niet gemaakt, maar dat hoeft ook
niet. De ervaring alleen is al zoveel
waard. Nadenken over een product,
onderhandelen met leveranciers,
aandacht vragen voor ons product
in de media: dat is het echte werk.
Geweldig dat we gewonnen hebben.’

helpen bij bijvoorbeeld het schrijven
van een businessplan. ‘Met onze
e-learningmodule voeren startende
ondernemers een aantal opdrachten
uit. Zo schrijven ze eigenlijk hun
eigen ondernemingsplan. Daarnaast

kunnen ondernemers in spe, zonder
dat ze bij ons een kredietaanvraag
hebben lopen, een beroep doen op
coaching.’

Maatschappelijk: Kimba

Cultuur en creatief: DNAMC

Wie de opleiding Dierverzorging
volgt, heeft hart voor dieren. Verzorgen, trimmen en socialiseren zijn
zaken waar deze studenten goed
in zijn. Van die kwaliteiten maakt
dierenasiel Kimba in Zuid-Spanje
graag gebruik. Voor de vierde keer
op rij vertrok afgelopen voorjaar een
groep studenten van Helicon MBO
Nijmegen naar Spanje.

Het is jong, hip, dynamisch: het
crossmediale jongerenplatform
DNAMC (spreek uit: Dynamic). Een
platform voor video, foto’s, blogs
en clips van en voor jongeren uit de
regio Rijnmond. De redactie wordt
gevormd door studenten van mbo
en hbo. Maaike Yark loopt vanuit
de opleiding Marketing & Communicatie (Albeda) een half jaar
stage bij DNAMC: ‘Wij bieden een
podium aan jongeren met talent en
een mening. Daarnaast informeren
we jongeren via televisie, internet en
sociale media over allerlei thema’s.
In mijn eigen programma BOTS2,
wat staat voor Being on The Safe
Side, behandel ik onderwerpen als
tienerzwangerschap, gameverslaving
en schuldenproblematiek. Interviews, feiten en cijfers en praktische
informatie worden gemonteerd tot
een voor jongeren aantrekkelijk
tv-programma. Ons platform slaat
enorm aan. We worden dagelijks
benaderd door jongeren die willen
meewerken. We zijn er trots op dat
54,4 procent van alle jongeren in de
regio Rijnmond naar DNAMC TV
kijkt. En onze website trekt maandelijks 12.000 unieke bezoekers. Als
redactie hebben we veel vrijheid, en
dat maakt het ontzettend leuk om
hier te werken. Het enthousiasme
spat van onze programma’s af.’

Marij Hoefnagels was een van: ‘Het
asiel moet het hebben van donaties
en de inzet van vrijwilligers. Als je
bedenkt dat er alleen al tweehonderd honden zitten, is wel duidelijk
dat hulp welkom is! Ondanks de
moeilijke omstandigheden zagen
de honden er goed uit. Wij hebben
de vrijwilligers geholpen bij het
trimmen, uitlaten en verzorgen van
de honden. Daarnaast hebben we de
verblijven opgeknapt. Van het sponsorgeld dat we bijeengebracht hadden, zijn onder meer voer, shampoo
en geneesmiddelen aangeschaft.’
Een geweldig project, leuk dat het
is uitgeroepen tot beste maatschappelijke mbo-project 2012. Bij Kimba
zijn we klaar. Ik hoop echt dat de
school een ander asiel zoekt waar
studenten aan de slag kunnen.’

Meer info: www.qredits.nl
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Mooi project? Load it up! >>>
Test je leefstijl
De jongerensite www.testjeleefstijl.nl en de bijbehorende testsite Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de
Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De
stichting wil met www.testjeleefstijl.nl een betrouwbare vraagbaak zijn voor mbo-scholieren op het gebied
van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en
andere vragen waar deze jongeren soms mee zitten. En
waarmee ze in eerste instantie niet naar hun ouders of
naar hun school gaan. Op www.testjeleeftstijl.nu kunnen de studenten de ‘lifestyle reality check’ doen, een
uitgebreide test over hun lifestyle. Je kunt voor deze
check één keer je gehele mbo-instelling aanmelden. Je
krijgt dan een inlogcode en een wachtwoord die je kunt
verspreiden onder je studenten.

Vijftig jaar Worldskills
Dit jaar neemt Nederland vijftig jaar deel aan internationale vakwedstrijden. In 1962 vertrokken acht Nederlandse jongeren naar de internationale wedstrijden in het Spaanse Gijón. Er waren toen 156 deelnemers
uit tien landen. Vijftig jaar later vertrokken bijna 1.000 deelnemers
uit meer dan vijftig landen naar de WorldSkills in Londen. In die halve
eeuw hebben ongeveer 800 Nederlandse jongeren meegedaan aan
de wedstrijden. Daar zijn we nog steeds trots op. Reden voor Skills
Netherlands om dit jubileum groots te vieren. Met een jubileumboek
(‘Gaan voor Goud’). En onlangs nog met de oprichting van een Alumnivereniging voor oud-deelnemers, oud-juryleden en andere betrokkenen. Aanmelden kan via Facebook.
Op www.skillsnetherlands.nl vind je de precieze link en overige info.

Onderwijs Pioniers:
geef jouw innovatieve idee vleugels
Ben jij een bevlogen docent met goede ideeën? Maak dan kennis met de Onderwijs
Pioniers. Een initiatief van de Onderwijscoöperatie en Kennisland, ontstaan vanuit het idee dat leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen
werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt
Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op
school te realiseren. Heb je een goed idee, dan krijg je hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk en een netwerk van Pioniers.
Je maakt bovendien kans op de Onderwijs Pioniers Trofee. Sinds november is er een
uitgebreide campagne van Onderwijs Pioniers die zich speciaal op het mbo richt. Tot
en met 31 maart 2013 heb je de kans om jouw idee aan te dragen.
Meer weten: www.onderwijspioniers.nl.

