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Een interview met be
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In opdracht van het project ‘Focus op
standaarden in Examinering’ heeft IVA
Onderwijs een overzicht gemaakt van
kritische succesfactoren voor goede
examenkwaliteit. Het overzicht helpt
mbo-instellingen om betrokkenen bij
examinering bewust te maken van hun
kwaliteit.

over persoonlijke
professionaliteit

Instellingen kunnen het overzicht gebruiken als checklist
of quickscan (waar staan we?) of als instrument inzetten
bij interne audits en een plaats geven in de jaarplanning.

Hoe zijn de kritische succesfactoren tot
stand gekomen?

‘Je kan je stem laten horen in het
team tijdens vergaderingen. Maar
door schaalvergrotingen krijg
ik soms ook het gevoel dat ik op
sommige zaken steeds minder
invloed heb. Bijvoorbeeld de
stagebezoeken.
Vorig jaar deden we dat nog zelf
als leraren, maar er is nu ROCbreed bepaald dat een
aantal specialisten op dat gebied
zich bezig gaan houden met de
stagebezoeken. Als leraar kennen
we de leerlingen en kunnen we
makkelijker onderwijs-op-maat
geven.’

IVA Onderwijs heeft het overzicht van kritische
succesfactoren samengesteld op basis van een
literatuuronderzoek naar relevante documenten
(beleidsdocumenten, rapportages van onderzoeken en
brieven van het ministerie van OCW) over examinering.
Ook heeft het onderzoeksbureau de belangrijkste
inzichten over examenkwaliteit afkomstig uit een
analyse van inspectiebestanden, aan het overzicht
toegevoegd. De twee onderzoeksrapporten vind je op
www.examineringmbo.nl.

De kritische succesfactoren zijn gevalideerd door ze
voor te leggen aan de klankbordgroep van het project
‘Focus op standaarden in Examinering’ en (groepen van)
deskundigen op het gebied van examinering. Daarnaast
heeft IVA Onderwijs de kritische succesfactoren getoetst
aan de praktijk via interviews met onderwijsteams en
examenfunctionarissen van mbo-instellingen. Deze

interviews geven aanwijzingen voor oorzaken van
voldoende of onvoldoende examenkwaliteit en mogelijke
verbeteracties. Bekijk het verslag van deze interviews op
www.examineringmbo.nl.

De Procesarchitectuur Examinering is een
volledige beschrijving van de examinering in het
mbo. Alle stappen die een opleiding of instelling
neemt om (samen met het bedrijfsleven) te zorgen
voor goede examinering, komen aan de orde.
Bekijk de Procesarchitectuur Examinering op
www.examineringmbo.nl.
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Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad (r) reikt de verkenning ‘Leraar zijn’ uit aan Teacher of the Year USA Rebecca Mieliwocki (zie ook p. 3)

Hoe staat het met je
persoonlijke professionaliteit?
In de samenleving wordt professionaliteit vaak afgemeten
aan factoren als opleidingsniveau, salaris en kennisbasis.
Voor persoonlijke professionaliteit is minder aandacht.
Als het gaat om het versterken van
de professionaliteit van leraren
zijn veel beleidsinitiatieven vooral
gefocust op die ‘buitenkant’ van het
beroep. De meeste plannen richten
zich op versterking van de kwaliteit
van lerarenopleidingen, duidelijkere
eisen aan de beroepsuitoefening en
publieke erkenning (lerarenregister).
Voor de zogeheten ‘persoonlijke
professionaliteit’ – je houding en
de manier waarop je handelt in
specifieke situaties – is veel minder
aandacht. De Onderwijsraad wil
daar verandering in brengen.
Het lijkt een witte vlek in het
publieke debat en het onderwijsbeleid: je professionele handelen in de
dagelijkse onderwijspraktijk. En dat
terwijl deze individuele ‘binnenkant’,
oftewel jouw eigen houding, kennis en normen, nauw samenhangt
met de collectieve ‘buitenkant’ van
professionaliteit – die blik van de
buitenwereld op de gehele beroepsgroep. Hoe je handelt als bijvoorbeeld een student met zijn gsm blijft
spelen in de klas, heeft invloed op
het respect dat je van je studenten
kunt krijgen. Zeker in deze tijd
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waarin je gezag niet langer vanzelfsprekend is en routines steeds minder houvast bieden, is het belangrijk
om meer aandacht te vragen voor
deze ‘persoonlijke professionaliteit’.

ten en beoordelen wat de beste
handeling is, zonder de collectieve
waarden en doelen van je team en
school uit het oog te verliezen. Deze
persoonlijke professionaliteit is niet
altijd vanzelfsprekend aanwezig.
Vandaar dat de Onderwijsraad in

zijn verkenning vier overwegingen formuleert die je op je in kunt
laten werken. Deze vind je – kort
samengevat, in het kader hieronder.
De uitgebreide versie staat in de
verkenning die je kunt downloaden
op http://bit.ly/leraar-zijn.

Vier overwegingen voor een persoonlijke
professionaliteitboost

‘De overheid is bang dat de
scholen geld verspillen. Nu moet
overal verantwoording over
afgelegd worden. Bij de verantwoording wordt alleen gekeken
naar cijfers, niet hoe er wordt
lesgegeven. Er wordt bijvoorbeeld
alleen gekeken of er vier loopbaangesprekken zijn geweest, niet
wat de kwaliteit van die gesprekken zijn.’
‘Als leraar in het mbo heb ik
toch wel behoorlijke vrijheid in
hoe we de lessen vormgeven. We
moeten veel meer zelf ontwikkelen, en dat geeft ons vrijheid om
zelf te bepalen hoe we de lesstof
kunnen aanpassen op het niveau.
Daar moeten we wel rekening
mee houden…’
Bron: ‘Leraar zijn’ (Onderwijsraad, 2013)

Bewuster

Om docenten bewuster te maken
van en om meer inzicht te krijgen
in dit professionele terra incognita, startte de Onderwijsraad een
verkenning. De raad sprak in de
voorbereiding met ruim 140 docenten, waaronder vele mbo-docenten.
Zij vertelden over de wijze waarop
zij hun dagelijkse werk doen. De
bevindingen staan in de verkenning ‘Leraar zijn. Meer oog voor
persoonlijke professionaliteit’. De
publicatie schetst een veranderende
onderwijspraktijk,waarbij de school
als maatschappelijk instituut sterk
wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de samenleving. Je moet als
docent betekenisvol aansluiten bij
veranderingen in de leefwereld van
je leerlingen. Dat maakt je dagelijkse
werk complexer, minder voorspelbaar. Er zijn geen vaste recepten. Je
moet bij elke situatie zelf inschat-

Overweging 1:
Weten waar je voor staat en daarover in dialoog blijven met anderen
Het gaat in een situatie niet alleen om wat kan of moet, maar ook om wat
je zelf wenselijk, waardevol of belangrijk vindt. Zet je eigen professionele
waarden en doelen dus niet buitenspel.

Meer persoonlijke verhalen lees je
in Jaarboekje 2012 - “Wat drijft
de leraar?” met acht docentenportretten (te vinden op http://www.
onderwijsraad.nl/item5116).

Overweging 2:
Ingewikkelde praktijkkwesties vragen om eigen, wijze keuzes
Je hebt een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen nodig om juist te
handelen in ‘unieke’ situaties. Deze ‘praktische wijsheid’ ontwikkel je in de
wisselwerking tussen ervaring en theorie.
Overweging 3:
Leraren met een missie benutten én creëren professionele ruimte
Behoud je persoonlijke professionaliteit niet alleen voor je eigen klaslokaal.
Vanuit je eigen professionele waarden en doelen kun je immers invloed
uitoefenen op de uitvoering en inrichting van het onderwijs.
Overweging 4:
Kritisch-onderzoekende leraren blijven zich ontwikkelen
Hou de ontwikkelingen in de maatschappij en vakinhoudelijke en didactische
ontwikkelingen continu bij. Reﬂecteer ook op gemaakte keuzes (samen met
collega’s, onderzoekers en anderen). Blijf dus scherp!

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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Focus op vakmanschap:
de stand van zaken
De plannen uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’
worden steeds concreter. Ondertussen heeft de Tweede
Kamer via het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen uit het Actieplan. De veranderingen doen
zich voornamelijk voor vanaf het schooljaar 2014/2015. Een
overzicht.

Cascade of
toch niet?
Bij de behandeling van het
wetsvoorstel ‘Doelmatige
leerwegen en modernisering bekostiging’ in de
Tweede Kamer kwam uiteraard ook de bekostiging
aan de orde. Op het laatste
moment kwam ook hier de
minister nog met een aantal
veranderingen.
In de huidige situatie ontvangt
een school ieder jaar per student
een bepaalde bekostiging, ongeacht de vraag hoe lang de student
al deelneemt aan het mbo. In het
wetsvoorstel wordt dit systeem
gewijzigd. Kern van het zogenaamde
cascademodel is dat de school minder bekostiging ontvangt naarmate
de student langer staat ingeschreven
in het mbo. Scholen worden door
dit bekostigingsmodel geprikkeld
een efficiënte leerweg te bieden.
Naarmate een student immers
langer op school verblijft, neemt de
bekostiging af. Het cascademodel
sluit goed aan bij het intensiveren
van het onderwijs in het eerste jaar:
voor het meest intensieve onderwijsjaar ontvangt de school immers
ook het meeste geld.
Bezwaren

De afgelopen tijd bleken scholen
grote bezwaren te hebben tegen
het cascademodel. Met name voor
de vierjarige opleidingen zou het
model ongunstig uitpakken. In het
vierde jaar zou de bekostiging immers een stuk minder zijn, terwijl
sommige opleidingen – en niet de
meest eenvoudige – nu eenmaal een
vierjarig programma eisen. Ook was
er onder scholen veel zorg over de
mogelijkheid van stapelen. Was het
voor scholen nog wel aantrekkelijk
om leerlingen na het behalen van
een diploma door te laten studeren
voor een hoger niveau?
In de brief van 30 januari is minister
Bussemaker daarom de scholen
tegemoet gekomen. Ze heeft voorgesteld de cascade minder steil te
maken, zodat het verschil in bekostiging per jaar minder groot is. Ten

aanzien van de exacte vormgeving
van de cascade komt de minister
nog met nadere voorstellen. Een en
ander heeft misschien ook gevolgen
voor de planning. Het was aanvankelijk de bedoeling de nieuwe
bekostiging in te voeren vanaf het
bekostigingsjaar 2015. Ook zouden
dan de prijsfactoren per school of
opleiding worden afgeschaft. De
komende tijd onderzoekt het ministerie via simulaties de effecten van
het nieuwe model. In afwachting
daarvan verandert er voorlopig nog
niets aan de bekostiging. Als de bekostiging daadwerkelijk verandert,
geschiedt dat in de toekomst door
een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB. De wet zelf hoeft hier
niet meer voor te worden aangepast.
Ook de oude prijsfactoren worden
voorlopig gehandhaafd.
Entreeopleiding

Met de nieuwe wet vindt er een
herschikking plaats van de niveaus
1 en 2. De drempelloze inschrijving
voor niveau 2 verdwijnt. Alle niveau
2-opleidingen krijgen vooropleidingseisen, bijvoorbeeld een vmbodiploma. De entreeopleidingen – de
vroegere niveau 1-opleidingen
en AKA-opleidingen – zijn alleen
toegankelijk voor studenten die niet
voldoen aan de voorlopleidingseisen
voor een niveau 2-opleiding en die
niet in het voortgezet onderwijs
thuishoren (de niet volledig leerplichtigen). De entreeopleiding is
voor deze doelgroep ‘drempelloos’:
scholen mogen een inschrijving
alleen weigeren als iemand al eerder
bij een instelling was ingeschreven
voor een entreeopleiding. Het onderwijsprogramma voor de entreeopleiding omvat één jaar. Binnen
vier maanden moet de school een
bindend studieadvies aan de student
uitbrengen. In het uiterste geval kan
dit leiden tot een beëindiging van
de inschrijving. Na twee jaar mag de
instelling de onderwijsovereenkomst
beëindigen. Het entreediploma is
gericht op instroom in niveau 2 of
naar de arbeidsmarkt. Wie met een
entreeopleiding werk vindt, geldt
niet als voortijdig schoolverlater. De
start van de entreeopleiding is voorzien vanaf het schooljaar 2014/2015.

Intensiever onderwijs: verkorting

Een van de centrale doelstellingen
van Focus op vakmanschap is het
aanbieden van intensieve, uitdagende en aantrekkelijke opleidingen.
Daartoe worden onder andere de
meeste vierjarige mbo-opleidingen
verkort tot drie jaar.

Nu

Straks

MBO 1

0,5-1 jaar

1 jaar

MBO 2

2-3 jaar

1-2 jaar

MBO 3

2-4 jaar

2-3 jaar

MBO 4

3-4 jaar

3 jaar

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
een lijst vastgesteld met opleidingen
die vier jaar mogen blijven duren.
Intensiever onderwijs: intensivering

De mbo-opleidingen worden niet
alleen korter, het is ook de bedoeling
het onderwijs te intensiveren. Met
name het eerste jaar van de opleiding moet meer onderwijsuren gaan
omvatten. Intensiever onderwijs,

met meer lesuren en meer contact
tussen student en docent, kan onder
andere bijdragen aan het verder
terugdringen van de voortijdige
schooluitval. Het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering
bekostiging’ bevat gedetailleerde
minimumvoorschriften over de
studielast en de begeleide onderwijstijd van opleidingen. Uitgangspunt
is een studielast van 1.600 uren
per jaar: veertig weken van veertig
uren. De school moet per opleiding
zorgen voor een evenwichtig programma, met een goede mix tussen
onderwijs op school en stage.
Vlak voor de behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer
heeft de minister haar plannen nog
ingrijpend gewijzigd. Kern van
deze wijziging is dat scholen een
zorgplicht hebben voor een intensief
onderwijsprogramma. Scholen
die zich houden aan de wettelijke
urennorm voldoen in ieder geval
aan deze zorgplicht. Nieuw is dat
er ook ruimte is voor ‘een andere
invulling’. Scholen hebben, onder
voorwaarden, de ruimte om een
onderwijsprogramma aan te bieden
dat niet volledig aan de urennormen

voldoet. Men kan dan denken aan
innovatieve vormen van onderwijs
als e-learning of aan juist intensiever
onderwijs op maat in kleinere groepen, zodat per saldo met minder
onderwijsuren volstaan kan worden.
Ook kunnen scholen op grond van
deze wijziging meer lessen laten
verzorgen door vakkrachten uit het
bedrijfsleven.
Aan zo’n minder intensief onderwijsprogramma is wel een aantal
eisen verbonden. Zo moet de
school een opleidingsprogramma
dat niet voldoet aan de urennorm
voorleggen aan de deelnemersraad,
het medezeggenschapsorgaan van
studenten. De deelnemersraad heeft
een instemmingsrecht voor dit
onderwerp, met andere woorden:
zonder instemming van de deelnemersraad moet de school een
onderwijsprogramma aanbieden
dat voldoen aan de wettelijke urennorm. Daarnaast moet de school
die afwijkt van de urennorm dit
weloverwogen doen. Er moet sprake
zijn van een duidelijk omschreven
onderwijsvisie, waarbij de kwaliteit
is gewaarborgd. Ten slotte moet via
tevredenheidsonderzoeken de kwaliteit van het onderwijs aangetoond
kunnen worden. Al met al hebben
scholen met de laatste wijziging
van de wet meer ruimte en vrijheid
gekregen. Maar aan deze ruimte zijn
zoveel randvoorwaarden en eisen
verbonden dat het de vraag is of veel
scholen gebruik zullen maken van
de geboden vrijheid.
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Op 13 en 14 maart bespraken docenten en bewindslieden uit ruim 20 landen op de International Summit on the Teaching Profession de rol
van de leraar in het onderwijs. Daags erna was
dezelfde locatie – de Beurs van Berlage – plaats
van handeling om de opbrengsten van de Summit duiding te geven. Leraren uit het po, vo en
mbo gingen met elkaar en enkele prominente
gasten in gesprek over hoe zij het leraarschap
naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Een
verslag.

A

msterdam, 15
maart. Buiten de
Beurs van Berlage
slaat de sneeuw
in je gezicht. IJzig
weer. Toch heeft
een grote groep
docenten de moeite genomen de
Impulsdag Leraar aan Zet bij te wonen. Deze Impulsdag, georganiseerd
door ScienceGuide, het Platform
Bèta Techniek en de Onderwijscoöperatie, heeft dan ook een cruciaal
thema: de professionalisering van
het leraarschap.
Als eerste spreekt Geert ten Dam
(Onderwijsraad). Zij vertelt over de
onlangs verschenen verkenning Leraar zijn (meer hierover kun je lezen
op de voorpagina). Daarna neemt
Rebecca Mieliwocki, Teacher of the
Year USA, plaats op het podium.
Zij heeft haar verkiezing te danken
aan haar persoonlijke missie, haar
onderwijsidealen, waarvoor ze de
verbinding wist te vinden met haar
directeur en collega’s. Daarmee sluit
haar verhaal mooi aan bij dat van
Ten Dam: persoonlijke professionaliteit speelt een sleutelrol als het gaat
om goed onderwijs.
Mieliwocki vertelt dat ze aan de slag
ging op een school die te boek stond
als de slechtste van Burbank, Californië. Ze stapte naar de directeur
en vertelde haar dat zij hier de beste
school van wilde maken. Gezamenlijk. Vervolgens bestookte ze deze
principal met innovatieve ideeën.
Deze was snel om. Net als haar
mededocenten. Mieliwocki sprak
hen aan op hun inhoudelijke professionaliteit. ‘Samen hebben we onze
droom gerealiseerd. De verandering
kwam vanuit het docentencorps.
Een vorm van civil disobedience,
want docenten in de USA worden
vooral geacht les te geven. De lijnen
worden uitgezet door mensen die
niet dagelijks voor de klas staan.
Maar ik vertrouwde op mijn eigen
professionaliteit: wat ik doe is goed.
In Singapore, een van de vele landen
die ik door mijn verkiezing heb
bezocht, denken alle docenten zo.
Daar hebben ze het systeem omgegooid en de docent centraal gezet.
Die is echt de spil. Leraren hebben

er de macht: aan het hoofd van het
docentencorps staat een docent.
Het zijn ook alleen de beste van de
universiteit die voor de klas mogen
staan.’
Peer review

Na de Amerikaanse Teacher of the
Year is het de beurt aan enkele topdocenten uit Nederland. Vijf leraren,
waaronder voormalig mbo-docent
van het Jaar Susanne Winnubst,
vertellen over hun ervaringen op de
Summit. Winnubst laat weten veel
opgestoken te hebben van andere
docenten. ‘De lunch met Rebecca
Mieliwocki was erg nuttig. We
hebben allerlei ideeën uitgewisseld.
Praat vooral met docenten, daar heb
je het meeste aan.’ De vier andere
docenten onderstrepen dit. ‘Het is
belangrijk dat we vaker bij elkaar
in de keuken kijken’, vertelt Erik,
docent in het vo. ‘We moeten elkaar
uitnodigen om bij elkaar een les te
volgen, om van elkaar te leren. En
om elkaar te evalueren’, vult Simon,
po-docent aan. ‘Peer review, dat
is stukken beter dan ons huidige
systeem van controle.’
Vertrouwen en ruimte

En daarmee is een belangrijk woord
gevallen: controle. Tegenpool van
‘vertrouwen’, het woord dat veelvuldig te horen was tijdens de Summit.
Docenten zijn professionals die zelf
het beste weten hoe zij hun werk
moeten doen. Zij verdienen het
vertrouwen en de ruimte om dit te
laten zien. ‘Op ROC A12 hebben we
een experiment waarbij drie teams
alles zelf doen’, vertelt Susanne
Winnubst. ‘Er zit geen manager bovenop. Dan ga je je als professional
echt ontwikkelen.’ Docenten moeten
meer de professionele ruimte
pakken en aan de knoppen zitten,
beamen ook de andere docenten.
Het antwoord op de vraag hoe het
onderwijs beter kan ligt bij de docent. Waarbij deze gerust mag struikelen. Van fouten kun je immers
leren. Het vijftal benadrukt wel dat
ze op de Summit geen trucje hebben
geleerd dat ze de eerste werkdag na
de onderwijstop gelijk kunnen toepassen. Maar het besef dat er ruimte
is en dat die benut moet worden
is er volop. ‘In het mbo heb je veel

Rebecca Mieliwocki, Teacher of the Year USA: ‘Ik vertrouwde op mijn eigen professionaliteit: wat ik doe is goed.’

Impulsdag Leraar aan Zet

‘Pak de ruimte!’
fanatieke docenten’, aldus Winnubst.
‘Als die met hun eigen team aan de
slag kunnen gaan en weer andere
docenten kunnen inspireren, krijg
je al snel een olievlekje. Al moet ik
toegeven dat ik zelf nog meer de
tijd moet nemen om met mijn team
aan de slag te gaan. De prioriteit ligt
toch bij het lesgeven. Goeie voornemens heb ik volop, maar je moet het
structureren. Op de agenda zetten.
Een bijeenkomst plannen. En dan
aan de slag gaan. Maar als ik over
een paar jaar de vraag krijg wat ik
gedaan heb aan professionalisering,
wil ik wel als antwoord geven dat ik
de ruimte volop heb gepakt.’
How are you?

Na de vijf docenten mag ook de zaal
ervaringen delen. Thea Nabring,
eveneens van ROC A12, vertelt dat
ze de afgelopen twee dagen steeds
dezelfde drie vragen gesteld kreeg:
How are you? What do you want?
En: What can I do for you? ‘Als ik
die vragen stel aan mijn collega’s
kunnen we vele stappen maken’,
stelt ze vast. Verder laten meerdere
mensen weten dat vooral het woord
‘trust’ beklijft. Een bezoeker voegt
toe dat vertrouwen wederzijds moet
zijn: de overheid moet de docenten
het vertrouwen geven. Maar de
docenten moeten ook de overheid
vertrouwen.

Een statement waar de volgende
spreker zich zeker in kan vinden:
minister Jet Bussemaker. Ze vertelt
over het bezoek dat ze, samen met
de bewindsvoerders van de deelnemende landen, bracht aan het
Amsterdamse Callandlyceum. ‘Daar
zag je letterlijk waar het onderwijs
over gaat. Docenten vertelden er
ook over peer review. Dat vraagt een
inzet van iedereen, waarbij ook de
schoolbestuurders en de Inspectie
een rol blijven spelen. Ik wil dat de
Inspectie met docenten praat. Deze

De overheid moet de
docenten het vertrouwen
geven. Maar de docenten
moeten ook de overheid
vertrouwen.

instantie is geen boeman, maar
helpt je verbeterslagen te maken.
Ook daarbij is vertrouwen cruciaal.
Docenten moeten een grote professionele ruimte hebben. Maar de
autonomie moet niet doorslaan in
een sfeer van “ik doe wat mij goeddunkt in mijn klaslokaal”. Vertrouwen moet je verdienen. Doe je het
goed, dan word je beloond met extra
ruimte. En als je het niet goed doet,
mag je daar ook op aangesproken

worden. Beide zaken doen we nu
nog niet goed genoeg. Ik hecht er
enorm aan dat er reguliere ontwikkelings- en functioneringsgesprekken gehouden worden.’
Bussemaker wil ook graag andere
carrièremogelijkheden ontwikkelen.
Beroepspaden waarbij je meer kunt
dan manager worden. Ook dringend
nodig is professionele ondersteuning aan docenten in hun eerste
jaren om uitval te voorkomen. ‘Je
kunt het niet in je eentje doen’, stelt
Bussemaker. Scholen zelf kunnen
daar een rol in spelen. Bussemaker
heeft het over topdocenten, hoger
opgeleide docenten met een analytisch denkvermogen die met hun
kritische houding het team naar een
hoger plan kunnen tillen. ‘Zij kunnen de andere meenemen. Door hen
te coachen. Door masterclasses te
geven. En voor alle docenten geldt:
blijf je ontwikkelen. Houd je kennis
up to date. Dat willen we vanuit de
overheid eveneens stimuleren. Jullie
docenten moeten niet alleen het
beste onderwijs geven, maar ook het
beste onderwijs krijgen!’
Op 9 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie een vervolgconferentie
voor docenten. Houd www.onderwijscooperatie.nl in de gaten voor de
actuele info.
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Bestuurslid Udo Groen:

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

Edushock @Edushock
Als kinderen thuiskomen van school, vraag hen dan
eens: ‘Wat heb je vandaag gevraagd?’ in plaats van
‘Wat heb je vandaag geleerd? #onderwijs

‘Een succesvolle verandering
vindt vanzelf navolging’
De Netwerkschool is de school van de toekomst, voor het
hele mbo. Niet de verre, maar de zeer nabije toekomst als
het aan Udo Groen ligt. Groen is sinds de start in 2010 als
bestuurslid nauw betrokken bij het project. ‘Dit proces van
verandering richting netwerkscholen zal niet meer stoppen.
Daar ben ik van overtuigd.’

netwerkschool @netwerkschool
Studenten participeren in sollicitatieprocedure
@SintLucas. Ook dát is #netwerkschool! #trotshttp://
www.rectec.nl/2013/03/11/unieke-sollicitatieprocedurebij-sintlucas/ … “

De afgelopen jaren lijkt de zoektocht naar de intrinsieke motivatie van leerlingen wel wat op de zoektocht naar de heilige graal.
Bovenstaande twee tweets hebben beide te maken met die poging
om studenten maximaal te betrekken bij het onderwijsleerproces. De
Netwerkschool probeert ‘De Vraag’ van de student niet alleen in het
onderwijsleerproces te institutionaliseren, maar ook op het gebied
van onderwijsorganisatie. Zo durfde SintLucas haar studenten te
laten participeren in de sollicitatieprocedure. Het bleek (uiteraard)
een succes dat voor herhaling vatbaar is.

ment goed moeten afronden en
vervolgens stevig gaan neerzetten.
Voorwaarde is dat de vijf Netwerkscholen succesvol zijn. Tot nu toe
gaat dat goed en wordt er volop in
de praktijk geleerd wat het betekent
een Netwerkschool te zijn’, zegt
Groen. ‘We merken nu dat het succes zich verbreedt; dat de belangstelling van andere ROC’s groeit. Op
dit moment onderzoekt het bestuur
hoe het aantal Netwerkscholen kan
groeien en wat daarvoor nodig is.’
Het bestuur voert daartoe gesprekken met potentiële Netwerkscholen.
Niet elke school kan Netwerkschool
worden. ‘Mbo-instellingen moeten
het echt willen. Die motivatie is ontzettend belangrijk. Daarnaast kijken
we of een instelling of opleiding
voldoende omvang heeft en stabiel
is. Het project moet een reële kans
van slagen hebben.’
Proces gaat door

erwin blom @erwblo
Rob Wijnberg (De Correspondent): vijftienduizend
leden, meer dan een miljoen euro en nu van start!
http://fastm.nl/14vn8KU @decorrespondent

Niet alleen het onderwijs, maar ook de geschreven journalistiek
beweegt mee met de maatschappelijke veranderingen die het gevolg
zijn van de opkomst van sociale media. Een zeer interessant crowdgedragen concept daarbinnen is De Correspondent: een digitale
krant die nu nog niet bestaat, maar al wel 15.000 betalende leden
heeft verzameld. Dit gebeurde puur op basis van de belofte dat een
aantal prominente verslaggevers en opiniemakers gaat schrijven
voor De Correspondent. Nieuwe leden vertrouwen dus ongezien op
dat wat de verslaggevers zeggen te gaan brengen: niet de waan van
de dag, maar ‘slow journalism’, duiding en verdieping. Net zoals de
Netwerkschool een gedurfde ontwikkeling.

Pedro De Bruyckere @thebandb
Nieuwe verklaring voor achterstand jongens in
onderwijs http://wp.me/prJwm-3Fj

Nog ruim twee jaar heeft het ‘experiment’ te gaan. De vijf Netwerkscholen hebben tot nu toe laten zien
dat het concept uitvoerbaar is en
een verrassende dynamiek teweeg
brengt. Of het beter onderwijs tegen
lagere kosten oplevert, moet nog
worden aangetoond. ‘Gedurende het
hele project wordt wetenschappelijk getoetst of het werkt’, zegt Udo
Groen. ‘Aan het eind van het experiment – in 2015 – presenteren we
de resultaten. Maar ik durf nu al te
zeggen dat dit concept beter aansluit
bij de tijdgeest.’
Kosten en eisen

De achterstand van jongens in het onderwijs is een probleem
waarover vaak gesproken wordt in de media. Het gaat er dan om dat
jongens meer kans lopen om het onderwijs te verlaten zonder diploma dan meisjes. Een nieuwe studie van economen Michael Baker
en Kevin Milligan zoekt de oorzaak van dat probleem niet zozeer
in het feit dat er te weinig mannen voor de klas staan, maar juist
thuis. Ze onderzochten de tijd die ouders spenderen aan jongens en
meisjes in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
en merkten dat ouders vanaf 9 maanden meer tijd spenderen aan
meisjes dan aan jongens. Ze stellen niet dat dit de enige verklaring
is, maar dat een aandeel van de problematiek er door verklaard zou
kunnen worden.

Met tijdgeest doelt Groen op twee
ontwikkelingen waar het onderwijs
mee te maken krijgt of heeft. Aan de
ene kant nemen de kosten van het
onderwijs toe, maar is er steeds minder geld. Dat maakt het onderwijs
– in zijn huidige vorm – op de lange
termijn onbetaalbaar. Aan de andere
kant past de huidige inrichting van
het mbo niet meer bij de eisen die
studenten in toenemende mate
stellen. ‘Ze willen een grote zelfstandigheid, ﬂexibele openingstijden,

handige ict-toepassingen en werken
in studentondernemingen’, aldus
Groen.
Geloof in concept

De vijf Netwerkscholen geven zelf
invulling aan het concept, daarbij gesteund door een coach. ‘Het
ontwikkelingstempo moet ongeveer
gelijk zijn, daarom is er op bestuursniveau geregeld overleg’, vertelt
Groen. ‘Het is belangrijk dat het
bestuur weet wat er speelt: elk bestuurslid is om die reden verbonden
met een Netwerkschool. Ik heb het
Summa College onder mijn hoede.
Het mooie is dat je op die manier
de ontwikkelingen op de voet kunt
volgen.’ Groen zet zijn jarenlange
bestuurlijke ervaring, kennis van
de ict-sector (zie kader) en grote
netwerk in voor de Netwerkschool.
‘Ik geloof in dit concept en lever er
graag een bijdrage aan.’

Groen kan zich niet voorstellen
dat het een experiment blijft. ‘De
veranderingen die de Netwerkschool
beoogt, horen bij de 21e eeuw en
zijn de enige manier om het onderwijs betaalbaar te houden zonder
aan kwaliteit in te leveren. We tonen
in de praktijk aan dat beter onderwijs tegen lagere kosten mogelijk is.
Een succesvolle verandering vindt
vanzelf navolging: andere scholen
gaan dit concept zeker omarmen. En
natuurlijk is zo’n cultuuromslag ingewikkeld en niet van de ene op de
andere dag “klaar”. Maar dit proces
van verandering richting Netwerkscholen zal zeker doorzetten. Daar
ben ik van overtuigd.’

CV
Udo Groen heeft veel bestuurlijke
ervaring en grote kennis van ict. Bij
verschillende organisaties was hij
lid van de Raad van Bestuur. Vrijwel
altijd met organisatie en ict in zijn
portefeuille. Op zijn cv staat onder
meer:
• Sociale Verzekeringsbank, lid van

Motivatie

Wat is de stand van zaken? ‘We zitten nu op de helft en moeten met
volle kracht vooruit. Samengevat
kun je zeggen dat we het experi-

Raad van bestuur (1999-2005)
• ProRail, lid van Raad van Bestuur
(2005-2010)
• Netwerkschool, bestuurslid
(2010-heden)

Meld je aan voor de tweede Inspiratiedag
Vorig jaar kwamen op 7 november een kleine 200 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
over het Netwerkschoolconcept.

Een half jaar later staat een
tweede Inspiratiedag gepland,
wederom in Garderen. Zet 23 mei
alvast in je agenda…

Veel inzichten en ideeën. Fraaie
sprekers (o.a. Jaap Peters). En allerlei
enthousiaste deelnemers. De juiste
ingrediënten voor een synergetische

middag, zo bleek. Regelmatig klonk
op 7 november een ‘dit moeten we
vaker doen!’ En zo geschiedde. De
datum van de tweede Inspiratiedag is op 23 mei. Meer info en een
aanmeldingsformulier vind je op
www.netwerkschool.nl. Op deze site
vind je ook verslagen van de vorige
Inspiratiedag. Denk mee, bouw mee!
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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

SBB Summercourses: jij
bepaalt de
inhoud!

Zeg het maar!
Het is belangrijk dat de
mensen die straks met de
vernieuwde kwalificatiedossiers werken, ook hun
mening kunnen geven over
uitvoerbaarheid en studeerbaarheid van de dossiers.
Daarom is er het gebruikerspanel: docenten en praktijkopleiders kunnen zo hun visie
delen met de ontwikkelaars
van de kwalificatiedossiers.

In juli en augustus organiseert SBB vier keer een summercourse. De focus van deze
courses ligt bij de thema’s die
onderwijs en bedrijfsleven
met elkaar verbinden, en zijn
bedoeld voor iedereen die
werkzaam is in het middelbaar beroepsonderwijs.
Jij kunt mede bepalen welke onderwerpen aan bod komen tijdens de
summercourses. Is er bijvoorbeeld
een thema waar je meer over wilt
weten? Of ken je een interessant
onderzoek, project of goed voorbeeld dat de aandacht verdient?
Dan kun je tot vrijdag 12 april
jouw wensen en ideeën mailen naar
summercourses@s-bb.nl.

Drie leden vertellen waarom zij lid
zijn van het gebruikerspanel:
Nelly Nouwen is docent management en organisatie/economie en
vakgroepvoorzitter economie/rekenen bij het Cingel College in Breda.
Zij is betrokken bij de dossiers in
de sector Toerisme. Nelly over het
belang van het gebruikerspanel:

SBB verzamelt alle ingezonden suggesties en stelt aan de hand daarvan
het definitieve programma samen.

‘Ik wil voorkomen dat kwalificatiedossiers hun doel voorbijschieten
met onrealistische eisen. Het gebeurt
regelmatig dat studenten zaken die
in het dossier staan, in de praktijk
niet kunnen of mogen uitvoeren.
Ook op school is het lastig die
onderdelen te examineren. Neem
bijvoorbeeld het kwalificatiedossier
Reizen. Waar leer je een student reizen te verkopen? Hoe examineer je
dat? Doe je dat op school of bij het
stagebedrijf? We moeten voorkomen
dat examinering een creatief kunstje
wordt.’
Afspraken
‘Ik zou willen meegeven dat onderwijs en bedrijfsleven goede afspraken moeten maken over realistische
exameneisen. Daarbij moeten ze
rekening houden met wat leerbedrijven de studenten daadwerkelijk
toestaan. Een voorbeeld: “beoordelingsgesprekken voeren met vaste
medewerkers”: dat gaat nooit gebeuren. Vaak doen bedrijven al moeilijk
over het organiseren en uitvoeren
van een werkoverleg. Ik hoop dat ik
als lid van het gebruikerspanel bijdraag aan het verbinden van de visie
van de ontwikkelaars aan die van de
leerbedrijven waar de student het
waar moet maken.’
Input werkveld
Fieke Swarte-Roozen, ondernemer
en stagecoördinator bij Klimpark
Fun Forest is betrokken bij de
kwalificatiedossiers entree uit een
gevoel van maatschappelijke betrokkenheid: ‘Het is belangrijk dat we
met elkaar zorgen voor voldoende

www.s-bb.nl

Regionaal
Adviesteam
Kenniscentra
helpt je op weg
in de regio

goede stageplaatsen. Daarnaast gaat
het mij om een goede vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in het herzieningsproces. De belangen van mkb-bedrijven zijn soms anders dan die van
grotere bedrijven. Het digitale gebruikerspanel kan een praktische en
efficiënte manier zijn om vanuit het
werkveld input te geven. Daarbij is
het belangrijk dat ook het werkveld
op niveau 1 en 2 vertegenwoordigd
is in het gebruikerspanel.’
Betrekken kleine bedrijven
Fieke vervolgt: ‘Voor ondernemers
of medewerkers van kleine bedrijven
is het vaak lastig om intensief betrokken te zijn bij het herzieningsproces omdat zij dit in hun vrije
tijd doen, naast alle andere taken
die ze hebben. Toch is het goed als
mensen uit het mkb betrokken zijn.
Bovendien hebben kleinere bedrij-

ven vaak met meerdere kenniscentra
te maken. Er zit nog winst in het
betrekken van het mkb bij de scholen en landelijke ontwikkelingen. Dit
vraagt om een sterker leerwerknetwerk binnen de regio: dan kunnen
we eenvoudiger actie ondernemen
als er bijvoorbeeld een tekort aan
stageplaatsen dreigt.’
Belangrijke rol
Ook Mikael Engels, docent automatisering bij het Graafschap College
in Doetichem is ervan overtuigd dat
hij als lid van het gebruikerspanel

een belangrijke rol speelt bij de
ontwikkeling van dossiers. Mikael
is betrokken bij de dossiers ICT
Beheerder en Medewerker ICT.
Mikael: ‘Ik wil graag bijdragen
aan de ontwikkeling van betere en
logischer opgebouwde dossiers, die
praktijkgericht zijn. Zo ben ik voorstander van concretere kwalificatiedossiers voor ICT-opleidingen. Als
lid van het gebruikerspanel kan ik
hierover mijn mening geven’.
Wil je ook lid worden van het gebruikerspanel? Stuur dan een e-mail
naar info@kwalificatiesmbo.nl.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws
rondom de kwalificatiestructuur? Volg het op Twitter:
https://twitter.com/mbokwalificatie

Samen de jeugdwerkloosheid
sectoraal regionaal aanpakken?
Oplossing zoeken voor de mobiliteit
van boventallige werknemers? Wil
je de kans op werk voor jongeren
met een beperking verbeteren?
Studenten helpen de juiste beroeps-

keuze te maken? Of ben je op zoek
naar een stage of leerbaan voor
jongeren en of ouderen? Voor deze
vragen gerelateerd aan de arbeidsmarkt in jouw regio is een sectorale
oplossing nodig. Het Regionaal
Adviesteam Kenniscentra gaat graag
met je in gesprek om die oplossing
te vinden.
www.regionaaladvies.nl

Examinering

input: WEB / KD / SEP

de MBO·krant

Kwaliteitsborging procesgebied / processen / deskundigheid

Opstellen
examenreglement

Kaders stellen

Opstellen
examenvisie

Vaststellen
kaders

Opstellen
examenplan

Vaststellen
examenplan

Opstellen
handboek
examinering

In opdracht van het project ‘Focus op
standaarden in Examinering’ heeft IVA
Onderwijs een overzicht gemaakt van
kritische succesfactoren voor goede
examenkwaliteit. Het overzicht helpt
mbo-instellingen om betrokkenen bij
examinering bewust te maken van hun
kwaliteit.
Instellingen kunnen het overzicht gebruiken als checklist
of quickscan (waar staan we?) of als instrument inzetten
bij interne audits en een plaats geven in de jaarplanning.

Hoe zijn de kritische succesfactoren tot
stand gekomen?
IVA Onderwijs heeft het overzicht van kritische
succesfactoren samengesteld op basis van een
literatuuronderzoek naar relevante documenten
(beleidsdocumenten, rapportages van onderzoeken en
brieven van het ministerie van OCW) over examinering.
Ook heeft het onderzoeksbureau de belangrijkste
inzichten over examenkwaliteit afkomstig uit een
analyse van inspectiebestanden, aan het overzicht
toegevoegd. De twee onderzoeksrapporten vind je op
www.examineringmbo.nl.

De kritische succesfactoren zijn gevalideerd door ze
voor te leggen aan de klankbordgroep van het project
‘Focus op standaarden in Examinering’ en (groepen van)
deskundigen op het gebied van examinering. Daarnaast
heeft IVA Onderwijs de kritische succesfactoren getoetst
aan de praktijk via interviews met onderwijsteams en
examenfunctionarissen van mbo-instellingen. Deze
interviews geven aanwijzingen voor oorzaken van
voldoende of onvoldoende examenkwaliteit en mogelijke
verbeteracties. Bekijk het verslag van deze interviews op
www.examineringmbo.nl.

De Procesarchitectuur Examinering is een
volledige beschrijving van de examinering in het
mbo. Alle stappen die een opleiding of instelling
neemt om (samen met het bedrijfsleven) te zorgen
voor goede examinering, komen aan de orde.
Bekijk de Procesarchitectuur Examinering op
www.examineringmbo.nl.

Construeren en vaststellen
Besluiten
inkopen/
construeren

Bespreken
examenplan

Construeren
examens

Verzamelen
leerresultaten

Beslissen
over
examenvraag

Examen
aanmelding

Examenaanbod

Inkopen
examens

Vaststellen
examens

Match
Centraal
ontwikkelde
examens

Examineren
Uitvoeren

Laten
uitvoeren

Beoordelen

Laten
beoordelen

Vaststellen
resultaat

Kwaliteitsborging procesgebied /
processen / deskundigheid

www.examineringmbo.nl

Leren

Kwaliteitsborging procesgebied /
processen / deskundigheid

Kritische
succesfactoren
voor goede
examenkwaliteit

Inschrijven
student

Besluiten
om te
diplomeren

Diplomeren

Diplomeren

Kwaliteitsborging procesgebied / processen / deskundigheid

Ontwikkelen
examinering

Kwaliteitsborging procesgebied / processen / deskundigheid
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Overzicht kritische succesfactoren
Per procesgebied van de Procesarchitectuur Examinering vind je hieronder concrete informatie die jouw opleiding kan gebruiken om de
examenkwaliteit te verbeteren.

Kaders stellen
De uitwerking van de kaders op opleidingsniveau is consistent met de landelijke en instellingskaders.
Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
de landelijk verplichte kaders (WEB, inspectiestandaarden, kwalificatiedossiers) kent;
de landelijke verplichte kaders (WEB, inspectiestandaarden, kwalificatiedossiers) uitdraagt en hierop stuurt;
op cohortenniveau rekening houdt met de levenscyclus van geldende kaders;
een heldere visie uitdraagt over instellingsspecifieke standaarden (over samenwerking met het bedrijfsleven,
toepassen van examenprofielen, inkoop van examenproducten en -diensten, procedures) en deze vastlegt;

Dit zie je aan:

De aanwezigheid en het uitdragen van extern

voorgeschreven documenten zoals het toezichtkader
bve 2012, een examenreglement en kwalificatiedossiers

een adequate verbinding kan leggen tussen landelijke kaders en serviceproducten, instellingsspecifieke

en overige documenten zoals een visiedocument inzake
examinering (intern), examenplan, examenprofielen,

zorgt dat de examencommissieleden en andere betrokkenen bij examinering voldoende deskundig zijn en goed

examencommissie(s) en de inrichting van een heldere

standaarden en decentrale uitvoering;

kunnen functioneren.

Leren
De overgang tussen ontwikkelingsgerichte toetsen en examinering is gemarkeerd.

Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
een helder onderscheid maakt tussen ontwikkelingsgerichte (formatieve) toetsen en kwalificerende examens.

handboek examinering, scholingsplan, beschrijving
van taken voor examencommissieleden, notulen MT en
examenorganisatie.

Dit zie je aan:

Een verplichte beschrijving op basis van welk examen

en overige eisen een opleiding het diploma verstrekt
en een beschrijving voor studenten waarin staat welke

beoordeling hoe zwaar meetelt voor het behalen van het
diploma.

Construeren en vaststellen
Het instrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en voldoet aan toetstechnische eisen.
Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
de voordelen van verdere standaardisatie van processen en producten weet te benutten;
het werkveld betrekt bij de constructie of vaststelling van examens;
zorgt dat de constructeurs en vaststellers voldoende deskundig zijn;
zorgt dat de kwalificerende toetsen voldoende dekkend zijn, aan toetstechnische eisen voldoen en voorzien zijn
van een cesuur;
zorgt dat elk examen voorzien is van adequate informatie voor de deelnemer, van een beschrijving van
afnamecondities en een beoordelingsvoorschrift.

Dit zie je aan:

Overzicht van inkoopmogelijkheden, beschikbaarheid
en naleving van het examenplan, toetsmatrijzen,
kwalificatiedossiers, toezichtkader 2012 bve,
procedure voor het vaststellen van een cesuur,
informatieverschaffing aan betrokkenen over uitvoering
en beoordeling van het examen, werkafspraken
tussen constructeurs en vaststellers, resultaatanalyses
voorafgaande jaren of andere beschikbare evaluaties,
scholingsplan.

Examineren
De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk.
Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
overweegt waar de beoordeling het best kan plaatsvinden;
het leerbedrijf voorbereidt op de afname;
zorgt voor de deskundigheid van examinatoren.

Dit zie je aan:

De aanwezigheid van adequate exameninstrumenten
voorzien van beoordelingsvoorschriften en heldere
instructies voor studenten en beoordelaars, een
passende examenplaats en de aanwezigheid van
deskundige beoordelaars.

Diplomeren
De diplomering is deugdelijk en geborgd.
Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
de slaag/zak-beslissing en het verlenen van vrijstellingen op correcte wijze toepast;
de bewijslast archiveert;
correcte diploma’s uitreikt.

Dit zie je aan:

Beschikbaarheid van resultatenanalyses, gegevens
uit (steekproefgewijze) dubbele beoordelingen,
een adequate registratie van oordelen op de
examenonderdelen en de vastlegging van de besluiten
die hierop gebaseerd zijn en een registratie van
aanpassing van beoordelingsresultaten.

Kwaliteitsborging
De kwaliteitscyclus van examinering is geborgd en afgestemd met de algemene kwaliteitszorg.
Een succesvolle opleiding heeft een managementteam dat en een examencommissie die:
zich vergewist van de integrale kwaliteit van de examinering;
toeziet op de naleving van processen en procedures;
zich verzekert van deskundigheid van betrokkenen;
onafhankelijke deskundigen betrekt bij de borging van de examenkwaliteit;
administratieve processen archiveert;
zo nodig verbetermaatregelen treft;
verantwoording aflegt aan belanghebbenden.

Dit zie je aan:

Studenttevredenheidsevaluaties,
werkveldtevredenheidsevaluaties, verbeterplannen,
scholingsplannen, notulen, kwaliteitsverslagen,
auditrapportages en examenverslagen.
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Docentenhandreiking bij
eindtermen taal en rekenen ve
De standaarden en eindtermen ve zijn de basis voor de
nieuwe opleidingen Nederlandse taal en rekenen in de
volwasseneneducatie die in januari van start zijn gegaan. De
Handreiking ve, die in mei 2013 verschijnt, biedt docenten
een praktische leidraad om deze nieuwe opleidingen inhoud
te geven.

Regionale netwerken rekenen

‘Voelhorens in
het veld’
Deze maand komen ze alweer voor de twaalfde keer bij
elkaar: de regionale netwerken rekenen voor het mbo. De
netwerken, verdeeld in Noord, Zuid-West en Zuid-Oost, zijn
voor het Steunpunt taal en rekenen een ideaal platform
voor kennisdeling. Ook zijn ze volgens coördinator Jurriaan
Steen bij uitstek de manier om rekendocenten actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het
gebied van rekenonderwijs.

Hoe houd je studenten van uiteenlopende niveaus gemotiveerd
tijdens rekenlessen, ook nu examenresultaten nog niet meetellen
voor diplomering? Dat onderwerp
staat centraal tijdens de netwerkbijeenkomsten van 9, 10 en 11
april in respectievelijk Eindhoven,
Zwolle en Rotterdam. ‘Traditiegetrouw trappen we af met de laatste
ontwikkelingen op rekengebied’,
vertelt Jurriaan Steen, namens het
Steunpunt verantwoordelijk voor
de netwerken. ‘Dat kan gaan over
examinering, nieuwe regelingen of
een update van lopende projecten
bij het Steunpunt. Daarna gaan we
verder de diepte in. Meestal met
een presentatie of een best practice
waarover daarna in kleine groepjes
wordt gediscussieerd.’
De regionale rekennetwerken
gingen, net als Steunpunt taal en
rekenen mbo zelf, van start in 2009.
‘Anders dan bij taal waren er op dat
moment in het mbo geen specifieke rekeninitiatieven,’ herinnert
Steen zich. ‘Na de basisschool ging
rekenen vrijwel naadloos over in
wiskunde, waardoor het vak in
het mbo jarenlang onderbelicht is
geweest.’ Vanuit de doelstelling van
het Steunpunt om niet alleen een

advies-, maar ook een makelaarsrol
te vervullen bij de intensivering
van het rekenonderwijs in het
mbo, werden in november 2009 de
subnetwerken rekenen geïntroduceerd. ‘Kennis delen met en voor het
onderwijsveld, dat werkt uiteindelijk
het beste’, vertelt Steen. ‘De rekennetwerken fungeren daarbij voor het
Steunpunt als voelhorens. Daar horen we welke onderwerpen er onder
rekendocenten leven en waarmee we
dus aan de slag moeten.’
De rekennetwerken komen drie keer
per jaar bij elkaar. De opbrengsten
van de bijeenkomsten zijn beschikbaar via de website van het Steunpunt. De netwerkworkshops vormen
de opmaat voor het grote landelijke
rekencongres dat het Steunpunt
mbo elk jaar organiseert. De laatste
editie daarvan, op 21 november vorig jaar, telde meer dan driehonderd
deelnemers, ruim dertig workshops
en een beursplein met een twintigtal
stands. Onder het motto Alledaags
Rekenen stond het vormgeven van
goed rekenonderwijs in de dagelijkse mbo-praktijk centraal.
Meer info over de regionale netwerken rekenen van Steunpunt mbo:
www.bit.ly/rekennetwerken.

In opdracht van het ministerie
van OCW en onder regie van
het Steunpunt taal en rekenen ve
bracht CINOP vorig jaar advies
uit over de eindtermen voor de
opleidingen Nederlandse Taal en
rekenen voor Nederlandstalige
cursisten (NT1). Hiervoor werden
de inmiddels bekende niveaus 1F
en 2F van Meijerinks Referentiekader taal en rekenen uitgewerkt op
een manier die past bij het leven
en leren van volwassenen. Omdat
internet, smartphones en tablets
niet meer weg te denken zijn uit
het dagelijks leven en ook een rol
spelen bij het verwerven van taalen rekenvaardigheden, bevatten de
ve-eindtermen ook een uitwerking
voor ‘digitale vaardigheden’.
Tussenniveaus

In de ‘Regeling eindtermen educatie
2013’ (december 2012) zijn de eindtermen Nederlandse taal en rekenen
1F en 2F vastgesteld. Voor Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden beschrijft het CINOP-advies
ook het zogeheten instroomniveau.
Dit is een tussenniveau onder 1F
waarvoor geen eindtermen gelden.
Dergelijke tussenniveaus zijn van
groot belang voor de volwasseneneducatie. Door tussen de beschreven
niveaus de resultaten te ‘meten’,
wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt voor docenten en opdrachtgevers. Ook prikkelt dit de motivatie
van de deelnemers.
Op basis van de standaarden en
eindtermen ve werkt CINOP
momenteel in opdracht van het
Steunpunt ve aan een handreiking
voor docenten. Hierin worden
concrete voorbeelden en opdrachten
opgenomen. Ook worden hierin
mogelijkheden beschreven om de
voortgang tussen de vastgestelde
niveaus in beeld te brengen. De

Handreiking ve is nadrukkelijk een
product voor én door ve-docenten.
Daarom organiseerde Steunpunt ve
op 23 januari een werkconferentie
waarin docenten zelf in workshops
aan de slag gingen met de in de
‘Regeling eindtermen educatie 2013’
vastgestelde eindtermen NT1. De
opbrengsten uit deze conferentie
zijn verwerkt in de laatste fase van
de totstandkoming van de handreiking. De definitieve Handreiking
ve wordt in mei gelanceerd tijdens
werkconferenties in Zwolle en
Eindhoven.
Leer- en toetsmaterialen

Parallel aan de voorbereiding van
de Handreiking ve heeft Steunpunt
ve een inventarisatie laten uitvoeren
van leermiddelen die recent in de
volwasseneneducatie zijn gebruikt
voor Nederlandse taal (met name
NT1), rekenen en digitale vaardigheden. Deze inventarisatie is aan de
hand van de standaarden en eindtermen ve geanalyseerd en gecatego-

riseerd. Dat leverde de ‘Analyse leeren toetsmaterialen’ op die tegelijk
een overzicht is van de toepasbaarheid van verschillende materialen en
toetsen op de verschillende niveaus.
De analyse brengt tevens leemtes in
het aanbod in kaart, waarop materiaal- en toetsontwikkelaars kunnen
inspelen.
Zowel de Standaarden en Eindtermen ve als de Analyse leer- en toetsmaterialen ve zijn beschikbaar via de
website van het Steunpunt taal en
rekenen ve: www.steunpuntve.nl.

Agenda
• Voor docenten:
22 mei (Zwolle) en 24 mei (Eind
hoven): workshops lancering Hand
reiking ve.
• Voor accountmanagers/docenten/teamleiders:
31 mei (Utrecht): Masterclass Taal op
de Werkvloer (zie: www.basisvaardig
heden.nl).
• Voor alle belangstellenden:
5 juni (Den Haag): Cursist- en Onder
wijsprofielen Laaggeletterdheid NT1/
NT2.
• Voor gemeenten:
13 (Zwolle) en 19 juni (Eindhoven):
Kennisuitwisseling en best practices
over werving.

In de Handreiking ve (verschijnt in mei) is ook aandacht voor ‘digitale vaardigheden’

FAQ: examinering Engels
In elke MBO krant beantwoordt
het Steunpunt taal en rekenen
een ‘veelgestelde vraag’. Dit keer
twee vragen, over de examinering van Engels.

Heeft de voortgangsrapportage over
taal en rekenen die de minister in december 2012 naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd ook invloed op de uitslagregel voor Engels, mbo niveau 4?
Nee. Engels telde al mee in de slaag-/
zakregeling en dit is onveranderd.

Vanaf cohort 2012 moet een student
ten minste een vijf halen als gemiddeld eindcijfer voor de generieke
examens Engels.
Op het moment dat Nederlands en
rekenen van invloed worden op de
slaag-/zakregeling, wordt ook Engels
onderdeel van deze regeling.
In de opleiding directiesecretaresse/
managementassistente combineren
wij voor Engels de toetsen van gene-

riek en beroepsgericht. Nu liggen de
niveaus ver uit elkaar: beroepsgericht
alle vaardigheden B2 en generiek B1
en A2. Mag bij generiek ook een hoger
niveau worden geëxamineerd?
Nee, dat mag niet. Aan de generieke
eis voor Engels voor mbo niveau 4
moet worden voldaan. Een student
moet minimaal een vijf halen als gemiddeld eindcijfer voor de volgende
vijf toetsen en ERK-niveaus: lezen
en luisteren: B1, schrijven, spreken
en gesprekken voeren: A2.
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Agenda
14 mei
Onderwijslogistiek: meer dan roosteren alleen

Succesvolle workshop voor roostermakers die een
efficiënte inzet van onderwijspersoneel, faciliteiten
en bpv-plaatsen willen.
15 mei
Examens moeten in alle rust kunnen verlopen. De leergang examinering helpt scholen op weg naar een duurzame

Startbijeenkomst Leergang Onderwijsmakers (Ede)

borging van de kwaliteit van examinering.

Goede examinering?
Zorg voor borging!
Leergang focus op borging kwaliteit examinering

Na de zomer start de leergang Examinering. Net als de succesvolle leergang Onderwijsmakers biedt ook deze leergang
een mooie aanzet tot een concreet plan van aanpak voor je
eigen organisatie. De leergang is bedoeld voor examencommissieleden en gaat in op zowel het beleids- als implementatie en operationeel niveau bij het borgen van de examineringskwaliteit.

Iedere mbo-instelling heeft er weleens mee te maken gehad: beoordelaars die geacht worden als duo te
beoordelen maar in de praktijk onderling de taken verdelen, waardoor
de objectiviteit van de beoordeling
onder druk komt te staan. Of een
examencommissie die op basis van
evaluaties een verbeterplan oplevert
maar het niet voor elkaar krijgt de
verbeteringen echt door te voeren
in de praktijk. ‘Het mbo zit vol van
dit soort praktische problemen als
het gaat om examinering’, vertelt
Alie Kamphuis, senior manager bij
CINOP en mede-ontwikkelaar van
deze leergang. ‘Vaak zie je dan dat de
school zo’n probleem wel weet op
te lossen, maar het blijft meestal bij
een ad hoc aanpak. Met de leergang
examinering willen wij scholen op
weg helpen naar een duurzame borging van de kwaliteit van examinering. Zodat ze voorgoed het “niveau
van pleisters plakken” ontstijgen.’
Wat wil je als school?

Een goede borging van examinering
houdt volgens Kamphuis in dat je
als school proactief werkt aan een
goede examinering en niet pas in
actie komt als de inspectie iets heeft
afgekeurd. ‘Dan blijf je achter de
feiten aanhobbelen. De kracht van
een goede borging zit ‘m juist in kijken naar wat jij als school belangrijk
vindt. Waar moeten de examens wat
jou betreft aan voldoen? Wat willen
bedrijven terugzien in de examine-

ring? Wat willen de studenten? Als je
het antwoord op deze vragen helder
hebt en daar naar handelt, voldoe je
vanzelf aan de standaarden van de
inspectie.’
Drie niveaus

Of kwaliteit goed geborgen kan worden binnen de organisatie, is sterk
afhankelijk van de professionals en
de procesgang, vertelt Kamphuis.
‘Wat je als school als kwaliteit definieert, moet je ook goed verankeren.
Een grote rol ligt daarbij weggelegd
voor de examencommissie. Die zit
aan het stuur. Het gaat erom duurzaam vorm te geven aan de kwaliteit
waar je als school voor staat. Of dit
nou op beleidsniveau is, implementatieniveau of operationeel
niveau. Dat is ook de reden dat wij
nadrukkelijk met deze drie niveaus
in de leergang aan de slag gaan.
Want het gaat erom dat iedereen in
de organisatie uiteindelijk met de
verbeteringen aan de slag gaat. Van
de voorzitter van de examencommissie, de kwaliteitsmedewerker tot
de beoordelaar.’
Leerdoelen in eigen hand

De leergang bestaat uit drie dagen,
met iedere dag een van de drie
niveaus als uitgangspunt. ‘Dit zijn
de niveaus waarop examencommissieleden, onze doelgroep, werkzaam
zijn’, verklaart Kamphuis. ‘Steeds
vormt één niveau een dag lang het
perspectief van waaruit wij naar

16 mei
Platformdag Gehandicapten (utrecht)
23 mei
Inspiratiedag Netwerkschool (Garderen)

Bekijk de oproep op pagina 4!
22 en 24 mei
Conferentie Handreiking standaarden en eindtermen ve
(Zwolle, 22ste en Eindhoven, 24ste)

kwaliteitsborging en de rol van de
examencommissie hierbij kijken.’
Daarbij komen thema’s aan de orde
als het vertalen van visie en beleidsdoelen examinering naar het operationele niveau, de interne en externe
kwaliteitseisen examinering, de inrichting van de examenorganisatie,
de evaluatie van kwaliteit van examenprocessen en het examenbeleid
en het bijstellen van examenbeleid.
Kamphuis vindt het belangrijk dat
de deelnemers van te voren helder
hun leerdoelen formuleren en ziet
de leergang als een proces dat zij en
haar collega’s weliswaar begeleiden,
maar dat de deelnemers grotendeels
in eigen hand hebben. Vandaar dat
er deze zomer, voorafgaand aan
de leergang, een startbijeenkomst
plaatsvindt. Kamphuis: ‘Tijdens deze
bijeenkomst vertalen de deelnemers
de vraagstukken die zij hebben naar
concrete vragen aan de gastsprekers
en de procesbegeleider.’
Kritisch naar elkaar kijken

Drie dagen delen deelnemers hun
praktijkervaringen en kijken ze kritisch naar elkaar. Aan het eind van
de leergang geven ze een presentatie
van hun plannen voor de organisatie. De andere deelnemers geven hier
vervolgens feedback op. ‘De aanpak
is dus heel concreet, zeker ook
omdat er iedere dag twee gastsprekers komen die vanuit hun eigen
perspectief iets vertellen over examinering in het mbo en daarmee de
deelnemers inspireren. Examencommissieleden kijken daardoor met een
andere bril naar examinering. Heel
waardevol’, besluit Kamphuis.

Meer weten over de leergang Examinering? Kijk op www.mbodiensten.
nl. De leergang is ook in company te
volgen bij je eigen mbo-instelling.

Lees het uitgebreide artikel op pagina 8 over
de Handreiking die op deze conferentie wordt
gelanceerd.
31 mei
Conferentie Examinering (Utrecht)
31 mei
Taal op de werkvloer (Utrecht)

Masterclass met handvatten voor taal en vaardigheden op de werkvloer
5 juni
Cursist- en Onderwijsprofielen Laaggeletterdheid NT1-NT2 (Den Haag)
12 juni
Masterclass Excellentie op school faciliteren met ICT (Ede)

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.
Postbus 2051, 3440 DB Woerden
t (0348) 75 36 02
e info@mbodiensten.nl,
i www.mbodiensten.nl

CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
TEKST: Ravestein & Zwart, SBB

REDACTIE: Rutger Zwart (hoofdredacteur), Twan Stemkens (MBO Raad), Rini
Weststrate (MBO Diensten) en Olaf van
Tilburg (Ravestein & Zwart).
BEELD: Maarten Schuth, Conference
Photography (pagina 1 en 3), Erik Kottier (pagina 12, bovenaan), Cabaret in
het Onderwijs (cartoon pagina 10).
Verder danken we Udo Groen, AOC
Raad, SkillsMasters, en het Deltion
College voor het beschikbaar stellen van
beeldmateriaal.
DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 32.000
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‘Eens bevoegd is niet altijd bekwaam’
Docenten in het mbo doen
er goed aan hun bekwaamheid te blijven onderhouden. Het lerarenregister is
daarbij een nuttig instrument, vindt Thea Nabring.

‘Juist voor docenten in het mbo is
het van belang tijdens je loopbaan
te blijven leren. Het mbo is een
dynamische onderwijstak, omdat
binnen beroepen veranderingen
steeds sneller gaan. Als docent in het
beroepsonderwijs volg je de ontwikkelingen binnen het beroepenveld,
anders loop je binnen de kortste
keren achter. En kun je geen goed
onderwijs meer geven. Eens bevoegd
is niet altijd bekwaam.’
Aan het woord is Thea Nabring,
ambassadeur namens de Onderwijscoöperatie voor het lerarenregister
en betrokken bij de registerpilot
op haar school. Nabring, in het
dagelijks leven docent Nederlands
en Beeldende Vorming aan het ROC
A12 in Velp, ziet in het register een
nuttig hulpmiddel om als docent
aan bekwaamheidsonderhoud te

Herregistratie

werken. ‘Het invullen en onderhouden van het lerarenregister leidt
automatisch tot zelfreﬂectie. Je gaat
vragen stellen als: wat doe ik eigenlijk precies om een goede docent te
zijn? Hoe zorg ik dat mijn kennis
up to date blijft? Die zelfreﬂectie is
voor iedere docent, en misschien wel
voor iedere professional, van groot
belang.’
Ambassadeur

Thea Nabring is namens de Onderwijscoöperatie ambassadeur van het
lerarenregister. Ze ziet het register
vooral als een nuttig instrument om
als beroepsgroep structureel te werken aan professionalisering. Ze vindt
het belangrijk dat docenten zelf de
regie houden over het lerarenregister: ‘Het register is van ons, niet van
het ministerie of van de school.’
Thea Nabring, docent Nederlands en Beeldende Vorming: ‘Het register is

Hoewel ze ambassadeur is van het
register, waarschuwt Nabring voor
overspannen verwachtingen. ‘Het is
belangrijk voor de ontwikkeling van
het register de tijd te nemen. Het
instrument is echt nog in ontwikkeling. Op termijn zal het register de
beroepstrots van ons als docenten
vergroten en de kwaliteit van het

van ons, niet van het ministerie of van de school.’

onderwijs verbeteren. Over vijf jaar
is het denk ik vanzelfsprekend dat
docenten zich registreren, zoals dat
ook in andere beroepen het geval is.
Het zou logisch zijn als ouders van
een school verwachten dat docenten geregistreerd zijn. Net zoals ze

verwachten dat artsen hun vakbekwaamheid onderhouden. Het is
tegelijk ook logisch dat docenten de
tijd en de ruimte krijgen om te werken aan hun bekwaamheid. In de
praktijk blijkt dat vaak lastig. Daar
moet je als school iets op verzinnen.’

Volgens Nabring is het belang van
herregistratie groter dan dat van
de eerste registratie. ‘Iedereen die
bevoegd is en les geeft mag zich in
principe registreren. Maar pas als
je aan de eisen voor herregistratie
voldaan hebt, mag je jezelf registerleraar noemen. Herregistratie is dan
ook het belangrijkste ijkpunt. Ook
hier is het belangrijk dat docenten
goed meedenken over de eisen die
aan herregistratie gesteld worden.’
Volgens Nabring kunnen vormen
van intervisie, zoals peer review,
een belangrijk onderdeel van de herregistratie zijn. ‘Als docenten hebben
we van oudsher een wat solistische
inslag, we zijn vaak ook wat eigenwijs. Maar we kunnen heel veel van
elkaar leren. Het is ongelooﬂijk nuttig om eens bij een collega op een
andere school mee te kijken. En om
simpele vragen te kunnen stellen als:
hoe organiseren jullie het onderwijs, welke lesmethode gebruiken
jullie, wat werkt bij jullie goed? Het
is belangrijk dat wij als docenten
voor dit informeel leren een aanpak
ontwikkelen. Uiteraard moet ook
peer review een plek kunnen krijgen
in het lerarenregister.’

Website brengt opleidingsaanbod
mbo-docenten in kaart
De MBO Raad werkt aan een website die is gericht op het
verzamelen, delen én beoordelen van scholingsaanbod voor
mbo-docenten. De online kennisbank moet ROC’s niet alleen
helpen aan een betere ‘return on investment’ op hun opleidingsbudget, maar sluit ook aan op het kersverse lerarenregister. Luud Bochem over ‘raten is weten’.

Meer docenten met een masteropleiding, bekwamer management
en goed personeelsbeleid. Dat zijn
de voornaamste stappen waarmee
werkgevers in het mbo en het ministerie van OCW de kwaliteit van
het middelbaar beroepsonderwijs
verder willen verbeteren. ‘De MBO
Raad en OCW hebben hierover
eind 2011 afspraken vastgelegd in
een bestuursakkoord’, aldus Luud
Bochem, manager werkgeverszaken,
bekostiging en bedrijfsvoering bij
de MBO Raad. ‘Eigenlijk een logisch
vervolg op het Professioneel Statuut
mbo en de actieplannen Focus op
vakmanschap en Leraar 2020.’
Kwaliteitsborging

Een van de speerpunten van het
akkoord is het verbeteren van het
personeelsbeleid van mbo-instellingen. Kwaliteitsontwikkeling binnen
en tussen docententeams moet beter
worden geborgd en de sectorraden
voor mbo en hbo gaan samen de

begeleiding van beginnende mboleraren verbeteren. ‘Ook is afgesproken dat er bekwaamheidsdossiers
moeten worden aangelegd en onderhouden’, vertelt Bochem. Daarbij
kan gebruik worden gemaakt van
een professionaliteitsscan die de
MBO Raad heeft laten maken. ‘Die
geeft een heel scherp beeld van
de verschillende aspecten van het
leraarschap en hoe goed of slecht
de mbo-docent daarin zélf denkt te
zijn.’
Zoover

Uit de professionaliteitsscan en de
roep om het meten en vastleggen
van bekwaamheid, vloeide vanuit
het veld een concreet verzoek voort
aan de MBO Raad: creëer een kennisbank met al het na- en bijscholingsaanbod in het mbo. ‘Daarbij
hebben we van meet af aan ingezet
op een dynamische webomgeving
die het aanbod transparant maakt
en docenten de mogelijkheid biedt

een gevolgde opleiding te waarderen. Door deze ratings komt dan,
net als bij een vergelijkingssite als
Zoover, vanzelf het opleidingsaanbod bovendrijven met de beste
price/performance-ratio.’
De kennisbank is op de eerste plaats
bedoeld voor HR-functionarissen
binnen ROC’s, maar natuurlijk is
de website ook bijzonder handig
voor docenten die op zoek zijn naar
scholing. ‘Het is de bedoeling dat
het opleidingsaanbod beschikt over
uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden. Zo kan niet alleen
worden gezocht naar scholing
rondom een bepaald vak of thema,
maar ook naar de scholing die op
dat gebied het beste is gewaardeerd
door ex-cursisten.’
Door te werken met ratings komt, net als bij vergelijkingssite Zoover,

Een ambitieus streven waarbij
volgens Bochem veel komt kijken,
zowel organisatorisch als technisch.
‘Maar toch streven we ernaar het
prototype voor de zomer in de lucht
te hebben.’
Lerarenregister

De kennisbank met opleidingen kan
een belangrijke rol gaan spelen bij
het welslagen van het lerarenregister,
dat begin vorig jaar in pilot ging. Dit
gezamenlijke initiatief van de MBO

vanzelf het opleidingsaanbod bovendrijven met de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Raad en de Onderwijscoöperatie
stelt leraren in het po, vo en mbo in
staat te laten zien dat ze bevoegd en
bekwaam zijn. Onder meer door aan
te tonen dat werkelijk geïnvesteerd
wordt in professionele ontwikkeling. ‘Om in het lerarenregister te
komen, dat is een ding’, zegt Bochem. ‘Om erin te blijven, dat is iets

heel anders. Door straks het online
scholingsaanbod te raadplegen
kunnen HR-managers en docenten
heel snel boven water krijgen met
welke opleiding ze punten kunnen
“scoren” voor het lerarenregister en
hoe ze kun kennis en vaardigheden
effectief en optimaal kunnen blijven
ontwikkelen.’

In de praktijk
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Meedenken over de ideale
leermethode
Leermethodes zijn voortdurend onderhevig aan de ontwikkelingen in het onderwijs. Zaak dus bij het ontwikkelen van
nieuw materiaal goed te onderzoeken wat voor behoeften
in de praktijk leven. Een gedachte die Bart Huijbers van
PlanBoek Uitgeverij onderstreept. Hij vroeg docenten van de
uitstroomprofielen ‘Ondernemer horeca/bakkerij’ naar hun
visie op de ideale leermethode.

PlanBoek Uitgeverij geeft vijf lesmethoden uit die voldoen aan niveau 4
van de kwalificatiestructuur inzake
de uitstroomprofielen van het kwalificatiedossier ‘Ondernemer horeca/
bakkerij’. ‘Deze lesmethoden moeten
uiteraard blijven aansluiten op de
wensen en behoeften die in het
onderwijs leven’, stelt Huijbers. ‘Vandaar dat we besloten een onderzoek
te starten onder onze doelgroep. De
hamvraag: wat zou de samenstelling
en uitvoering van de “ideale leermethode” zijn?’

15 procent bevatten de leslokalen
genoeg computers voor alle leerlingen. De digitalisering gaat dus niet
zo snel als we dachten.’
Combinatie

Is bovenstaande ook terug te zien
in de door de docenten geschetste
ideale leermethode? ‘Beslist!’, beaamt
Huijbers.‘Bij de keuze tussen een
methode in fysiek drukwerk of

digitaal in een webtoepassing of app,
kiest maar liefst 65 procent voor de
fysieke vorm. Slechts 15 procent wil
een volledig digitale methode. De
combinatie scoort het hoogst: 80
procent ziet dit als ideaal. De ideale
leermethode voor onze doelgroep
op dit moment bestaat dan ook uit
twee componenten: een basisboek,
waarin de leerstof staat, ondersteund
door voorbeelden, theorieopgaven
en algemene toepassingsopdrachten.
En een website met een link naar de
actualiteit, extra oefenopgaven en
uitgewerkte opdrachten, beeld- en
filmmateriaal en een overzicht van
de opleidingseisen. Op dezelfde site
willen de docenten een eigen afgeschermde omgeving voor uitwerkingen, instructies, hulpmiddelen en
toetsen.’

Digitalisering

Huijbers zette via Google Drive een
digitale enquête op en benaderde 38
horecaopleidingen op niveau 4. In
totaal gingen er 135 uitnodigingen
de deur uit. Er kwam een respons
van twintig procent. Een hoge score,
die veel inzicht verschafte in de
ideale leermethode voor deze opleidingen, zeker omdat de antwoorden
afkomstig waren van 17 verschillende onderwijsinstellingen. ‘Er waren
zeker opvallende uitkomsten’, vertelt
Huijbers. ‘Zo maakt 30 procent van
de deelnemers nog steeds gebruik
van een krijtbord. En als er een
digibord is in het lokaal, blijkt 28
procent daar niets mee te doen. Bij
de helft van de respondenten heeft
de leerling geen notebook of tablet
nodig voor de opleiding; bij slechts

De documenten zijn bedoeld voor mbo-instellingen en
vormen een prima vertrekpunt voor het ontwikkelen van
leermiddelenbeleid binnen je eigen instelling. Daarnaast
kunnen mbo-instellingen het programma van eisen gebruiken bij de inkoop van leermiddelen of bij afspraken
met distributeurs en uitgevers.

Kasteelvrouwe
Op donderdag 21 maart 2013 hield de BVMBO haar eerste MBO Conferentie.
Deze vond plaats in Het Kasteel in Groningen. De conferentie werd geopend
door bestuursvoorzitter Marjolein Held. De manier waarop zij de teugels in
handen heeft binnen de beroepsvereniging en de daadkrachtige manier waarop
ze de aanwezigen toesprak, tonen dat leiderschap door sommigen goed gedragen
wordt.
Gespreid leiderschap, zoals prof.dr. Joseph Kessels daarna uitlegde, past bij de
rol die Marjolein toegedicht krijgt door haar collega-bestuursleden. Met recht
zou haar de titel van ‘Kasteelvrouwe’ passen (in de middeleeuwen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kasteel en leidinggevende van
het personeel). Net zo goed als iemand de ﬁnanciële leiding krijgt, omdat die
persoon daar meer bekwaamheden voor heeft dan zijn gelijken. In de key-note
van Joseph Kessel werd op heldere wijze, en prachtig en pakkend visueel ondersteund, duidelijk dat docenten ervoor kunnen zorgen dat ze hun professionele
ruimte invullen.
Dat ze de leiderschapsrollen kunnen vervullen die bij hen en bij de omstandigheden passen. Maar dan moet dat wel passen bij de professional en zijn omgeving. Het leiderschap bestaat uit meer dan alleen de baas zijn. Het betekent ook
het inzetten van bekwaamheden die passen bij de taken van de leider. Bekwaamheden die duidelijk beschreven kunnen worden in een instrument als het
lerarenregister. Het register waar docenten eigenaar van zouden moeten zijn en
blijven, opdat hun professionele ruimte ook ingevuld kan worden op de manier
die voor docenten het beste werkt: bottom up and the teacher in the lead.

Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO

MBO Docentendebat

Neem jij de
handschoen op?

Facts & Figures leermaterialen
• Omvang markt voor leermaterialen* in het mbo is ruim
€ 180 miljoen per jaar.
• De gemiddelde kosten voor leermaterialen bedragen
ruim € 330 per leerling per leerjaar.
• 50 tot 80 procent van de kosten van de gehele opleiding worden gemaakt bij aanvang van het eerste

Vertrekpunt voor leermiddelenbeleid

GASTCOLUMN

Dat docenten op die manier het eigenaarschap van het onderwijs serieus nemen, bleek wel uit deze eerste conferentie van de BVMBO. Een serieuze opkomst
van ruim vijftig docenten. Weliswaar honderd minder dan bij de Summit on
Teaching Profession in Amsterdam een week eerder, maar van deze docenten
weten we in ieder geval zeker dat ze allemaal ook daadwerkelijk in het onderwijs hun dagelijks werk uitvoeren, met passie les geven en hun professionalisering willen uitdragen. Trotse docenten met een boodschap.

En hoe staat het met de leermaterialen?
Naast onderzoek naar leermethoden is onlangs ook
een grootscheeps onderzoek naar leermaterialen
gehouden. Het zogeheten LiMBO (Leermateriaal in
het mbo)programma leverde een uitgebreide marktverkenning van leermiddelen in het mbo op, een
notitie over het juridisch kader van leermiddelen,
een programma van eisen voor leermiddelen en vier
toekomstscenario’s voor de leermiddelenketen.
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studiejaar.
• De categorie boeken (waaronder ook boeken met
digitaal materiaal) bepaalt 50 procent van de kosten,
de categorie digitale leermaterialen bijna 30 procent.
Readers en persoonlijke uitrustingen nemen elk 10
procent voor hun rekening.
• Digitaal leermateriaal wordt voornamelijk gebruikt

Op 23 mei vindt binnen Rijn IJssel (Arnhem) het eerste Docentendebat toernooi plaats. Onder leiding van het Nederlands Debat
Instituut kun je het opnemen tegen je collega-docenten. Laat je
horen en verdedig je standpunten met verve!
Als docent ben je gewend dat er vaak
over je gesproken wordt. En mis
schien vind je wel dat jezelf te wei
nig gehoord wordt. Daar kun je nu
zelf verandering in brengen in het
eerste Docentendebat toernooi.
Een toernooi waarin je niet alleen
je kwaliteiten in het debat kan me
ten met die met andere docenten,
maar waar je ook kan laten zien dat
je weet hoe je jouw argumenten kan
uitdragen. Docenten uit het VO en MBO kunnen zich in teams van 3 op
geven. Zij vervullen de rol van voorstanders, tegenstanders en rechters.
De jury bestaat uit professionele debattrainers.

voor het taal- en rekenonderwijs en voor branche-

De vier documenten brengen bovendien de discussie op
gang over de manier waarop mbo-instellingen omgaan
met leermiddelen, welke regie zij wensen te voeren en
hoe zij meer vanuit het collectief kunnen opereren op de
leermiddelenmarkt.
Meer informatie: http://bit.ly/leermaterialen

specifieke vakken.
• Software licenties komen bijna niet op de leermiddelenlijsten voor.

Bron: Onderzoeksrapport leermiddelen mbo (saMBOICT en Kennisnet). Persoonlijke laptops en de inrichting
daarvan zijn bij dit onderzoek niet tot de leermaterialen
gerekend.

Het toernooi zal bestaan uit twee delen: een ochtend met een 2urige
workshop in debattechnieken van het Nederlands Debat Instituut en
een middag vol debatten, met een uiteindelijke winnaar. Het toernooi
kan gezien worden als bijscholing (u betaalt cursusgeld, ontvangt een
certificaat en het kan opgenomen worden in het lerarenregister).
Meer weten? Stuur dan een mail naar info@bvmbo.nl.
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Mbo in beeld

de MBO·krant

Focusgroepen ﬂoreren
Om de zes tot acht weken komen ze samen: de drie Focusgroepen die de thema’s bespreken uit het Actieplan Focus op
Vakmanschap. De leden van de groep – vertegenwoordigers van
mbo-instellingen die binnen hun organisatie verantwoordelijk
zijn voor de implementatie – wisselen ervaringen uit. Bespreken
elkaars aanpak. En leren van elkaar. Praktisch en direct gerelateerd aan de dagelijkse onderwijspraktijk. MBO15 begeleidt
de drie groepen, waardoor deze steeds gevoed worden door
de meest actuele informatie. Best practices worden landelijk
gedeeld. En de vragen uit de groep kunnen direct doorgespeeld
worden naar het ministerie van OCW. Op de foto is de groep te
zien die op 15 maart ’s ochtends samenkwam. Op de agenda
stond o.a. de conceptkwaliﬁcatiedossiers, het wetsvoorstel
Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging en de entreeopleiding. Binnenkort wordt een vierde groep gestart.

Plezier in het lezen
Op maandag en donderdag is het voortaan om half twaalf doodstil
in het gebouw van START.Deltion, de AKA niveau 1-afdeling van het
Zwolse MBO-Deltion College. De hele school (inclusief docenten) is dan
verdiept in een roman, een vakboek, een tijdschrift of een stripboek.
Bij dit ‘Vrij Lezen’ is leesmotivatie het sleutelwoord. Als de leerlingen
lezen (weer) leuk gaan vinden, raken zij gemotiveerd om (meer) leeskilometers te maken. Het is dan ook verboden verder te lezen als je
het boek niet leuk of interessant vindt. Het is aan de docent om vóór
het leeshalfuur de leerlingen die boeken aan te bieden die inspelen op
hun hobby’s en interesses. En te vertellen wat hij of zij zelf mooi vindt.
En daarna is het stil. ‘Na een half uur moet ik zeggen dat het pauze is,
anders lezen ze gewoon verder!’, aldus een van de docenten.

Drie dagen strijd
Op 14, 15 en 16 maart 2013 konden (aankomende) mbo’ers in Ahoy
Rotterdam weer volop snuffelen aan beroepen en demonstraties
bekijken. Maar grote trekker van SkillsMasters vormde ook dit jaar
weer de vakwedstrijden. Drie dagen lang gingen vele tientallen
mbo’ers de strijd met elkaar aan om uiteindelijk als beste uit de
bus te komen. Van CNC draaien tot verpleegkunde, van schilderen
tot mechatronica, van schoenmaken (zie foto) tot industriële automatisering: hier vond een uitermate intensieve strijd plaats…

