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Welke betekenis kan het
lerarenregister in het
mbo krijgen? Scholen en
docenten onderzoeken dit
de komende jaren in pilots,
vertelt Rob Schrijver.
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Het BedrijfsCompetentieCentrum voor Mobiliteit en
Logistiek heeft de Nationale
Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012 gewonnen. In
gesprek met de winnaars.

ROC’s moeten grote stappen zetten om tijdig klaar
te zijn voor de invoering
van Passend onderwijs.
ROC Flevoland en ROC van
Amsterdam sloegen de
handen ineen.
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Kwaliteit belangrijker dan urennorm
De eisen voor onderwijstijd
in het mbo worden versoepeld. Scholen moeten
zorgen voor goed en intensief onderwijs, maar onderwijsteams krijgen de vrijheid
om zelf het programma in
te richten. Het leveren van
kwaliteit is volgens minister
Bussemaker belangrijker dan
de strikte naleving van een
urennorm.

Met deze benadering komt de
nieuwe minister tegemoet aan kri-

tiek van scholen én van de Rekenkamer. In het rapport ‘Administratieve
lasten van onderwijstijd in het mbo’
(januari 2013) constateerde de Algemene Rekenkamer dat veel scholen
bang zijn om niet te voldoen aan
de wettelijke eisen rond onderwijstijd. Zij stoppen daarom veel tijd
en energie in de administratie van
onderwijstijden, hetgeen niet per se
de kwaliteit van het onderwijs ten
goede komt. De Rekenkamer adviseert de minister dan ook vooral te
sturen op de resultaten (kwalitatief
goed onderwijs, tevredenheid van
studenten) en minder op gedetailleerde verantwoordingsvragen over
het ‘hoe’ van het onderwijs.

Primaat bij school

Minister Bussemaker houdt overigens vast aan de belangrijkste
voornemens van het Actieplan
Focus op vakmanschap. Zo blijft het
de taak van de school te zorgen voor
een intensief onderwijsprogramma.
Leerlingen die uit het vmbo komen
zijn hieraan immers gewend. Volgens de minister voldoen scholen
in ieder geval aan deze zorgplicht
als zij de minimum urennormen
hanteren zoals die zijn neergelegd
in het wetsvoorstel ‘doelmatige
leerwegen en het moderniseren van
de bekostiging van het beroepsonderwijs’. Maar scholen krijgen in
het voorstel van Bussemaker ook de

mogelijkheid om af te wijken van
deze urennorm. Voorwaarde is dan
dat de school kan aantonen dat de
kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Bovendien heeft de school
bij een minder intensief onderwijsprogramma de instemming van de
deelnemersraad nodig.
Positief

De omslag in het denken over kwaliteit is positief ontvangen (zie de
reacties uit het veld rechts op deze
pagina en op pagina 2). Ook in de
Tweede Kamer was veel steun voor
de versoepeling van de urennorm.
Lees verder op pagina 2

Interview minister
Jet Bussemaker

Anders dan haar voorganger
Marja van Bijsterveldt heeft
de huidige minister van OCW
Jet Bussemaker een stevig
onderwijsprofiel. Jarenlang
gaf ze zelf les aan de Universiteit van Amsterdam en de
Vrije Universiteit. Ondanks
haar sterke affiniteit met het
hoger onderwijs, heeft ze
veel op met docenten in het
middelbaar beroepsonderwijs. ‘Zij staan midden in de
praktijk. Dat vind ik mooi.’

Minister Bussemaker op werkbezoek bij de Oefenfabriek, een kleine locatie van het Scheepvaart & Transport
College in Brielle.

mbo is de drijvende kracht achter de
Nederlandse beroepsbevolking.’
Wat spreekt u aan binnen het mbo?
‘Vooral het feit dat het mbo zo
praktijkgericht is. Anders dan het
algemeen voortgezet onderwijs
leidt het mbo direct op tot een

beroep. Het beroepsonderwijs
moet vakmensen leveren waar de
arbeidsmarkt echt op zit te wachten.
Ik verwacht dan ook dat de sector
nauw samenwerkt met het regionale
bedrijfsleven. Als rector van de HvA
onderhield ik nauwe contacten met
mbo-instellingen in Amsterdam en
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Reacties uit het veld

Rick Steur, hoofdinspecteur vo,
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs:
‘Voldoende onderwijstijd, zinvol ingevuld blijft naar mijn idee
een belangrijke voorwaarde voor
goed onderwijs. Ik ben blij met
de ontwikkeling dat we de onderwijstijd meer in samenhang met
de kwaliteit van het onderwijs zelf
gaan beoordelen. Ook hebben wij
oog voor innovaties die goed zijn
voor de kwaliteit. We maken daar
dit jaar een begin mee: we doen
geen afzonderlijk onderzoek meer
naar onderwijstijd. We combineren
het met onze reguliere onderzoeken
naar de kwaliteit van instellingen
en opleidingen. Over de aspecten
waar we op zullen letten en hoe we
die beoordelen overleggen we met
OCW en MBO Raad.’
Kathleen Kennedie, docent
Beeld en Geluid, ROC A12:
‘Er schijnt bij beleidsmakers een
dringende behoefte te bestaan om
alles een label, een kader te geven
of binnen wetgeving te vangen.
De realiteit is echter dat de meeste
van deze regels zorgen voor extra
“controles” en administratieve
rompslomp. Natuurlijk moeten we
zorgen voor zo min mogelijk uitval.
Dat is een schone taak die wij als
docenten best hoog in het vaandel
hebben. Alleen willen we dat graag
bewerkstelligen door ons onderwijs
zo in te richten dat we kwalitatief
hoogstaand onderwijs kunnen
geven. Wat mij altijd heeft verbaasd
is het feit dat we regels opgelegd
krijgen die voor alle mbo-richtingen
gelden, ongeacht de vele verschillende studierichtingen, verschillende
niveaus, verschillende populaties
en verschillende eisen vanuit de
beroepswereld. De ervaring is dan
ook dat de meeste regels ons in een
spagaatstand brengen. De beste aanval op uitval is natuurlijk gewoon
goed lesgeven.’

‘Iedereen kan zich verbeteren’

Voordat Jet Bussemaker afgelopen najaar werd benaderd voor de
ministerspost op het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
was zij rector aan de Hogeschool
van Amsterdam. Het reilen en zeilen
van een grote onderwijsinstelling is
geen vreemde kost voor haar. Sinds
november doet ze dat op landelijke
schaal, waarbij ze ook verantwoordelijk is voor het mbo. Een onderwijsniveau waar ze geen directe
bestuurservaring mee heeft. Toch
hoeft het mbo zich absoluut niet
miskend te voelen door haar. ‘Het
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omgeving om samen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale behoeften. Dat
doe ik als minister ook, maar dan op
landelijk niveau. Voor mij is dit een
van de belangrijkste opdrachten als
minister.’
Lees verder op pagina 2

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.
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‘Vertrouwen geven waar het kan’
Vervolg artikel over onderwijstijd
(voorpagina)
De nieuwe invulling van de urennorm in het mbo heeft ook consequenties voor het inspectietoezicht.
Uitgangspunt wordt ‘vertrouwen
geven waar het kan en controleren
wanneer het moet’. Het is de bedoeling dat de inspectie in de toekomst
vooral kijkt naar de geboden onderwijskwaliteit en de naleving van de
urennorm in dat kader zal bezien.
Daarmee wordt de toezichtlast beperkt, onder andere omdat er geen
themaonderzoeken naar onderwijs
meer nodig zijn.
Onderwijsteams

Volgens Bussemaker is er een

belangrijke taak weggelegd voor de
onderwijsteams. Scholen moeten
een evenwichtig en uitdagend onderwijsprogramma aanbieden met
een goede mix aan werkvormen en
adequate begeleiding. Een multidisciplinair onderwijsteam met
bevoegde docenten, instructeurs,
gastdocenten en studiebegeleiders
moet hiertoe in staat zijn. Juist
in het mbo is het belangrijk dat
studenten ook onderwijs kunnen
krijgen van deskundige instructeurs
en gastdocenten. Zolang dit onderwijs plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een bevoegd docent
en hierover in het onderwijsteam
goede afspraken zijn gemaakt, kan
dit een belangrijke toegevoegde
waarde hebben.

Bekostiging

Ook ten aanzien van de bekostiging van het mbo-onderwijs kwam
minister Bussemaker met enkele
wijzigingen ten opzichte van het
oorspronkelijke wetsvoorstel van
haar voorganger. Om scholen de
kans te bieden bijvoorbeeld dure
techniekopleidingen aan te bieden
blijft de mogelijkheid bestaan om
per opleiding een aparte prijsfactor
te hanteren. In het oorspronkelijke
wetsvoorstel werden de prijsfactoren
afgeschaft. Ook het idee van een
‘cascade’ in de bekostiging, waarbij de vergoeding voor de leerling
afneemt naarmate de leerling langer
onderwijs heeft, staat nu op de helling. Het aangepaste wetsvoorstel
biedt slechts de mogelijkheid om

in de toekomst bij de bekostiging
rekening te houden met de verblijfsduur in het mbo. Dergelijke
maatregelen zullen in de toekomst
via een Uitvoeringsbesluit genomen
kunnen worden.
Op dinsdag 12 februari bleek een
ruime meerderheid van de Tweede
Kamer akkoord te gaan met het
aangepaste wetsvoorstel. Minister
Bussemaker zegde toe de nadere
uitwerking van het cascademodel
(via een amvb) nog aan de Kamer
voor te leggen. Het is de bedoeling
dat de maatregelen uit het wetsvoorstel – naast de urennorm en de
bekostiging ook o.a. de entreeopleiding – van kracht worden vanaf het
schooljaar 2014/2015.

‘Onderwijsakkoord moet duidelijke doelen stellen voor
komende twintig jaar’

Astrid Wagenaar, coördinator
Fotonica, ROC A12:
‘De kwaliteit van onderwijs los
je niet alleen op met het rigide
vasthouden aan de urennorm. Het
mbo heeft nu eenmaal een enorme
diversiteit aan kwalificatiedossiers.
Die maakt het moeilijk vast te houden aan een urennorm, zoals die in
de afgelopen jaren werd gehanteerd.
Stages, projecten et cetera kwamen
in het gedrang, omdat de urennorm
te strak gehanteerd werd. Het mbo
zou gebaat zijn met een richtinggevende norm, die ingevuld kan
worden met lerende en vormende
onderwijsmethoden die recht doen
aan de student. Zo kunnen we voorkomen dat de kwantiteit de kwaliteit
in negatieve zin gaat overheersen.
Leren is meer dan lesstof ontvangen
in een klaslokaal, het is ook toepassen, ontdekken, ervaren.’

Vervolg interview minister Bussemaker
(voorpagina)

Geef eens een voorbeeld van afstemmen op (regionale) behoeften…
‘Vooral in de techniek en zorg
hebben we nu en straks capabele
mensen nodig. Nu al moeten vier op
de tien mbo-studenten eigenlijk een
zorgopleiding doen om de personeelstekorten in de nabije toekomst
op te kunnen vangen. Hetzelfde
geldt voor de techniek. We hebben
mensen van alle onderwijsniveaus
hard nodig om de concurrentiekracht van Nederland op peil te
houden.’
Hoe kan het mbo daaraan
bijdragen?
‘Bijvoorbeeld door het Actieplan
Focus op Vakmanschap, daar heb ik
hoge verwachtingen van. De schooluitval binnen het mbo moet omlaag,
de onderwijskwaliteit juist omhoog.
De kwalificatiestructuur moet een
stuk minder bureaucratisch worden
ingericht. Daarnaast vind ik dat ook
het mbo een centrale Studiebijsluiter moet krijgen. Studenten en hun
ouders moeten een goed beeld hebben van de kansen op de arbeidsmarkt bij een bepaalde studiekeuze.
Ook gaan we, net als in het hoger
onderwijs, prestatieafspraken met
het mbo maken over de onderwijskwaliteit.’
Welke rol spelen docenten in dit
streven?
Docenten zijn zeker in het mbo
van doorslaggevend belang voor de
onderwijskwaliteit, voor de motivatie en kansen van studenten. Binnen
het beroepsonderwijs staan de
docenten midden in de praktijk en
hun studenten straks ook. Het is van
groot belang dat alleen gecertificeerde docenten voor de klas staan. Zij
leiden immers een nieuwe generatie
vakmensen op. De praktijkervaring
van zij-instromers kan het beroeps-

Ruud Rabelink, Lid College van
Bestuur SintLucas Eindhoven:
‘Het gaat om onderwijskwaliteit
en daarom ook om kwalitatieve
onderwijstijd. Dat is niet de enge
definitie die de inspectie tot nu toe
hanteerde. De herdefiniëring van
het begrip onderwijstijd is een stap
in de juiste richting. Maar dat de
begeleiding van het onderwijsleerproces niet alleen door een docent,
maar door een onderwijsteam uitgevoerd kan worden, is slechts één
aspect. Er zijn immers ook attractieve uitdagende onderwijsvormen die
recht doen aan levensecht werken en
buiten de muren van het schoolgebouw plaatsvinden. Deze vragen
om andere vormen van begeleiding.
Dit kan in de vorm van projecten
met bijvoorbeeld hbo-studenten of
met levensechte klanten. Uiteraard
alles onder de verantwoordelijkheid
van ons als school met duidelijke
afspraken over de monitoring en
verantwoording van de studenten.
Onze ervaring is dat deze attractieve
onderwijsvormen meer leerrendement opleveren, meer tevreden
studenten, meer tevreden afnemers.
Kortom: betere onderwijskwaliteit!’

onderwijs zeer goed gebruiken,
maar zij moeten ook geschikt zijn
om voor de klas te kunnen staan.
Dat moeten zij middels een assessment kunnen aantonen. Het
docentschap is immers een vak op
zich. Wie niet over de juiste papieren
beschikt, moet zich bijscholen.’
U verwacht dus meer van docenten
binnen het beroepsonderwijs?
‘Vooropgesteld, ik ben onder de indruk van hun inzet en kennis. Maar
iedereen moet zich blijven ontwikkelen. We willen het onderwijs in
Nederland naar een hoger niveau
tillen, dan kijken we dus ook naar
de kennis en kunde van docenten.
Daarom komt er op de lerarenopleiding een speciale afstudeerrichting
voor aankomende mbo-docenten,
zodat ze beter op de beroepspraktijk

binnen het mbo zijn voorbereid.
In het hbo komt straks een aparte
minor Beroepsonderwijs op het programma. Hier stel ik 4 miljoen euro
voor beschikbaar. Deze minor moet
hbo’ers verleiden om te kiezen voor
het docentschap in het mbo. Voor de
verdere opleiding en ontwikkeling
van bestaande mbo-docenten is nog
eens 14 miljoen euro uitgetrokken.
Als docent moet je zeker binnen het
mbo stevig in je schoenen staan.
Het is daarom belangrijk dat jonge
leraren ook leren van hun ervaren
collega’s.’

overigens wel. Soms kijken universitaire docenten wat neer op hun
collega’s die in het hbo werkzaam
zijn. Onzin. Ieder onderwijsniveau
heeft zijn eigen eisen.’

Wordt hiermee ook de status van het
beroep verhoogd?
‘Het gaat vooral om de kwaliteit. En
wat de status betreft: het mbo hoeft
zich zeker niet miskend te voelen
door mij. Ik begrijp dat sentiment

Momenteel onderhandelt u met de
onderwijssector over een Nationaal
Onderwijsakkoord. Hoe staat het
ervoor?
‘We praten over belangrijke thema’s
als onderwijskwaliteit, arbeidsvoor-

Vindt u dat docenten meer medezeggenschap zouden moeten hebben?
‘Ja. Het bestuur moet zich aan de
kerntaken houden, maar de inbreng
van docenten moet daarbij niet
worden genegeerd. Juist het onderwijzend personeel moet bijvoorbeeld kunnen meebeslissen over de
samenstelling van het curriculum.’

waarden, meer onderwijsverantwoordelijkheid voor docenten en
de bestrijding van bureaucratie in
de sector, vooral in de kwalificatiestructuur. Inhoudelijk kan ik er nog
niet veel over zeggen, omdat we nog
volop in gesprek zijn. Het Akkoord
moet een stip aan de horizon aangeven en duidelijke doelen stellen
voor pakweg de komende twintig
jaar. Het Nederlandse onderwijs
heeft al heel wat bezuinigingen en
allerhande onderwijsvernieuwingen
voor de kiezen gehad. Nu is het tijd
voor rust. Dat bereiken we door
samen een langetermijnvisie te formuleren en ons daarop te focussen.
Die hoeft niet lang of ingewikkeld
te zijn. Het Akkoord van Wassenaar
[overeenkomst tussen overheid en
sociale partners over loonmatiging
en arbeidtijdsverkorting uit 1982,
red.] besloeg maar drie regels. Het
Nationale Onderwijsakkoord hoeft
wat mij betreft maar uit een paar
A4’tjes te bestaan.’
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handboek

MBObeter light is een praktische handleiding waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe je met (afgevaardigden uit) het

het onderwijs. MBO Diensten organiseerde op 28 januari een
informatieve bijeenkomst om dit handboek nader toe lichten.

EEn praktischE handlEiding
voor duurzaam vErbEtErEn
in tEamvErband

fase 2

Verslag van een inspirerende bijeenkomst.

MBOBeter
light

fase 1

onderwijsteam kunt komen tot duurzame verbetering van

fase 3

MBObeter light
fase 4

‘De basis op orde, de lat omhoog’:
de ambities en doelstellingen van
het Actieplan Focus op Vakmanschap zijn helder. Overal in Nederland zijn scholen in het mbo
bezig met verbetertrajecten om de
voorgestelde maatregelen uit het
Actieplan waar te maken. Maar hoe
zorg je nu dat verbeteringen en
veranderingen echt beklijven? Dat
ze gedragen worden door de mensen
waar het om gaat: de docenten en
praktijkbegeleiders? Beter nog: dat
die mensen op de werkvloer – de
onderwijsteams – zelf aan de basis
staan van een verbetertraject?
Grote belangstelling

Een van de middelen om duurzame
onderwijsverbeteringen in teamverband te realiseren, is de door
MBO 2010 ontwikkelde methode
MBObeter. Vooropgesteld: MBObeter is al ontwikkeld en in gebruik
genomen voor er sprake was van
Focus op Vakmanschap. Maar de
methode leent zich ook prima om
gestalte te geven aan de maatregelen
uit het Actieplan. De belangstelling
voor de lightversie van de MBObeter methode is in ieder geval groot.
De eerste bijeenkomst waarop
het handboek werd gepresenteerd
was zo snel volgeboekt dat MBO

Diensten op 25 februari en 25 maart
extra bijeenkomsten organiseert (zie
kader).
Informatiebijeenkomst

De eerste informatiebijeenkomst
over MBObeter light is kleinschalig
van opzet. In een knusse zaal van
MBO15 in Ede hebben zo’n twintig
aanwezigen alle ruimte om vragen
te stellen aan Joris van de Lindeloof
(Plus Delta Onderwijs en auteur van
het boek) en Gijs Vlieland en Klaas
Kuin van het ID College. Van de
Lindeloof neemt de aanwezigen stap
voor stap mee door de verschillende
fasen van het verbetertraject die in
het handboek worden besproken.
Vlieland en Kuin vertellen vervolgens over hun ervaringen in de
praktijk.
Nut en noodzaak

Van de Lindeloof schetst eerst de
aanleiding voor de verkorte versie
van de MBObeter methode. ‘In
2010 heeft MBO 2010 samen met
Plus Delta Onderwijs de MBObeter
methodiek ontwikkeld. Dat was
een vertaling van de Lean Six Sigma
methode voor het onderwijs. De
methode is er met name op gericht
om verbeterplannen van onderaf
te ontwikkelen: met inzet van het

getje gemaakt naar de verbeterfase. Je moet immers in oplossingen gaan

TiP
Het vergelijken van de resultaten van de faal- en gevolganalyse en de prio-

denken om de oplosbaarheid van een oorzaak te kunnen inschatten.

riteiten-impactanalyse heeft een controlerend effect. Je kunt dit eenvoudig
controleren in tabblad ‘VERZAMELBLAD ANALySES’ van het bestand ‘For-

TiP

mat MBObeter-gereedschappen’. De resultaten van beide analyses zijn in

De gevorderde gebruiker kan de grenswaarden van de prioriteiten-impact-

kolommen naast elkaar weergegeven. Ook hier kun je tijdens de sessie aan-

analyse aanpassen. Op basis van de ingestelde grenswaarden wordt een

dacht aan besteden.

oorzaak ingedeeld in een bepaald kwadrant. Als bijvoorbeeld 90% van de
oorzaken in kwadrant ‘Prioriteit’ staat (zie onderstaand figuur 21), is het

Wat is de link tussen deze twee gereedschappen?

handig om de grenswaarden wat te verschuiven zodat er meer spreiding

Het aanpakken van ernstige en frequent voorkomende oorzaken levert veel

ontstaat in de resultaten van de analyse. Bespreek het resultaat wel met de

resultaat op!

werkgroepleden. Zie STAP 8 in bestand ‘Format MBObeter-gereedschap-

36
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Figuur 20 Relatie tussen twee gereedschappen

STAP 5 SORTEREN EN VASTSTELLEN RESULTAAT
Als je dit proces hebt doorlopen, kun je de resultaten desgewenst sorteren
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Figuur 21 Grenswaarden instellen

op ‘Plaats in kwadrant’ (laatste handeling onder STAP 7 van bestand ‘Format
MBObeter-gereedschappen’). Bespreek en stel het eindresultaat gezamenlijk

VOOrBereiDing

vast.

Om de scores van de werkgroepleden te verwerken gebruik je bestand
‘Format MBObeter-gereedschappen’. Zorg ervoor dat je het Excelbestand

GROEPSPROCES

kent en weet te gebruiken voordat je de sessie ingaat. Hiermee voorkom je

Het uitvoeren van een prioriteiten-impactanalyse brengt, net als de faal- en

onnodig tijdverlies en energieverspilling tijdens de sessie.

gevolganalyse, een krachtig groepsproces op gang waarin je bereikt dat medewerkers naar elkaars standpunten luisteren en begrip krijgen voor elkaars
mening. De teamleden groeien door deze sessie naar elkaar toe en er wordt
een gemeenschappelijk beeld gevormd. Tevens wordt er een eerste brug48
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team zelf, zodat er genoeg draagvlak
is voor dit soort trajecten. Een jaar
later heeft MBO 2010 een expertteam samengesteld om scholen en
onderwijsteams te ondersteunen bij
het verbeteren van (zeer) zwakke
opleidingen, onder andere met
gebruik van de methodiek van
MBObeter.’
Sneller naar verbetering

‘We zagen enerzijds dat er nog te
weinig verbetertrajecten werden
gestart. Wellicht was het volledige handboek toch niet praktisch
genoeg. En anderzijds zijn (zeer)
zwakke opleidingen het meest
gebaat bij oplossingen die op korte
termijn kunnen worden geïmplementeerd. Daarom hebben we een
verkorte MBObeter route ontwikkeld – MBObeter light –, een zeer
praktisch en snel te doorlopen
traject met inzet van een beperkt
aantal uren.’

fase 5

Handboek voor
duurzaam verbeteren
in teamverband
MBObeter light in het kort
MBObeter light is een praktische handleiding waarin stapsgewijs wordt
beschreven hoe je met het onderwijsteam kunt komen tot duurzame
verbetering van het onderwijs.
Het handboek is in het algemeen bruikbaar bij het verbeteren van
repeterende processen zoals onderwijs (lessen, begeleiding, BPV) en
ondersteunende processen (administratie, verzuimregistratie). Het
is een analyse-instrument dat ingezet wordt wanneer onbekend is
waardoor problemen worden veroorzaakt. Via vier fases – definiëren,
meten, analyseren en verbeteren – komen deelnemers tot een plan
van aanpak met concrete verbeteracties.
MBObeter light is uitermate geschikt om de volgende doelstellingen
te bereiken:
• Het verbeteren van de kwaliteit van een opleiding;
• Het verhogen van de studenttevredenheid;
• Het verbeteren van het rendement van een opleiding;
• Het verbeteren van onderwijsprocessen en ondersteunende
processen.
Het handboek MBObeter light en de bijbehorende werksjablonen zijn
te vinden op: www.mbobeter.nl

Plan van aanpak

Met behulp van filmpjes, praktijkvoorbeelden en anekdotes loodst
Van de Lindeloof ons vervolgens
door het handboek. Opmerkingen
die eruit springen: ‘Doe het met de
mensen om wie het gaat: de docenten.’ ‘Als projectleider ben je vooral
procesbegeleider: het gaat niet om
jouw oplossing, maar om het begeleiden van anderen naar hun oplossing.’ ‘Zorg voor goede data.’ ‘Cluster
en prioriteer de oorzaken van een
probleem, zodat je een compact plan
met focusgebieden krijgt.’ Uitgangspunt van MBObeter light: in slechts
negen sessies van zo’n twee uur,
met vier tot zes medewerkers en een
looptijd van twee tot drie maanden
doorloopt een onderwijsteam vier
fasen. Van probleemdefiniëring tot
verbeterfase, met een concreet plan
van aanpak als resultaat (zie kader:
MBObeter light in het kort).

Praktijkverhaal

Voor het praktijkverhaal van het
ID College is helaas niet zoveel tijd.
De heren Vlieland en Kuin hebben
beiden een MBObeter light traject
doorlopen, voor de kappersopleiding en voor de opleiding tot
schoonheidsspecialist. Hun tips:
onderschat de voorbereidingstijd
niet, benut de aanwezige data nog

beter en stel ook anderen buiten het
team periodiek op de hoogte van
de aanpak en vorderingen. Over
de grootste succesfactoren van de
methodiek zijn beiden stellig: ‘De
samenwerking met het team is heel
waardevol. En dit traject geeft focus:
je bekijkt heel gericht wat er beter
kan en verbindt daar concrete acties
aan.’

Informatiebijeenkomst
Op 25 februari en 25 maart organiseert MBO Diensten extra bijeenkomsten over het handboek MBObeter light. Geïnteresseerden worden
tijdens de bijeenkomst bijgepraat door de makers van het handboek.
Ook komen ervaringsdeskundigen uit het mbo aan het woord.
Meer informatie en inschrijven: www.mbobeter.nl
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Netwerkscholen blikken vooruit

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

Henno Oldenbeuving @henneaux
YoungWorks voorspelt de onderwijstrends van 2013
http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworksvoorspelt-de-onderwijstrends-van-2013 …

YoungWorks is een jongerencommunicatiebureau, dat gespecialiseerd is in het bereiken van jongeren en hun influentials. Voor
onderwijsprofessionals een enorm waardevolle club om te volgen.
Eind januari presenteerde YoungWorks de onderwijstrends van 2013.
Dat de Netwerkschool daarbij precies aansluit, mag geen verrassing
heten. Het hele artikel is te vinden op http://blog.youngworks.nl/
youngworks/youngworks-voorspelt-de-onderwijstrends-van-2013.
Op deze pagina is ook een whitepaper te downloaden. De top-5
trends zijn: 1) Devices in de klas, 2) Flip je klas, 3) Focus op 21st
century skills, 4) Internet University en 5) PartYcipatie.

Mieke Haverkort @MiekeHaverkort
10 Must-Watch Videosfor the SeriousLifelong Educator
http://zite.to/WqubyZ via @zite

Op zoek naar onderwijsinspiratie? Dan zijn deze tien video’s zeker
de moeite van het bekijken waard! Kijk, luister en droom van een
ideaal onderwijsontwerp anno 2013.

Pedro De Bruyckere @thebandb
Google studie naar de ‘digitale’ student (video)
http://wp.me/prJwm-3tt

Onder bovenstaande link een korte samenvatting van een onderzoek
dat Google online uitvoerde onder 2000 studenten, aangevuld met
20 persoonlijke interviews. Daaruit bleek dat Amerikaanse studenten
erg enthousiast zijn over de integratie van de online wereld in hun
dagelijks onderwijs. Voor verbreding of verdieping, om boeken te
vervangen (financieel aantrekkelijk) en om de buitenwereld beter te
integreren in het onderwijs.

Marco Derksen @marcoderksen
Heb me zojuist aangemeld voor cursus Fundamentals
of Online Education: Planning and Application https://
www.coursera.org/course/foe via @ronvrn #EDCMOOC

Een MOOC is een Massive Open Online Course. Cursussen die
universiteiten online uitzetten en waar mensen over de hele wereld
op kunnen inschrijven. Bekende MOOCS zijn Coursera en Udacity.
Een volgende stap in onderwijsontwikkeling en ook een spannende
ontwikkeling voor bestaande universiteiten. Want wat gebeurt er
als mensen hun studie online kunnen volgen bij een Amerikaanse
universiteit als Stanford, Harvard of MIT? Zullen ze dan nog veel
collegegeld willen betalen voor een Nederlandse universiteit? Met de
ontwikkeling van MOOCS is de onderwijsrevolutie ook aangekomen
bij het laatste bolwerk dat tot voor kort nog ongestoord kon doorgaan; de universiteiten. Zeer interessante ontwikkeling om te volgen.

Marcel de Leeuwe @marceldeleeuwe
net ingeschreven voor prima gratis wetenschappelijke
tijdschrift van Kennisnet: http://4w.kennisnet.nl/ Eerste
nummer is ook te downloaden

4W is het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet, met artikelen
over opbrengsten en werking van ICT in het onderwijs. Het richt
zich op de algemene principes die verklaren waarom een ICTtoepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over
ICT voor leren, organiseren en professionaliseren. 4W brengt hiermee in kaart wat we weten over wat werkt met ICT in het onderwijs,
alsook welke praktijkvragen nog niet beantwoord zijn. Een aanrader,
dus!

Tot in de haarvaten
beklijven
Het Netwerkschoolproject is nu ongeveer halverwege. De
vijf deelnemende scholen hebben nog iets meer dan twee
jaar om onderwijs te ontwikkelen binnen het model van de
Netwerkschool met als doel het onderwijs kwalitatief beter,
toegankelijker en efficiënter in de bedrijfsvoering te maken.
We vroegen de projectleiders van de vijf Netwerkscholen
vooruit te blikken.

Lenneke Wolswinkel,
projectleider Netwerkschool Helicon Velp:

‘We zijn de enige Netwerkschool die dit traject
schoolbreed uitvoert. We hebben reeds grote slagen
gemaakt. De focus voor de komende periode is
het implementeren van de Onderwijscatalogus,
waarbij de student zijn eigen leerroute kan bepalen
via modulair onderwijs en we een vernieuwingsslag maken in de onderwijsprogramma’s. Ook het
verder optimaliseren van onze ELO heeft prioriteit.
Daarnaast vraagt de Netwerkschool om een grote
cultuurverandering. We zijn daar al ver mee, het
is nu van belang dat de Netwerkschool tot in de
haarvaten beklijft van onze docenten, studenten en
samenwerkingspartners. Dit alles met als doel goed,
betaalbaar en toegankelijk onderwijs op maat voor
onze student!’

Gert-Jan Jacobs,
projectleider Netwerkschool Nijmegen (MBO
College De Maasvallei):

‘Tussen nu en januari 2015 gaan we in het kader
van maatwerk voor de student expliciet aan de
slag met het aansluiten bij de leervoorkeuren van
studenten. Wij gaan hierbij uit van de leervoorkeuren van Manon Ruijters (zie http://bit.ly/leervoorkeuren, red). Op weg naar 2015 gaan we in nauwe
samenwerking met onze werkveldrelaties Dichterbij
en Pantein expertise vanuit het werkveld binnen de
school inzetten. Studenten kunnen zich inschrijven
om workshops/skills of lezingen te volgen binnen
de Netwerkschool. Ook zal er een stap voorwaarts
gezet gaan worden in het gebruik van ICT-toepassingen binnen het onderwijs, waarbij een overzichtelijk dashboard voor studenten van De Netwerkschool vanaf augustus 2013 een feit is.’

Gerard Rikken,
projectmanager Netwerkschool Twente:

‘Het glas is halfvol en de taak is om het Netwerkschoolglas tot de rand gevuld te krijgen in 2014. Het
lijkt er in Twente op dat het gaat lukken. Veel zaken
lopen op schema. De digitalisering, de studentbedrijven en personeelsinnovaties zijn zichtbaar in de
organisatie. Ook de betrokkenheid van studenten,
bedrijven, ouders en omgeving. Toch heeft Twente
ook uitdagingen te verstouwen. Zorgen voor grotere
aantallen studenten, het optimaal en met meer
rendement laten draaien van de organisatie worden
genoemd. Ik en mijn twee teamcoördinatoren Bert
Timmerman en Leon Abbink staan midden in de
opleiding om daar met het team vorm aan te geven.’

Frank Heezemans,
projectleider Netwerkschool SintLucas:

‘Ons doel is dat onze studenten de opleiding in
eigen tempo, op maat en naar keuze met een persoonlijke studieloopbaanbegeleider doorlopen. We
zijn al aardig op streek. Waarbij onze onderwijsvisie
gevoed wordt door het project zelf. Hoe langer het
project loopt, hoe helderder de visie. En dat voedt
vervolgens weer het enthousiasme. Van medewerkers, studenten en van het werkveld. Een mooie
basis om verder te bouwen. We hebben allerlei ambities, of het nu om een volledig geautomatiseerde
planning, het flexibele aanbod in modules, variatie
in arbeidscontracten of de maximale betrokkenheid
van buiten de schoolmuren gaat. Deze ambities
gaan we stap voor stap, met vallen en opstaan
proberen te verzilveren. We laten ons daarbij niet
gek maken. We blijven doordacht verder bouwen,
waarbij we niet vergeten dat dit een pilot is.’

Geer Swinkels,
programmamanager, teamleider Summa
Engineering Netwerkschool:

‘We hebben aardig wat successen behaald. Neem
het hoge slagings- en lage uitstroompercentage. Of
deelname door onze studenten aan nationale en
internationale vakwedstrijden. En wat te denken
van de projectmatige en structurele samenwerking
met onze bedrijven in de Brainportregio, Fontys
en TU/e. Deze samenwerking is verankerd door
Teclab Centrum voor Productietechnologie. Dat is
een BV van Summa College en Brainport Industries. Doelstellingen zijn ondermeer versterking
van het opleidingsniveau, curriculum inrichting en
het inspelen op het tekort aan technisch opgeleid
personeel door samenwerking met vmbo en vo.
Verder investeren we met onze partners in moderne
apparatuur. We stellen deze ook beschikbaar aan de
medewerkers van de bedrijven. Hierdoor wordt de
innovatiekracht van de High Tech sector versterkt.
Onze Netwerkschool is steeds meer een onmisbare
schakel in de Brainport. De aanstaande verhuizing
van Netwerkschool Summa Engineering naar de
TU/e Campus zal onze doelstellingen versterken.
Een ontwikkeling van een onderwijsinstituut naar
een kennisbedrijf.’
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Lerarenregister

de MBO·krant

Lerarenregister:
ook in het mbo?

Vertrouwen in je
eigen kwaliteit

Sinds een jaar kunnen leraren in het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en het
mbo zich inschrijven in een
lerarenregister. De komende
tijd onderzoeken scholen
en docenten gezamenlijk
hoe het register in het mbo
betekenis kan krijgen.

Een van de mbo-pilots voor het lerarenregister wordt uitgevoerd door een groep van zes Gelderse ROC’s. Rob Schrijver, docent aan het Rijn IJssel College, is projectleider. Een
gesprek over beroepstrots en vertrouwen.

Het idee voor een lerarenregister
wordt ondertussen door vrijwel
iedereen ondersteund. Onderwijsvakbonden, verenigd in de Onderwijscoöperatie, beheren www.
registerleraar.nl. Op deze website
kunnen docenten zich sinds begin
2012 registreren.
Het register is vooral bedoeld als
instrument om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Ook het
huidige kabinet ondersteunt het initiatief van het register. Er zijn zelfs
plannen om het register een wettelijke status te geven, vergelijkbaar met
het BIG-register in de zorg.
Het mbo

Om de mogelijke betekenis van het
lerarenregister voor het middelbaar
beroepsonderwijs te onderzoeken,
voeren diverse mbo-scholen de komende tijd pilots uit. In deze pilots
worden diverse aspecten van het
register onderzocht. Onder welke
voorwaarden kunnen docenten
zich inschrijven in het register? Hoe
moet herregistratie gaan plaatsvinden? Aan welke eisen moeten
docenten voldoen om voor herregis-

Onderwijsraad over
lerarenregister
In het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ (januari 2013)
pleit de Onderwijsraad voor hoge opleidingseisen voor docenten.
Het masterniveau zou als standaard moeten gelden. Volgens de
Onderwijsraad heeft een hoog opleidingsniveau een positief effect
op de prestaties van leerlingen. Leraren zouden zich eens in de vijf
jaar moeten herregistreren. Scholen moeten volgens de Raad leraren
in de gelegenheid stellen zich te scholen. De raad benadrukt het
belang van het register voor leraren zelf. ‘Opname in het register is
een erkenning van hun bekwaamheid en kwaliteit: niet iedereen kan
een leraar zijn. Bovendien gelden de eisen voor de registratie ook voor
collega’s, waardoor de leraar wordt omringd door andere vakbekwame
leraren. Deze kwaliteitsverbetering maakt de werkomgeving ook weer
aantrekkelijker.’
Het volledige rapport: www.onderwijsraad.nl.

tratie in aanmerking te komen? Hoe
kunnen bijscholingscursussen op
de juiste waarden worden geschat?
Welke rol kan het register gaan
spelen in het personeelsbeleid van
de scholen? Scholen en docenten

onderzoeken deze en andere vragen
in diverse pilots. De resultaten
van deze praktijkonderzoeken, die
plaatsvinden in 2013 en 2014, zullen
hun vertaling krijgen in de definitieve invulling van het register.

De pilot die zes Gelderse ROC’s
uitvoeren in het kader van het
lerarenregister ligt overduidelijk
in de handen van de beroepsgroep
waarvoor het register bedoeld is.
‘Op elk van de zes ROC’s is een docent de projectcoördinator’, vertelt
Rob Schrijver, die zelf projectleider
voor de gehele pilot is. ‘Daaromheen
zit een groep enthousiaste docenten.
Er zijn weliswaar bestuurders bij
betrokken, maar die zitten in een
sponsorgroep. Zij houden toezicht.
Faciliteren. En daar blijft het bij. Het
stuur is in onze handen.’
Intrinsieke motivatie

Belangrijk om dit te benadrukken,
vindt Schrijver. ‘Het lerarenregister
moet vanuit de docent zelf tot stand
komen. Het mag niet de schijn hebben dat het “van bovenaf opgelegd”
is. Je moet intrinsiek gemotiveerd
zijn. Met je registratie maak je jouw
kwaliteit toonbaar: hieraan moet ik
voldoen, hierop mag je me afrekenen. Door die inzichtelijkheid in
kwaliteitseisen kan het docentenvak
weer aanzien krijgen. Daar ben ik
van overtuigd. Daarbij: je kunt het
ook gebruiken als instrument voor
duurzame professionalisering. In
gesprekken met je leidinggevende
kun je precies aantonen op welke
manieren jij aan je ontwikkeling
kunt werken. En daar ruimte voor
vragen.’
Rating

Vsv-cijfers verder gedaald
Meer jongeren behaalden
afgelopen jaar een startkwalificatie en vrijwel alle mboinstellingen hebben positief
bijgedragen aan de daling
van het aantal voortijdige
schoolverlaters.

de uitvalcijfers te realiseren. Wat
onze aanpak kenmerkt is dat de
namen en rugnummers van mogelijke risicoleerlingen bekend zijn bij
zowel docent als directeur. Zodat we
heel gericht deze jongeren op het
juiste spoor weten te houden.’
Europese koploper

Met name het ROC van Amsterdam, ROC Leeuwenborgh en ROC
Tilburg wisten een stevige daling
in te zetten. Kijkend naar de regio’s
hebben de vier grote steden, Gewest
Zuid-Limburg (Heerlen) en Midden
Brabant (Tilburg) het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar
2011 – 2012 flink teruggebracht.
Het succes van Tilburg

Volgens Fred van der Westerlaken
(voorzitter van ROC van Tilburg)
is het succes op zijn instelling te
danken aan de manier waarop de
verantwoordelijkheid bij de teams
ligt. ‘Juist door die kleinschaligheid
lukt het deze significante daling van

In Europees verband behoort Nederland inmiddels tot de koplopers
in het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten. In tien jaar tijd is
het aantal schoolverlaters (in het
vo en het mbo) in ons land bijna
gehalveerd (van 71.000 naar 36.250).
Het kabinet streeft ernaar om dit
aantal in 2016 terug te dringen tot
maximaal 25.000.
Een haalbare kaart, zo kan uit de
huidige cijfers worden opgemaakt.
Zo is het uitvalpercentage van regio
Zuid-west Friesland (Sneek) verder
gedaald van 2,5 procent naar 2,0
procent. Dit laat zien dat vermindering van schooluitval, zelfs bij een
laag uitval percentage, niet stagneert

en de doelstelling van 25.000 dus
gehaald kan worden.
Beroep op bedrijfsleven

Hiervoor is verbetering van de
verzuimaanpak en aandacht voor de
doorstroom van leerlingen vanuit
het vo noodzakelijk. Dat geldt ook
voor de hoge uitval in het eerste jaar
van het mbo. Volgens Bussemaker is
de beschikbaarheid van voldoende
stageplaatsen voor leerlingen in de
beroepsbegeleidende leerweg dan
ook essentieel. Ze doet daarbij een
nadrukkelijk beroep op het bedrijfsleven. Ook de harde kern, de groep
jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen uitvalt,
verdient aandacht. Nauwere samenwerking op het gebied van zorg,
veiligheid en aansluiting arbeidsmarkt moet eraan bijdragen dat ook
deze jongeren met een diploma van
school gaan. (bron: OCW)

Ga naar http://bit.ly/vsv-cijfers voor
de vsv-cijfers van jouw school

Om dit alles te bereiken moeten nog
de nodige slagen gemaakt worden.
Het is een proces van jaren. Waarbij
allereerst een inventarisatie moet
plaatsvinden van de specifieke activiteiten die echt meerwaarde hebben
voor het middelbaar beroepsonderwijs. ‘Daar gaan we ons de komende
tijd mee bezig houden’, laat Schrijver
weten. ‘Misschien kunnen we zelfs
verder gaan dan enkel het soort activiteit benoemen. Het lijkt me mooi
als er straks een puntensysteem

Rob Schrijver

komt, waarbij je allerlei cursussen
en conferenties kunt ‘raten’: deze
masterclass geef ik vijf sterren, deze
maar drie. Op die manier kun je
als docent een betere keuze maken
in het aanbod, gebaseerd op de
ervaringen van mededocenten. Wij
docenten kunnen zelf prima inschatten wat goed voor ons en onze
leerlingen is.’
‘Hier word ik blij van’

Voor een dergelijk systeem is massa
nodig. Hoe meer geregistreerde docenten, hoe meer ratings. Waardoor
de objectiviteit toeneemt. ‘Hoe meer
je bijdraagt, hoe beter het register
wordt. En hoe meer je er zelf aan
hebt’, concludeert Schrijver. ‘Ik zou
dus zeggen, docent, oriënteer je
en schrijf je daarna in. Want als je
goed werk levert, mag je daar gerust
trots op zijn. En dat uitdragen. Al
die horecagelegenheden die van
Rob Geus en zijn Smaakpolitie een
sticker krijgen, plakken deze direct
op de voordeur. Zij zijn ook niet
bang: kom maar op, ik heb niets te
verbergen… Die houding moeten
wij ook aannemen.’
Beren op de weg

Schrijver beseft dat bovenstaande
houding moet groeien. ‘Ik vertelde
al dat je het register kunt gebruiken
voor je functioneringsgesprekken.
Maar het middel heeft ook de schijn
dat het als dwangmiddel gebruikt
kan worden in diezelfde gesprekken:
als je niet voldoet dan… Dat is denken vanuit wantrouwen, in plaats
van vertrouwen. Hiervoor moeten
we waken. En zo zijn er nog meer
beren op de weg. Zoals het idee
dat de docent het te druk heeft om
hiermee aan de slag te gaan. Onzin,
vind ik. Het invullen van het register
is zo gedaan. En professionaliseren
en doorontwikkelen hoort bij je
beroep. Je hebt er zelfs de ruimte
voor volgens de cao. Je hebt dus heel
wat te eisen…’

Varia

februari 2013
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Fluwelen handschoenen
overbodig
Ronald Plasterk kondigde in januari 2013 een fatsoensoffensief aan (citaat:
‘Ouders moeten hun kinderen beter leren wat wel en niet mag’) en in de
Volkskrant waren de reacties niet van de lucht. Maar waar gaat het nu om in
het mbo? Hebben wij klassen vol jongelui die scheldend en vloekend gooien met
van alles en lokalen keer op keer verbouwen? Nee, zo ver gaat het (meestal)
niet. Maar dat er fatsoensnormen nodig blijven, dat er normen gesteld mogen
worden aan wat respect voor een ander (en diens spullen), is heel gewoon. Dat
gebeurt overal, dus waarom niet in het onderwijs, het mbo in het bijzonder.
Fluwelen handschoenen aantrekken en daarmee afgeven dat je eigenlijk toch
niet zo streng wilt zijn, maar doet alsof: dat werkt niet. Met het mes op tafel
(ﬁguurlijk uiteraard!) lesgeven of met de pepperspray aan de riem werkt ook al
niet. Maar duidelijke afspraken met elkaar maken, dat werkt vaak wel. En nog
belangrijker: als onderwijsteam die afspraken allemaal nakomen, consequent
zijn. Dat werkt zeker. Respect over en weer, zorgen dat de situatie voor alle
partijen positieve ervaringen oplevert. Daar heb je dialoog voor nodig, maar
je moet ook stevig in je schoenen staan. En dat mogen dan best pumps zijn. Of
stevige bergschoenen.

Viva onze vitaliteit!
In drie en een half jaar heeft het Platform Sport, Bewegen
en Onderwijs ervoor gezorgd dat onze jeugd en jongeren
daadwerkelijk fitter zijn geworden. Wat zijn de belangrijkste
resultaten voor het mbo?
Begin 2009. De gezamenlijke ministeries van OCW en VWS lanceren
het Platform Sport, Bewegen en
Onderwijs om het bijna gelijknamige Beleidskader uit te voeren. De
opdracht: ervoor zorgen dat in drie
jaar 50 procent of meer van onze
schoolgaande jeugd en jongeren voldoet aan de zogeheten ‘combinorm’
voor bewegen. Oftewel: minimaal
de helft moet dagelijks minstens 1
uur lichamelijke activiteit en/of ten
minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar
intensieve activiteit hebben.
Begin 2013. Vijf deelprojecten en
diverse andere activiteiten later mag
je gerust stellen dat onze scholen
aan fitheid hebben gewonnen. De
doelstellingen van de deelprojecten
zijn gehaald. Soms zelfs ruim. Zo
is in het vmbo het aantal inactieve leerlingen met 12,9 procent
gedaald (doelstelling was minimaal
10 procent). En ook het aantal
‘schoolactieve verenigingen’ (samenwerkingsverbanden tussen school
en sportvereniging) ligt aan het
eind van de opdrachtperiode ruim
boven het doel: 1.615 verenigingen
in plaats van de beoogde 1.500. Ook
het mbo is vitaler geworden. Aan het
deelproject Masterplan Bewegen en
Sport in het mbo namen uiteindelijk
42 van de 66 scholen deel. Of liever:
nemen nog steeds deel. Want het
gros van de scholen heeft niet alleen
het belang van bewegen en sport in

het beleid opgenomen, maar gaat –
met eigen middelen – door.
Eerst sprint, dan duurloop

Dat de scholen ook na het presenteren van de eindrapportage op
volle stoom doorgaan, was precies
de bedoeling van het Masterplan.
Dat kent immers als ondertitel: Van
sprint naar duurloop. Die initiële
sprint was er een van Olympische
proportie. Zo is het aantal bolstudenten dat de combi-norm haalt
gestegen van 17 procent naar 45
procent. Zelfs bij de scholen die niet
mee hebben gedaan zijn duidelijke
veranderingen te bespeuren. Daar is
het interne draagvlak om aandacht
te geven aan bewegen en sport veel
minder een knelpunt geworden (van
67 procent naar 33 procent).
Verder zijn naast de kerndoelstellingen ook vele additionele resultaten behaald, waarvan met name
docenten profijt hebben. Zo kun je
nu je lessen verrijken dankzij een
handleiding Gezonde School mbo
(in samenwerking met het Centrum
Gezond Leven van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu),
een leefstijlinformatieportal en leefstijltest (Testjeleefstijl.nl; die maar
liefst 40.000 deelnemers gebruikten
in 2011-2012) en een lessendatabase
voor bewegen en sport, vitaal burgerschap en vitaal werknemerschap
(te vinden op vitaalmbo.nl).

Het is vooral van belang dat de studenten het idee hebben dat ze serieus genomen worden, dat ze als volwassenen behandeld worden in het beroepsonderwijs
en dat ze leren dat ze als beroepsbeoefenaren ook mogen verwachten dat zij op
de juiste manier worden benaderd. Dat leren ze door eerlijk te zijn tegen ze. Niet
pamperen, geen hulpverlener willen zijn. Maar wel grenzen stellen en die ook
blijven hanteren. Met elkaar.
Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO

En nu?

Het boek gaat nog lang niet dicht.
De scholen blijven, zoals al vermeld, werken aan vitaliteit. Maar
ook het werk van het Platform
wordt voortgezet: de PO-Raad,
VO-raad en MBO Raad hebben
de handen ineengeslagen voor een
nog groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in
hun scholen. Waarbij de ministeries
van OCW en VWS tot en met 2016
4 miljoen euro beschikbaar stellen
voor de uitvoering van de zogeheten
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en
Gezonde Leefstijl (SBGL). Het doel:
scholen stimuleren werk te maken
van een ‘gezonde leeromgeving’ en
daarbij nauw samen te werken met
landelijke en regionale partners.
De behoeftes en vragen van de scholen staan daarbij centraal: de Onderwijsagenda SBGL is een agenda
voor, door en met de scholen. De
Onderwijsagenda richt zich sterk op
de zogeheten Gezonde School (zie
www.gezondeschool.nl). Daarbij zijn ook doelen geformuleerd
voor het aantal Vignetten Gezonde
School dat wordt uitgereikt. Wie nu
nog niet fit en fris over het schoolplein wandelt, krijgt dus nog volop
kansen om in beweging te komen…

Uitblinkers gezocht!
Noteer alvast de volgende twee data in je agenda: 1 maart 2013 en
10 oktober 2013. Beide data markeren een eindpunt. De eerste is de
laatste dag waarop je als school online kunt aangeven dat je meedoet
aan de Uitblinkersverkiezing, de jaarlijkse wedstrijd waarin toppers uit
het mbo het tegen elkaar opnemen. De tweede datum, 10 oktober,
is de dag van het Uitblinkersgala. ROC de Leijgraaf is dit jaar de eerste
school die zich aanmeldde. En daardoor is Thali van Brussel, studente
Pedagogisch medewerker kinderopvang de eerste Uitblinker. Samen
met zo’n 50 mede-Uitblinkers mag zij de strijd aangaan om de meeste
online stemmen. Hou www.ditismbo.nl in de gaten en ondersteun
jouw Uitblinker!

STEM OP
JOUW FAV
O
UITBLINKE RIETE
R!

Meer info:
www.platformbewegenensport.nl
http://bit.ly/OnderwijsagendaSBGL
www.vitaalmbo.nl
www.testjeleefstijl.nl
https://twitter.com/testjeleefstijl/
https://www.facebook.com/
Testjeleefstijl
www.gezondeschool.nl

plaats hier het logo
van je school
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FAQ: Maatregelen na
voortgangsrapportage taal
en rekenen
Op 19 december 2012 hebben de bewindslieden van OCW de
vierde voortgangsrapportage over de intensivering van het
onderwijs in Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede
Kamer gestuurd. Minister Bussemaker en staatssecretaris
Dekker kondigen hierin maatregelen aan rond de centrale
toetsing van Nederlands en rekenen. Wat houden deze
maatregelen in voor het mbo? Steunpunt taal en rekenen
geeft antwoord.

Maatregelen Nederlands:

• Er komt één extra pilotjaar voor
examinering Nederlands.
• Voor mbo 4 worden de centrale
examens Nederlands ingevoerd in
2014 – 2015.
• Voor mbo 2 en 3 worden de
centrale examens Nederlands
ingevoerd in 2015 – 2016.
Maatregelen rekenen:

• Er komen twee extra pilotjaren
voor examinering rekenen.
• Voor mbo 4 worden de centrale
examens rekenen ingevoerd in
2015 - 2016.
• Voor mbo 2 en 3 worden de centrale examens rekenen ingevoerd
2016 -2017.
Studenten van de mbo-opleidingen PW en OA blijken zelf te weinig te lezen om later in hun beroep kinderen en

Entreeopleiding

ouders tot (voor)lezen aan te zetten.

Voor de entreeopleiding blijft het
ambitieniveau voor Nederlands en
rekenen gericht op het behalen van
niveau 2F uit het referentiekader.

Project leesbevordering voor PW en OA-opleidingen

Beter lezen, met meer
plezier
Mbo-studenten die worden opgeleid tot pedagogisch medewerker en onderwijsassistent lezen zelf te weinig om later in hun beroep kinderen en ouders te prikkelen om meer
te lezen. Steunpunt taal en rekenen heeft daarom CINOP
opdracht gegeven voor een vervolg op het project ‘Leesbevordering in opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent’. Doel: PW- en OA-studenten stimuleren om meer,
beter én met meer plezier te gaan lezen.

Lezen, voorlezen en leesbevordering
staan volop in de belangstelling.
Niet vreemd, want taal vormt de
basis voor de sociale en cognitieve
ontwikkeling die iemand doormaakt. Kinderen die van jongs af
aan zijn voorgelezen, willen zelf ook
graag leren lezen en blijken later ook
taalvaardiger te zijn. Ze begrijpen
teksten beter en hebben meer succes
op school dan kinderen die niet of
heel weinig zijn voorgelezen. En een
achterblijvende taal- en leesontwikkeling heeft grote invloed op de
ontplooiingsmogelijkheden en kan
kinderen langdurig belemmeren
in hun schoolloopbaan en verdere
leven.
Leesplezier

Lezen en leesplezier worden ontwikkeld in de eerste zes levensjaren

van een kind. Tussen zes en twaalf
jaar draait het voornamelijk om
de ontwikkeling van leesmotivatie
en de kennismaking met belevend
lezen en literatuureducatie. Ouders
en leerkrachten, maar ook jeugdbibliothecarissen en leidsters bij de
kinderopvang spelen daarbij een
belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt
dat studenten van de mbo-opleidingen PW en OA – de toekomstige
kinderopvang – en VVE-leidsters en
onderwijsassistenten - zelf te weinig
te lezen om later in hun beroep
kinderen en ouders tot (voor)lezen
aan te zetten.

Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent’. Steunpunt en CINOP willen
hiermee een nieuwe impuls geven
aan activiteiten voor leesbevordering in het mbo. ‘Bouwstenen voor
leesbevordering’ is een vervolg op
het project ‘Leesbevordering in de
opleidingen PW en OA’, dat CINOP
tussen 2009 en 2011 uitvoerde in
opdracht van Stichting Lezen. Dit
project resulteerde in een docentengids met middelen en materialen die
helpen leesbevordering een structurele plek te geven in het onderwijs.
Professionaliseren

Vervolgproject

Centrale doelstelling van ‘Bouwstenen voor leesbevordering in
opleidingen Pedagogisch Werk en
Onderwijsassistent’ is het professionaliseren van opleidingsteams.
Het project is gericht op docenten
en opleidingsteams PW en OA.
Inzet is een integrale aanpak voor
de ontwikkeling van de vereiste
beroepscompetenties van studenten
voor leesbevordering en voorlezen
en de ontwikkeling van de vereiste
taalvaardigheid en specifiek de leesvaardigheid van studenten.

Daarom is CINOP, in opdracht van
Steunpunt taal en rekenen mbo,
gestart met het project ‘Bouwstenen
voor leesbevordering in opleidingen

Meer informatie:
www.bouwstenenleesbevordering.nl

In 2014 wordt besloten of centrale
examinering voor Nederlands en
rekenen wordt ingevoerd voor de
entreeopleiding. Bij de resultaten
voor taal en rekenen wordt de vooruitgang ten opzichte van niveau 2F
aangegeven.
Nieuw servicedocument

Bij het Steunpunt wordt regelmatig gevraagd naar een aangepast
cohortenschema naar aanleiding
van bovenstaande maatregelen. Een
nieuw servicedocument wordt zo
spoedig mogelijk gepubliceerd. Dit
nieuwe document bevat de informatie die op dit moment bekend is.
De slaag- /zakregeling wordt door
het ministerie van OCW nog nader
uitgewerkt en is dus nog niet terug
te vinden in de servicedocumenten
van het Steunpunt. Meer informatie
over de slaag- /zakregeling is naar
verwachting dit voorjaar beschikbaar.

Rekenvaardigheid
vergroten met ffRekenen
ffRekenen is een webbased leermiddel waarmee (jong)volwassenen met een rekenachterstand op een toegankelijke
manier hun rekenvaardigheid effectief kunnen vergroten.
Het eerste deel van ffRekenen - dat in opdracht van het
Steunpunt wordt ontwikkeld door APS, Hogeschool Utrecht,
Stichting Alfabeter en Stichting ETV - is inmiddels klaar en
kun je online uitproberen.

In ffRekenen wordt uitgebreid
gewerkt aan de fundamenten van
het rekenen. Dat gebeurt volgens
de didactiek die jongvolwassenen
zullen herkennen van modern
basisonderwijs. Studenten kunnen
er zelfstandig mee aan de slag, maar
ondersteuning is wel wenselijk. Met
name omdat de methodiek is gericht
op studenten die met rekenen presteren onder het referentieniveau 1F.
Op www.ffrekenen.nl is een demoversie van ffRekenen beschikbaar.

Je kunt inloggen door ‘demo’ in
te vullen bij zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord. Als het
programma je bevalt, kun je daarna
met je studenten aan de slag. Je kunt
daarvoor een licentie aanvragen
door een mail te sturen naar licenties@ffrekenen.nl.
ffRekenen is vooralsnog gratis. Of
dit op termijn zo blijft, is afhankelijk
van verdere ontwikkelingen op het
gebied van de ondersteuning voor
taal en rekenen.
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Eerste groepen leergang Onderwijsmakers behalen certificaat

Handvatten, inzichten,
contacten
Vlak voor de kerstdagen hadden de eerst
twee groepen die de leergang ‘Onderwijsmakers in het mbo’ doorliepen een afrondende sessie. De MBO•krant mocht bij een
van deze groepen het middaggedeelte
volgen en peilde de meningen. ‘Ik voel me
nu voldoende toegerust.’

op, waarop de deelnemers aanbevelingen hebben geschreven voor de houder van de presentatie. Die tips zijn
van harte welkom, want er wacht deze onderwijsmakers
een fikse uitdaging…

Agenda
25 februari

Jan Weens,

Bijeenkomst MBO Beter Light (Ede)

Handvatten om je onderwijs naar een hoger
niveau te tillen (zie ook pagina 3)

Hoornbeeck College, opleidingsmanager binnen
de sector Welzijn:

Vijf sessies. Met in elke sessie ’s ochtends en ’s middags
een ervaren trainer of spreker. Deze verschaft vanuit zijn
of haar deskundigheid inzichten die de onderwijsmakers
kunnen gebruiken bij de ‘vertaling’ van de nieuwe kwalificatiedossiers naar hun opleidingen. Daarnaast gaat
de leergang ook nadrukkelijk in op de ontwikkelingen
die de komende jaren op de onderwijsteams afkomen
en effect hebben op het vernieuwen of aanscherpen van
het curriculumaanbod. Geïnspireerd door deze interactieve presentaties werken de deelnemers vervolgens
aan de invulling van hun nieuwe rol als ‘leervormgever’.
Dit gebeurt door het gesprek met elkaar aan te gaan
onder aansturing van een vaste begeleider. Deze legt
verbindingen tussen de verschillende expertises en de
eigen casuïstiek van de deelnemers en ondersteunt bij de
ontwikkeling van een plan van aanpak.
Genieten

Zie daar de opzet van de leergang ‘Onderwijsmakers in
het mbo’. Het is een opzet die vruchten afwerpt, zo blijkt.
Bij binnenkomst – in media res – blazen de deelnemers
de loftrompet over de leergang. Elk van hen houdt een
korte reflectieve presentatie. Bereikte leerdoelen passeren
de revue (‘Ik kan nu inderdaad Focus op Vakmanschap beter oppakken in onze ontwikkelgroep’; ‘… een
duidelijke groei aan inzichten…’; ‘Ik kan praktisch aan
de slag’). Sprekers krijgen volop complimenten (‘Ik heb
genoten van Coen Free! Die zet je echt aan het denken’;
‘Wat Jaap Peters over weerstand vertelde, opende mijn
ogen’). Maar er is ook kritiek. Zo is het thema ‘Professionalisering van docenten’ nauwelijks aan de orde
gekomen en was er – in de ogen van enkele deelnemers
– te weinig aandacht voor examinering.
Kennisdeling

Maar overall zijn allen dik tevreden over de leergang.
Men is niet alleen content over de aangereikte inzichten
van de experts. Ook het onderling uitwisselen van kennis
en ervaringen scoort hoog. Sparren met deelnemers van
andere mbo-instellingen was eerder regel dan uitzondering. En men blijft elkaar van tips voorzien. Na elke
presentatie haalt vaste begeleider Sandra Beugel kaartjes

‘Deze leergang is heel leerzaam. Ik heb veel nieuwe dingen meegekregen. Het kwalificatiedossier is een document waarvan je weet dat het er is. Maar je beseft onvoldoende wat er precies in staat en wat het betekent voor
je praktijk. Ik ben aan deze leergang begonnen omdat je
nu eenmaal handvatten nodig hebt om het curriculum
op te zetten op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers.
Gelijk bij de eerste sessie volgde de eerste eyeopener. We
leerden dat je je niet blind moet staren op die examens
en de inspectie, maar vooral goed moet nadenken over
wat je wilt met je onderwijs. Een enorme bevestiging van
wat ik al langer dacht. Je doelgroepen zijn de studenten,
hun ouders en het bedrijfsleven. Niet OCW en de Inspectie. Wij hadden net voor deze leergang de inspectie
op bezoek. Veel reuring in de organisatie. We waren
helemaal gefocust op dit toetsingsmoment… Maar juist
door deze sessies besef ik dat het er eigenlijk om gaat om
een visie te ontwikkelen, beleid te maken en vervolgens
het curriculum samen te stellen. En voor dat proces heb
ik nu veel handvatten gekregen.’

28 februari
Startbijeenkomst Leergang Onderwijsmakers (Ede)

Start van een nieuwe groep Onderwijsmakers
(zie artikel op deze pagina)
7 maart
LOB-conferentie (ReeHorst, Ede)

Allerlei facetten van het LOB belicht door studenten, begeleiders, bedrijfsleven en onderzoekers
21 maart
Symposium Sport en Bewegen (ROC van Amsterdam)

Alles over de plannen om jongeren fitter te maken
(zie ook pagina 7 van deze krant)
21 maart

Joanke Wiersma,

Kennisdelingsconferentie ZWS (Aristo Amsterdam)

onderwijskundige bij ROC Friese Poort:

‘We hebben bij deze leergang veel meegekregen waaraan we behoefte hadden. Er is weliswaar nog steeds veel
onduidelijk, maar ja, er blijkt nu eenmaal veel tijd nodig
te zijn om alle kaders helder te hebben. We zijn in ieder
geval goed toegerust om te beginnen. Dat wil ik graag
blijven doen in samenspraak met deze groep. Ik hoop
dat deze groep nog veel contact blijft houden en kennis
en ervaringen blijft uitwisselen. We kunnen veel van
elkaar leren als we elkaar blijven vertellen over de aanpak
en de ontwikkelingen op onze scholen. Daar willen wij
ook graag een actieve rol in nemen. ROC Friese Poort is
al vroeg begonnen de ontwikkelingen handen en voeten
te geven. Zo hebben we nu een stuurgroep die zich bezig
houdt met Focus op Vakmanschap. Lang niet alle ROC’s
in deze groep hebben zo’n stuurgroep. Die staan pas aan
het begin. Vanuit die voorloperpositie kunnen we hen
over onze ervaringen vertellen.’

Elfde editie van deze conferentie voor Zorg,
Welzijn en Sport
25 maart
Bijeenkomst MBO Beter Light (Ede)
28 maart
Onderwijslogistiek (Ede)

Concrete methoden en technieken efficiënte inzet
van onderwijspersoneel, faciliteiten en BPV.

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 36 02
e info@mbodiensten.nl,
i www.mbodiensten.nl

BEELD: Rob Nelisse (p. 1 en 2), Ineke
Dijkstra/Platform Sport & Bewegen (pagina 7), wwww.cabaretinhetonderwijs.nl
(p. 10). Dank aan Kenteq, het BedrijfsCompetentieCentrum (ROC Nijmegen
& ROC van Twente) en Koninklijke Horeca Bond voor de toegezonden beelden.

CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
TEKST: Sander van der Ploeg (interview
minister Bussemaker), Ravestein &
Zwart, SBB (pagina 5)

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 40.000
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Invoering Passend onderwijs

Kwaliteitsslag op alle fronten
Passend onderwijs is onderwijs voor iedereen die extra
ondersteuning nodig heeft. Een doelgroep die ook gewoon
rondloopt in het mbo. Scholen moeten de komende tijd
grote stappen zetten om op tijd klaar te zijn voor de invoering van Passend Onderwijs. Deadline: 1 augustus 2014.
Belangrijkste aandachtspunten zijn het aanscherpen van de
intake, het verschaffen van heldere informatie, het organiseren van extra ondersteuning en samenwerking in de regio.

ROC van Amsterdam maakte twee
jaar geleden een logisch begin met
passend onderwijs: samen met ROC
Flevoland ging de school aan de slag
met het schrijven van een beleidsplan. ‘Dat is in concept af ’, zegt Joke
Scheepers. ‘Er komt gewoon veel
op ons af. Niet alleen beleidsmatig,
ook in de uitvoering.’ Scheepers
is manager van Matchpoint, het
servicecentrum van ROC Flevoland.
Toch is lang niet elk ROC zo voortvarend, terwijl passend onderwijs
een behoorlijke inspanning vraagt
van scholen. Met het verdwijnen van
de regionale expertisecentra (REC)
verdwijnt de ambulante begeleiding
vanuit de REC’s. Hoe gaan ROC’s
de zorgtoewijzing en begeleiding
organiseren? Daarnaast wordt de bekostiging anders. Dit gecombineerd
met de nadruk op rendement en

Intake nog belangrijker

effectiviteit vraagt om een duidelijke
strategie.
Verwachtigen

Heel concreet betekent dit dat
scholen snel zicht moeten krijgen op
hun populatie: hoeveel studenten
krijgen (welke) ondersteuning? Met
die informatie kunnen ze ongeveer
inschatten wat ze in de toekomst
kunnen verwachten. Niet alleen aan
kosten, maar ook aan gevraagde
begeleiding.
Ondersteuning op maat

ROC Flevoland is gestart met een
pilot rond een zorgtoewijzingsmodel. ‘Aan de basis van deze
pilot staan zestien studenten’, legt
Scheepers uit. ‘Voor een deel zijn dit
studenten die nu nog een rugzakje
(LGF) hebben. Daarnaast hebben

de opleidingsteams zelf mensen
aangedragen die in aanmerking
komen voor extra ondersteuning.
We kijken per opleidingsteam welke
ondersteuning deze studenten nodig
hebben om een startkwalificatie te
kunnen halen. Dit levert niet alleen
veel informatie op over wat we te

bieden hebben, maar het maakt
onze medewerkers ook bewust van
de veranderingen die op til staan.’
Als de ondersteuningsvragen helder
zijn, kan het ROC gaan kijken wie
die zorg kan verlenen. Dat maakt
afstemming en samenwerking in de
regio gemakkelijker.

In het algemeen geldt dat onderwijsinstellingen het aanbod helder
kunnen formuleren en transparant
maken, als ze een goed beeld van de
huidige populatie hebben. En zicht
hebben op de ondersteuningsmogelijkheden. Scholen zijn verplicht
deze informatie – het ondersteuningsaanbod – openbaar te maken.
Of studenten en hun ouders de
juiste keuze gemaakt hebben, blijkt
tijdens de intake. Gevolg: de intake
wordt nog belangrijker dan voorheen. Daarmee vergroten instellingen de kans dat deze studenten bij
de juiste opleiding starten, met de
extra ondersteuning die de student
nodig heeft. Laat een school de
betreffende student toe, dan worden
de afspraken rond begeleiding en
ondersteuning vastgelegd in de
onderwijsovereenkomst. Het aanpassen van die overeenkomst is een
van die praktische zaken die scholen
op korte termijn moeten oppakken.
Kortom, er is werk aan de winkel!
In 2013 organiseert de MBO Raad
een aantal themawerkgroepen en
ondersteuning van kansrijke initiatieven. Meer info:
www.passendonderwijs.nl

App Techniek in cijfers

In vier stappen bij de exacte cijfers
Alle relevante en actuele cijfers over het beroepsonderwijs
in de metaal-, elektro- en installatietechniek in je binnenzak.
Zie daar de grote meerwaarde van de onlangs ontwikkelde
app Techniek in cijfers.
Hoeveel mbo’ers volgen een bblopleiding installatietechniek in de
regio Rijnmond? Hoeveel stagiaires
heeft leerbedrijf X over de vloer?
En welke leerbedrijven vind je in
de buurt van Enschede? Essentiële
vragen, zowel voor het bedrijfsleven als voor het onderwijs. Er zijn

immers cijfers nodig om je beleid te
voeden. Of simpelweg om leerbedrijven te vinden voor de stages
van je leerlingen. Die cijfers kon
je al vinden op de website en in de
nieuwsbrieven van kenniscentrum
Kenteq. Sinds half januari kun je ze
ook raadplegen op je smartphone

of tablet, met behulp van de app
Techniek in Cijfers. ‘We hebben
gekeken hoe we informatie over het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt zo toegankelijk mogelijk
kunnen maken’, vertelt Erik-Jan van
Pelt, manager corporate communicatie van Kenteq, dat de initiatiefnemer is van Techniek in Cijfers.
‘Bijna iedereen heeft tegenwoordig
een smartphone of tablet. Vandaar
de ontwikkeling van deze app. Dit
gebeurde samen met web developer
Yellowmind, die bijvoorbeeld ook de
populaire digitale leestafel Tablisto
heeft gemaakt. Yellowmind zorgde
voor de technologische kant, wij
voor de inhoud.’
Het resultaat is sinds enkele weken
gratis te downloaden. Dat gebeurde
in de eerste twee weken na de release
al bijna vierhonderd keer. ‘Hij is
goed ontvangen’, beaamt Van Pelt.
‘Dat merken we ook aan de positieve tweets. We hebben echt het gevoel
dat deze app aansluit bij een brede

Nu alleen voor drie technische
disciplines, straks wellicht voor de
gehele technische sector: de app
Techniek

doelgroep van bedrijven en scholen.
Je kunt allereerst vier verschillende
thema’s kiezen – mbo-studenten,
mbo-gediplomeerden, erkende leerbedrijven en vmbo-leerlingen. Daarna kun je, stap voor stap, bepalen
van welk gebied je informatie wil,
voor welke opleidingsrichtingen en
welke niveaus. Het resultaat kun je
zowel als tabel als grafiek bekijken.
Deze kun vervolgens als pdf-bestand
opslaan en mailen naar je collega’s.
Zo heb je dus in vier stappen altijd
de exacte cijfers binnen handbereik.’
Trends spotten

Het heldere overzicht wat je dankzij
de app krijgt, kan vele doelen dienen. Je weet precies wat er speelt in
je regio. Van Pelt: ‘Je hebt in no time
alle regionale leerbedrijven die interessant zijn voor een bepaalde opleiding op het netvlies. Je ziet hoeveel
leerlingen daar stage lopen. En van
welk ROC deze afkomstig zijn.’ Handige informatie, want in het kader
van de macrodoelmatigheid worden
scholen uitgedaagd om verder te
kijken dan hun eigen schoolmuren
en samen te werken met naburige
ROC’s. ‘Die trend zie je ook terug in
de meest recente cijfers. Je ziet dan
bij een bepaalde opleiding van ROC
X het aantal leerlingen leegstromen.

En bij ROC Y evenredig toenemen.
Wellicht hebben beide ROC’s afspraken gemaakt. Op grond van de
actuele cijfers...’
Geen eindstation

Die cijfers zijn dankzij de app nu
altijd binnen handbereik. Voorlopig gerubriceerd aan de hand van
vier thema’s. Maar over uitbreiding
wordt inmiddels volop nagedacht.
‘We weten nog niet welke thema’s
toegevoegd worden’, laat Van Pelt
weten. ‘Daar zijn we nog over in
conclaaf. Verder willen we ook in de
breedte uitbreiden. Nu stelt de app
gegevens beschikbaar op het gebied
van metaal, installatietechniek en
elektrotechniek. Daar moeten bijvoorbeeld ook de cijfers uit de bouw
bijkomen. Met de zeven overige
technisch georiënteerde kenniscentra zijn we in bespreking over de
toevoeging van hun gegevens. En
wie weet zijn ook de andere sectoren
geïnteresseerd en komt er straks
bijvoorbeeld ook de app Zorg in
Cijfers. Dit is dus nog lang niet het
eindstation!’
App downloaden?

Apple: http://cijfers.kenteq.nl/ios
Android: http://cijfers.kenteq.nl/
android
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BedrijfsCompetentieCentrum wint innovatieprijs

‘Bedrijfsleven blij, studenten blij, wij blij’
Het BedrijfsCompetentieCentrum (BCC) voor Mobiliteit en
Logistiek heeft eind 2012 de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012 gewonnen. Projectleider Gerard Jansen: ‘Het winnen van de prijs laat zien dat we met z’n allen
op de goede weg zijn.’

Op 6 december 2012 werd het
BedrijfsCompetentieCentrum voor
Mobiliteit en Transport tijdens Het
Innovatiecongres uitgeroepen tot
winnaar van de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012.
Verdiend, zo zeggen direct betrokkenen Gerard Jansen, Kerstin Minke
en Harry Brouwer. Het juryrapport
bevestigt hun enthousiasme: ‘Het
BCC is een plek waar bedrijfsleven
en onderwijs kennis kunnen halen
en brengen. […] Bedrijven voelen
zich meer dan voorheen gehoord in
hun wensen en zijn medeopleider
geworden. Vraaggestuurd onderwijs behoort nu tot de mogelijkheden. […] Bijzonder zijn ook de
gemengde groepen, van jong tot
oud, werkenden en studenten door
elkaar.’ Volgens projectleider Gerard
Jansen is het winnen van de prijs
een teken ‘dat we met z’n allen op de
goede weg zijn.’
Samen

Het BCC is een initiatief van ROC
Nijmegen en ROC van Twente.

Bedrijfsleven en onderwijs werken
nauw samen. Harry Brouwer, coördinator Facility Management bij
Koops Furness (automotive bedrijf),
vertelt dat hij namens de Truck Dealer Association (TDA) betrokken is
geweest bij de opzet. ‘Beide ROC’s
en het bedrijfsleven hebben zich
afgevraagd wat ze zouden moeten
doen om afgestudeerde mbo’ers zo
goed mogelijk toe te rusten voor
de arbeidsmarkt.’ Vervolgens is in
samenspraak met bedrijfsleven
en docenten een volledig nieuw
onderwijsconcept neergezet voor
de opleidingen op het gebied van
mobiliteit en transport. ‘Hiervoor
hebben we ook samengewerkt met
de kenniscentra VTL en Innovam’,
vertelt Gerard Jansen. ‘Daarnaast
zijn er doorlopende leerlijnen gecreëerd voor vmbo-mbo en mbo-hbo.’
Verandering

Kerstin Minke, docent logistiek aan
het ROC Nijmegen, heeft een grote
rol gespeeld bij de ontwikkeling
van het nieuwe onderwijsconcept.

modules werken, kunnen studenten meerdere keren per jaar
instromen. Groepen veranderen
steeds van samenstelling.’ Ook het
feit dat de groepen uit jonge en
oude studenten, van verschillende
niveaus, bestaan, maakt het lesgeven
afwisselend. Minke: ‘Je moet steeds
nadenken over hoe je de lesstof
presenteert. Soms kun je gebruik
maken van de aanwezige expertise
van bepaalde studenten. Ook komt
het voor dat studenten, als ze werkzaam zijn in het bedrijfsleven, met
praktijkvragen komen. Daar moet je
als docent ook echt iets mee doen.’
Meer studenten

Twee studenten laden een bestelling op een palet in het BedrijfsCompetentieCentrum, het met de Innovatieprijs gehonoreerde samenwerkingsproject
van ROC Nijmegen en ROC van Twente.

‘Grootste verandering is dat er
geen klassen meer zijn. Groepen
van verschillende opleidingen en
niveaus krijgen nu gezamenlijke, op
werkprocessen gerichte lessen.’ Het
bedrijfsleven wordt nadrukkelijk bij
de lessen betrokken. Brouwer: ‘Als
het in een van de lessen bijvoorbeeld
over EBS gaat, zorgt de TDA dat op

die bewuste dag een van de nieuwste
trucks beschikbaar is. Samen met de
docent wordt hier vervolgens over
lesgegeven. Ideaal.’
Flexibiliteit

Minke vertelt dat de nieuwe manier
van lesgeven om flexibiliteit van
docenten vraagt. ‘Omdat we met

Het BCC is een succes. Een voorbeeld: ‘Vorig jaar volgden slechts
vijf studenten de opleiding tot
teamleider’ vertelt Minke. ‘Nu zijn
het er vijfentwintig. Ook zie ik dat
steeds meer studenten van de niveau
2-opleiding tot logistiek medewerker doorstromen naar de teamleidersopleiding. Dat zijn mooie
dingen.’ Jansen sluit af: ‘Een grote
plus van het BCC is dat we gemakkelijk kunnen inspelen op vragen
van het bedrijfsleven. Als bedrijven
aangeven dat studenten moeten
weten hoe ze een heftruck besturen,
kunnen wij dit meteen integreren
in de opleiding. Bedrijfsleven blij,
studenten blij, wij blij.’

Klaslokaal meets keuken
Eind november vorig jaar vond de Amsterdamse Horeca
Onderwijsweek plaats. Een week lang kwamen opleidingen
en bedrijven in de horeca bij elkaar op bezoek. Organisator
en algemeen directeur van hotel Casa 400 Hans Vugts vertelt
over het hoe en waarom.

De horeca van nu is niet de horeca
van twintig jaar geleden. Er is veel
veranderd: functies, techniek, communicatie. ‘De horeca innoveert
continu’, vertelt Hans Vugts, algemeen directeur van hotel Casa 400
en organisator van de Amsterdamse
Horeca Onderwijsweek. ‘Tegelijker-

tijd is het onderwijs voortdurend
aan verandering onderhevig. Het is
belangrijk dat leerschool en praktijk
met elkaar vervlochten blijven. Maar
docenten hebben vaak weinig tijd
voor een stage. Terwijl ze wel altijd
enorm enthousiast zijn om weer
met de voeten in de klei te staan.

Vandaar deze week. Om over en
weer van elkaar te leren zonder dat
het al te veel tijd kost.’
Enthousiasme

In de laatste week van november
2012 wisselden verschillende Amsterdamse horecagelegenheden en
docenten een dagdeel of aantal uren
van plek. Horecapersoneel zocht
weer even de schoolbanken op en
docenten van vmbo, mbo en hbo
namen een kijkje in de keuken van
diverse hotels, restaurants en bars.
De belangstelling was groot: circa
honderd docenten en veertig hotels
deden mee. Vugts zelf kreeg die
week in zijn hotel tien docenten op
bezoek. ‘De één bezocht de financiële administratie, de ander liep
mee met reserveringen en weer een
ander dook in het foodmanagement.
Geweldig om het enthousiasme van
die mensen te zien.’
Editie 2013

In totaal volgden 225 mensen samen
279 lessen. Een succes, vindt Vugts.
‘De reacties en evaluaties waren
ontzettend positief. En het mooie
is: er ontstaan netwerken tussen
de deelnemende scholen onderling
en tussen de scholen en de bedrijven. Bijvoorbeeld het netwerk van

besturen en directies van horecaopleidingen dat vier keer per jaar
bijeenkomt om doorstroom binnen
en het imago van het horecaonderwijs te verbeteren. Dat is pure
winst.’ Reden te meer voor Vugts om
zich op een nieuwe editie te storten.
‘De editie van 2013 staat alweer in
de planning: die vindt in de tweede
of derde week van november plaats.
Dan gaan we het wel anders aanpakken. In plaats van één week organiseren we er twee: de eerste week

volgt het horecapersoneel lessen en
de tweede week lopen de docenten
mee in de horeca. Ook willen we
van tevoren profielen van docenten
en het horecapersoneel opstellen om
een betere match te krijgen en willen
we het horecapersoneel nadrukkelijker integreren in de klas. Dat geeft
een betere wisselwerking en meer
diepgang. De Amsterdamse Horeca
Onderwijsweek 2012 was al een succes, maar de editie van 2013 wordt
nog beter!’

‘Goede uitleg over het vak’
‘Ik kom zelf niet uit de hotelbranche maar ik geef wel les aan leerlingen
van de hotelopleiding. Het leek me daarom erg nuttig en interessant om
mee te kijken bij een hotel. Bij Casa 400 heb ik meegelopen op de afdeling
Revenue Management en de afdeling Banquet-Sales. Bij de afdeling Revenue Management heb ik achter de computer mogen meekijken hoe deze
afdeling alles regelt. Ik kreeg een zeer goede uitleg over hoe Casa 400
revenue management inzet. De revenue manager was zeer bevlogen en
kon toveren met cijfers en Excel. Behalve hotel Casa 400 heb ik ook hotel
Sofitel Legend The Grand bezocht en mocht ik mee lopen met de HRmanager. Beide hotels gaven mij ook informatie die ik goed kon gebruiken
voor mijn lessen. Andersom heeft in mijn les Managementvaardigheden
een medewerkster van hotel NH City Center meegekeken. Als het kan dan
doe ik volgend jaar zeker weer mee!’
Iris Tromp, docent en stage-coördinator van de afdeling Leisure en
Hospitality en PR-coördinator bij ROC TOP.
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Examinering

de MBO·krant

Op naar excellente examens!
Kwaliteitsonderwijs toets je met kwalitatief goede examens. Die
examenkwaliteit wordt steeds hoger, vindt ook de Inspectie van
het Onderwijs. Om betrokken docenten, examenfunctionarissen
en managers verder te helpen bij de ingezette verbetering, is
het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ gestart.
Op naar excellente examens!

Het project
‘Focus op standaarden in Examinering’ wil de kwaliteit van examens
naar een hoger plan tillen. Dit kan
door de beroepsgerichte examinering
verder te standaardiseren. Daarvoor is
allereerst onderzocht wat de kritische
succesfactoren voor een goede examenkwaliteit zijn. Dit zijn belangrijke
bouwstenen voor standaardisering en
borging van de kwaliteit.
Ook de al eerder ontwikkelde Procesarchitectuur Examinering, met daarin
de verschillende onderdelen van het
examenproces, wordt onder de loep
genomen. In september 2013 komt
er een digitale 2.0-versie, met allerlei
handige instrumenten, zoals checklists, praktijkvoorbeelden en servicedocumenten.
Het project zorgt voor een upgrade
van het in het project Examenprofiel
(de voorloper van het ‘Focus’-project)
ontwikkelde kostenmodel examinering. Dit model brengt de kosten van

examinering in diverse uitvoeringsvarianten in het mbo in beeld, wat kan
leiden tot meer sturing op kosteneffectiviteit, meer transparantie over de
werkelijke kosten en meer eenduidigheid.
Het project besteedt daarnaast
aandacht aan de Beschrijvingen van
Examentaken (BET’s) die gebaseerd
zijn op de functieprofielen van de examenprofessionals. Aan de hand van
een scan kunnen instellingen bovendien inventariseren of de examentaken zijn belegd en of de betrokkene(n)
compent is (zijn).
Voorts werkt SBB in het kader van het
project aan sectorale examenafspraken en samenwerking voor exameninstrumenten. Excenter werkt aan een
keurmerk voor in te kopen examens.
Meer info over het gehele project vind
je op www.examineringmbo.nl.

Servicepunt, servicesite
en service
Bij een project dat op allerlei manieren
service biedt, hoort een servicepunt
en een website.
Een aantrekkelijke mix van informatie
en hulpmiddelen om de kwaliteit van
examens te verbeteren vind je op
www.examineringmbo.nl. Eén van
die hulpmiddelen is de Handreiking
professionalisering. Daarin vind je informatie om de vereiste aanpak voor
de professionalisering van examenfunctionarissen dusdanig te beschrijven dat een helder beeld ontstaat
over de huidige stand van zaken op
het gebied van examinering in een
instelling, hoe die planmatig verbeterd
kan worden en hoe je dat als instelling
aanpakt.
Verder vind je op de site een overzicht van het scholingsaanbod voor

examenfunctionarissen en een uitgebreide set informatieve servicedocumenten over diverse facetten van
beroepsgerichte examinering.
Natuurlijk kun je vragen stellen aan
de medewerkers van het Servicepunt
examinering mbo. Het Servicepunt
zorgt voor adequate en betrouwbare
beantwoording, zo nodig in overleg
met andere partijen als het ministerie van OCW, de Inspectie van het
Onderwijs, het Steunpunt taal en rekenen mbo en de MBO Raad. Op die
manier ontstaat er een databank van
veelgestelde vragen die een onderwijsinstelling goede aanknopingspunten biedt om beleid uit te voeren
Het Servicepunt is te bereiken via
examineringmbo@mbodiensten.nl
en 0348-75 36 30.

Even bellen met…
Rianet Knevel
Bureau ICE, specialist in toetsing en
examinering, heeft in opdracht van de
MBO Raad de zogeheten BET’s (Beschrijvingen van Examentaken) opgesteld. Met de conceptversies van de
BET’s voert het bureau een pilot uit op
vier mbo-instellingen. Rianet Knevel,
een van de opstellers, legt uit waarvoor deze BET’s dienen.

Hoe zijn de BET’s tot stand gekomen?
‘Er zijn drie factoren die de kwaliteit van
examinering bepalen: de kwaliteit van het
proces, het product en het personeel.
De MBO Raad heeft ons gevraagd de
deskundigheid van het examenpersoneel
te beschrijven. Het uitgangspunt daarbij
was dat de al bestaande functieprofielen van de NVE [zie ook het kader bij dit
interview, red] en de Procesarchitectuur
Examinering met elkaar verenigd zouden
worden. Aangezien de meeste mboinstellingen vaker werken met examentaken dan met complete examenfuncties,
hebben we de NVE-profielen uiteengerafeld in taken die sporen met de examenprocessen.’
Hoe kun je aan de slag met de BET’s?
‘De taken binnen elke BET zijn geordend
volgens de vier stappen van de pdca-cyclus voor permanente verbetering. Scholen kunnen hierbij zelf bepalen bij wie ze
een bepaalde taak neerleggen. De “planfase” van Examens Construeren kun
je bijvoorbeeld aan de toetscommissie
toekennen. Voor taken in de “check-fase”
is misschien die ene wiskundedocent met
analytisch vermogen het meest geschikt.
En zo doorloop je als organisatie álle
taken, terwijl een functie misschien maar
een deel ervan betreft..’

Wat is eigenlijk de meerwaarde van
de BET’s?
‘Met de BET’s weet een school precies
welke taken er uitgevoerd moeten worden en wat deze taken inhouden. En wie
een taak toebedeeld krijgt, weet precies
wat hem of haar te doen staat en of er
nog aanvullende scholing nodig is. Het
is dus een instrument dat inzicht én grip
op de kwaliteit geeft. Dit laatste geldt
ook richting de scholingsaanbieders en
aanbieders van examens en toetsen. Je
kunt met de BET’s in de hand in onderhandeling gaan. Je kunt concrete eisen
stellen: “Als wij deze training doorlopen,
willen we na afloop de volgende taken
kunnen uitvoeren:…” Zo behoud je zelf
de controle op kwaliteit.’

BET’s in het kort
In de Beschrijvingen van Examentaken
(BET’s) lees je voor iedere examentaak
(zoals examenmanagement en -toezicht,
construeren, vaststellen en beoordelen)
waaruit een taak bestaat en welke deskundigheid hiervoor nodig is. Hierdoor
kan jouw instelling de examenorganisatie
en de -processen verder verbeteren. De
BET’s zijn gebaseerd op de functieprofielen van NVE (meer hierover vind je op
http://bit.ly/NVEprofiel). Ze zijn opgesteld
met diverse betrokkenen uit het mbo.
Door te kiezen voor examentaken, en niet
voor examenfuncties, zijn deze beschrijvingen breed toepasbaar in verschillende
soorten examenorganisaties. Ook is het
mogelijk dat examentaken zijn verdeeld
over meerdere functionarissen. Op
www.examineringmbo.nl staan alle opgestelde BET’s plus een gebruiksaanwijzing.

