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Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf
Netwerkscholen delen hun
onderwijsdromen in een
op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en
meebouwen.
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Het najaar leent zich bij
uitstek voor congressen.
Een vooruitblik naar Het
Lerarencongres en De MBO
Conferentie, te bezoeken in de eerste helft van
oktober.

Pagina 10 Dit is mbo

Pagina 11 Professionalisering

Opening mbo-jaar: aan de slag!

Het nieuwe mbo-jaar is maandag 26 augustus officieel geopend met een smakelijk ontbijt bij het Deltion College in Zwolle.
Op pagina 6 staat, in woord en beeld, een verslag van deze opening, die naast het ontbijt ook een openingswoord en werkbezoek
van minister Jet Bussemaker op het programma had staan. Bussemaker kondigde in haar toespraak een tournee langs alle mbo-scholen aan.

Nooit meer iemand uit je les sturen
Niet handelen vanuit je gezag, maar vanuit de hechte relaties die je met studenten opbouwt. Op het juiste moment
doen wat – ook in de ogen van de studenten – goed is. Zie
daar in een notendop de twee belangrijkste pijlers van ‘pedagogische tact’. Een interview met onderwijsexpert Marcel
van Herpen over (zelf)vertrouwen, moed, het uitbannen van
strafmaatregelen en de allesbepalende verbondenheid tussen docent en student.

‘Een mbo-docent neemt deel aan
het traject “pedagogische tact”. Hij
is onmiddellijk erg enthousiast over
de gedachte dat buitensluiten tot het
verleden kan behoren. De volgende
dag: de zoemer gaat en hij sluit de
deur van het lokaal. Op het moment
dat hij met de les wil beginnen,
gaat de deur weer open. Daar staan
ze: die twee studenten. Altijd die
twee! Hij zegt niets. En na enkele
seconden roept een student: “Je weet
het niet hè!” “Eerlijk gezegd niet”,
antwoordt hij. “We hebben gisteren
gesproken over niet buitensluiten
en ons systeem doet dat wel. Jullie

moeten nu eigenlijk een pasje halen,
maar dan heb je weer geen les.” “Het
is ook niet eerlijk”, zegt een andere
student. “Als wij te laat komen, mogen we er niet meer in. Als leraren
te laat komen mogen ze hun excuus
vertellen.” “Daar heb je gelijk in”,
reageert de leraar en laat de jongens
binnen. De les verloopt goed, maar
de leraar heeft steeds het idee dat hij
nog tegen de jongens moet zeggen
dat dit echt niet kan. Toch weet hij
niet hoe. En hoe langer het duurt,
hoe meer hij het gevoel krijgt dat
hij het misschien niet meer hoeft te
zeggen. Er gaan maanden voorbij en
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de studenten komen bij zijn lessen
niet meer te laat. Bij collega’s wel.
Toveren? Nee, studenten serieus
nemen en jezelf ook!’ Marcel van
Herpen vertelt dit waar gebeurde
verhaal. ‘Het is een schoolvoorbeeld
van “pedagogische tact”.’
Succes maken en bepalen

‘De docent uit het verhaal doet het
goede op het juiste moment, óók in
de ogen van de studenten’, aldus Van
Herpen. ‘Hij heeft de moed zich niet
te presenteren als verlengstuk van
een systeem dat hij zelf onwenselijk
vindt. Daarbij heeft hij het lef om
zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen.
En uit dat handelen spreekt oprecht
vertrouwen in de ontwikkeling van
zijn studenten. De docent ziet hen
als full partner en creëert, door
volop te investeren in de vertrouwensband, een verbondenheid met
de student. Hij snapt dat alleen een
goede relatie – en niet het gezag
dat je hebt – het vertrouwen geeft

dat voorwaardelijk is voor goede
prestaties. Uiteraard heeft hij een
andere verantwoordelijkheid dan de
studenten. Maar succes maken en
bepalen gebeurt in gezamenlijkheid.’
Externe attributie

Van Herpen ziet in ‘pedagogische
tact’ een wapen om enkele hardnekkige onderwijsproblemen te
bestrijden. Zoals uitval, desinteresse
en pesten/uitsluiten. ‘Iedereen –
ministerie, college van bestuur,
teamleiders, docenten – ziet deze
problemen en wijst voor de oplossing naar elkaar. Er is sprake van
externe attributie. Dat is een term
uit de sociale psychologie: mensen
vinden dat de oorzaken buiten de
betrokkene liggen. Met als gevolg
dat we allemaal zien dat we de
verkeerde kant opgaan, maar toch
blijven meelopen. De docent uit het
voorbeeld loopt niet mee: hij draait
zich om. En juist daaruit spreekt het
oprechte vertrouwen in de ontwikkeling van zijn studenten.’
Lees verder op pagina 7
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MBO City 2013
Op maandag 25 november opent
CineMec in Ede voor het tweede
achtereenvolgende jaar de deuren
voor MBO City, een van de grootste
congressen voor mensen met een
hart voor het mbo. Dit jaar zijn er
vijf programmalijnen: Professionalisering, Innovatie & Kwaliteitszorg,
Verandermanagement, Focus op
Vakmanschap en Relatie onderwijs
& bedrijfsleven. Voor elke programmalijn zijn diverse experts gevraagd
een lezing te geven. Enkele namen
zijn inmiddels bekend.
Zo geeft Mathieu
Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde (TU Eindhoven) en auteur van
de managementbestseller ‘Leiding
geven aan professionals? Niet doen!’
acte de présence in
de programmalijn
Verandermanagement. Weggeman
bracht al eerder op Competent City,
de voorloper van MBO City, zijn
publiek in vervoering met pittige
uitspraken. Ook oud-hockeycoach
Marc Lammers, onlangs nog succesvol met het Belgische herenhockeyteam, is een vertrouwde gastspreker
op dit mbo-evenement. Lammers
introduceerde veel moderne technieken bij het coachen van diverse
herenteams en damesteams. In zijn
lezing laat hij zien hoe je veranderingen in goede banen kunt leiden.
Naast een keur aan sprekers is er in
het programma voldoende ruimte
om met allerlei organisaties in
gesprek te gaan over actuele onderwijsthema’s (examinering, het lerarenregister, de kwalificatiedossiers,
taal en rekenen, Loopbaanoriëntatie
en Begeleiding, onderwijstijd, et
cetera). Verder is er weer volop mogelijkheid om te netwerken.
Inschrijven kan via www.mbocity.nl.

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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Docent MBO in
beeld
Lerarenopleidingen besteden te weinig aandacht aan de
specifieke kenmerken en eisen van het docentschap in het
mbo. Om hierin verandering aan te brengen is de website
‘Docent MBO in Beeld’ opgezet.

Het idee voor de educatieve website
is ontstaan vanuit de constatering
dat er in lerarenopleidingen onvoldoende aandacht is voor de specifieke kenmerken van het docentschap
in het mbo. De website wil docenten
en studenten van de lerarenopleiding helpen bij het verwerven van
inzicht in het beroepsonderwijs om
de functie van mbo-docent beter te
kunnen vervullen. De praktijk van
het docentschap wordt dichterbij
gebracht via bewegende beelden.
De site kent nu ruim veertig korte
filmpjes waarin aspecten van het
docentschap in het mbo in beeld
worden gebracht. Bijvoorbeeld:
hoe verbind je het vak Engels met
het beroep van autoverkoper? Of:
hoe kun je als docent op een goede
manier feedback vragen van de
leerlingen? Op dit moment zijn
de professioneel gemaakte films
geclusterd rond drie onderwerpen: de relatie docent/student, de
relatie docent/beroepsonderwijs en
de relatie docent/beroepspraktijk.
Studenten van de lerarenopleiding,
maar ook ervaren docenten, kunnen
hun voordeel doen met de films. In
het bijzonder kan de website een
nuttig hulpmiddel zijn binnen de
lerarenopleidingen. Aan de hand
van de thema’s die in de films aan
de orde komen, kunnen studenten
opdrachten maken of reflecteren op
het beroep mbo-docent.

van leraren in het beroepsonderwijs te verbeteren. De minister wil
afgestudeerden van de lerarenopleiding veel beter voorbereiden op het
lesgeven in het mbo. Van de leraar
in het mbo wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij de kennis van zijn vak
kan plaatsen in de context van het
toekomstige beroep van de leerling.
Daarnaast is het belangrijk dat in
de lerarenopleiding voldoende aandacht is voor de specifieke leerstijlen
van studenten in het beroepsonderwijs.
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Kwaliteitskader

Om dit alles te bereiken komt er een
aparte afstudeerrichting ‘beroepsgericht onderwijs’ bij de tweedegraads
lerarenopleidingen en een aparte
‘educatieve minor beroepsonderwijs’ voor hbo-studenten buiten de
lerarenopleiding. Via deze minor
kunnen studenten zich kwalificeren voor het docentschap in het
mbo. Tevens zijn de mbo-scholen
verzocht een kwaliteitskader op
te stellen voor zij-instromers. Veel
leraren in het mbo zijn afkomstig
uit de beroepspraktijk. Terwijl zij
al lesgeven halen deze docenten
vaak een pedagogisch-didactisch
getuigschrift. Omdat niet alle scholen hiervoor voldoende aandacht
hebben, heeft de minister de sector
gevraagd beleid te maken waardoor
de kwaliteit van de zij-instromers
beter geborgd wordt.
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Meer informatie:
www.docentmboinbeeld.nl of
vanderputten@inspirae.nl
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Professionalisering hoog
op de agenda
De mbo-scholen werken hard aan de professionalisering
van docenten, instructeurs en managers. Positief is dat de
onderwijsteams in toenemende mate een centrale positie
krijgen. Dat blijkt uit de vervolgrapportage van MBO15 over
de professionaliseringsinspanningen van de scholen.

Kwaliteit

De website sluit aan bij de ambitie
van minister Bussemaker van OCW
om de kwaliteit van de opleiding

volg

In november 2011 hebben de mboscholen een bestuursakkoord gesloten met de staatssecretaris van OCW
over de professionalisering van
hun medewerkers. In dit akkoord
zijn afspraken gemaakt over het
verhogen van het bekwaamheidsniveau van docenten, instructeurs
en managers via gerichte scholing.
Alle scholen hebben naar aanleiding
van dit akkoord een professionaliseringsplan opgesteld, met ambities
voor de professionalisering van het
onderwijspersoneel in de periode
2012-2015. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het verhogen van het
aantal masteropgeleide docenten, de
verbetering van het HRM-beleid en
de kwaliteitsontwikkeling van teams.
Afgesproken is dat het programmamanagement MBO15 de voortgang
van de professionaliseringsinspanningen volgt en de scholen hierover individuele (vertrouwelijke)
adviezen geeft.
Daarnaast brengt MBO15 ook een
generieke rapportage uit over de
algehele voortgang van de professionalisering op de mbo-scholen.
De rapportage ‘HRM op orde en de

professionaliseringslat omhoog, het
vervolg’ is in augustus verschenen.
Positief

Over de algemene voortgang is de
rapportage positief: het onderwerp
professionalisering staat hoog
op de agenda van de scholen. De
bestuurders van de scholen zijn
zich over het algemeen bewust van
de noodzaak de professionalisering
gedegen aan te pakken. De meeste
scholen werken gestructureerd aan
hun professionaliseringsagenda.
Naast koplopers zijn er uiteraard
ook achterblijvers: scholen die niet
veel verder komen dan ‘algemene
scholing’ en weinig urgentiebesef
tonen. Het gaat hier volgens de rapportage om ongeveer 10 procent van
de scholen.
Veel scholen hebben een begin
gemaakt met het in positie brengen
van de onderwijsteams. Het gaat bij
professionalisering niet alleen om
de vaardigheden van de individuele medewerker maar ook om het
versterken van het team als geheel.
Met behulp van teamscans kunnen
de sterke en zwakke punten van

het team in beeld worden gebracht.
Bij de professionalisering is dan
nadrukkelijk aandacht voor de rol
van instructeurs en gastdocenten.
Ook de vaardigheden op het gebied
van samenwerken zijn belangrijk
voor het functioneren van het team.
De professionalisering kan gekoppeld worden aan de inhoudelijke
teamplannen. In algemene zin constateert de rapportage dat het besef
dat onderwijsteams de backbone
van de mbo-school vormen sterk is
toegenomen.
Aanbevelingen

De rapportage eindigt met enkele
aanbevelingen aan de minister en
aan de scholen. De belangrijkste
aanbeveling is om de komende jaren
vast te houden aan ingezette koers.
De nieuwe ‘Lerarenagenda’ die het
ministerie binnenkort lanceert zou
geen nieuwe eisen aan de scholen
moeten bevatten, de scholen zijn
immers druk bezig met hun professionaliseringsplannen. De rapportage geeft aan de scholen het advies
om de professionaliseringsplannen
nadrukkelijk te koppelen aan de
andere vernieuwingen binnen het
mbo-onderwijs. Het gaat daarbij om
de veranderingen als gevolg van het
actieplan Focus op Vakmanschap en
de vernieuwing van de kwalificatiestructuur.
Kijk voor meer informatie over de
vervolgrapportage op www.mbo15.nl
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De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers
in het mbo is uitgesteld. Volgens minister
Bussemaker van OCW is het niet verantwoord
de nieuwe kwalificatiestructuur op de geplande
datum van 1 augustus 2014 in te voeren.
Zij gaat nu uit van een definitieve invoering
per 1 augustus 2016. Scholen die al eerder met
nieuwe, vastgestelde dossiers willen werken,
hebben daartoe de mogelijkheid.

Het besluit tot uitstel van de nieuwe
kwalificatiestructuur heeft minister Bussemaker medio juli, vlak
voor het politiek reces, genomen.
De conclusie dat invoering van
de nieuwe dossiers per 1 augustus
2014 niet verantwoord is, heeft de
minister getrokken op basis van een
korte voortgangsrapportage van de
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en
een rapport van een expertteam
van MBO15. In dit laatste rapport
wordt geconstateerd dat veel van
de herziene kwalificatiedossiers
nog niet voldoen aan de eisen die
door het ministerie zijn gesteld. Er

Het nieuwe format,
waarop de dossiers zijn
gebaseerd, zorgt nog voor
veel onduidelijkheid.

de zomer stemde de Eerste Kamer
met een ruime meerderheid voor
het wetsvoorstel. De belangrijkste
elementen van het voorstel zijn het
intensiveren en verkorten van veel
mbo-opleidingen. Doel van deze
maatregelen is dat studenten sneller
een diploma kunnen halen en met
name in het eerste onderwijsjaar
meer onderwijstijd krijgen. Om
scholen tot deze intensivering te
prikkelen is een ‘cascade’ ingevoerd
in de bekostiging. Onder druk van
met name de scholen die vierjarige opleidingen aanbieden is deze
cascade uiteindelijk minder steil
geworden dan aanvankelijk gepland
(zie tabel).
Geleidelijke invoering

ontbreekt veel essentiële informatie,
bijvoorbeeld over de herkenbaarheid van de dossiers voor onderwijs
en bedrijfsleven, de uitvoerbaarheid
voor docenten en arbeidsmarktontwikkelingen. Ook constateert het
expertteam kwalitatieve tekortkomingen. Het nieuwe format, waarop
de dossiers zijn gebaseerd, zorgt nog
voor veel onduidelijkheid. Mede
om deze redenen heeft minister
Bussemaker dus besloten tot twee
jaar uitstel. Het is de bedoeling dat
de nieuwe dossiers in juni 2014
worden vastgesteld. Scholen hebben
dan ruim de tijd om zich voor te
bereiden op de verplichte invoering
van de nieuwe structuur met ingang
van het schooljaar 2016/2017.
Doelmatige leerwegen

De voorstellen uit het wetsvoorstel
‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ worden wel per 1
augustus 2014 van kracht. Vlak voor

Met name de volledige bekostiging (1,0) van leerlingen in het
vierde studiejaar zorgt ervoor dat
de mbo-scholen kunnen leven met
deze minder steile cascade. Om de
overgang naar de nieuwe bekostiging niet te snel te laten verlopen,
is gekozen voor een geleidelijke
invoering. Vanaf 2015 start voor een
periode van vier jaar een overgangsbekostiging, waarin met stappen van
20% per jaar geleidelijk het verschil
wordt bijbetaald (voor scholen
die erop achteruit gaan) of wordt
ingehouden (voor scholen die erop
vooruit gaan).
Bindend studieadvies

Vanaf 2014 zullen de mbo-scholen
werken met de entreeopleiding als
alternatief voor de vroegere niveau
1-opleidingen en AKA-opleidingen.
Voor de entree-opleidingen wordt
een afzonderlijk macrobudget
ingevoerd met een eigen verdeelmodel. Scholen zijn verplicht om alle
studenten van de entreeopleiding
binnen vier maanden een ‘bindend
studieadvies’ te geven. Dit advies
zal gebaseerd zijn op de ervaringen
en resultaten van de eerste vier

De cascade was
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
7e jaar e.v.

Uitstel
invoering
nieuwe
kwalificatie
structuur

1,2
1
1
0,7
0,4
0,2
0

Wordt
1,2
1
1
1
0,5
0,5
0

maanden van de studie. Volgens
minister Bussemaker zullen veel van
deze adviezen positief zijn. Maar
scholen krijgen ook de uitdrukkelijke mogelijkheid om een negatief
studieadvies te geven. Zo’n negatief
advies is bindend: de student moet
stoppen met de opleiding. Wel kan
de student, bijvoorbeeld na een
beroepskeuzetraject, beginnen aan
een andere entreeopleiding. Als de
student jonger is dan 18 jaar, moet
de school zelfs verplicht een andere
opleiding aanbieden, eventueel in
overleg met een andere school.
Als de school na een negatief advies
geen mogelijkheden ziet voor de
student om een opleiding te volgen,
moet de student begeleid worden
naar een plek op de arbeidsmarkt.
Scholen moeten daarbij samenwerken met gemeenten, de sociale
werkvoorziening of het UWV. De
minister verwacht dat de mboscholen ‘zorgvuldig zullen omgaan
met de mogelijkheid tot een negatief
bindend studieadvies’. Desondanks
heeft zij aangekondigd de effecten

van het bindend studieadvies nauwgezet te zullen volgen. In ieder geval
mag toepassing van het studieadvies
niet leiden tot een hogere schooluitval.
Onderwijstijd

Al eerder had minister Bussemaker
bekendgemaakt dat scholen wat
haar betreft meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor het inrich-

Toepassing van het
studieadvies mag niet leiden
tot een hogere schooluitval

ten van een voldoende intensief
onderwijsprogramma. Scholen
die zich houden aan de wettelijke
urennorm voldoen in ieder geval
aan de eisen. Scholen kunnen ervoor
kiezen om minder uren les te geven
dan de wettelijke norm voorschrijft,
maar dit moet dan gebaseerd zijn op
een duidelijke visie op onderwijs-

kwaliteit. Bovendien moeten in dat
geval de studenten formeel hebben
ingestemd met de afwijking van de
urennorm. De komende periode wil
de minister bezien welke effecten
deze regeling voor de onderwijstijd
in de praktijk heeft. Het is bij de
regels rond onderwijstijd volgens de
minister tevens van groot belang dat
nader bepaald wordt wat de taken
en bevoegdheden van instructeurs
zijn. Steeds meer scholen doen
namelijk goede ervaringen op met
een multidisciplinair onderwijsteam met naast bevoegde docenten
ook instructeurs, gastdocenten en
studiebegeleiders. Op dit moment
bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de eisen die aan een instructeur gesteld kunnen worden op
het gebied van didactische vaardigheden en beroepsvaardigheden. Bij
de inspectie zal niet de urennorm
zelf maar de onderwijskwaliteit centraal staan. In lijn met het nieuwe
toezicht zal de komende tijd alleen
bij ernstige tekorten specifiek naar
de onderwijstijd worden gekeken.
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#Netwerkschool
Elke MBO•krant selecteert Iris van Bossum, docent, opleidingsontwikkelaar en beheerder van het Twitteraccount van de
Netwerkschool, enkele interessante tweets.

TheoRietkerk @TheoRietkerk
Mooi!“@NOS: Studenten kiezen dit jaar voor
technische studies. Aantal aanmeldingen is 20 procent
hoger dan vorig jaar: http://nos.nl/l/542103 ”

De maatschappij roept al langer om technisch geschoold personeel.
Nu zijn de aanmeldingen voor technische studies voor het eerst ook
daadwerkelijk gestegen! Een slimme keuze van jongens (en hopelijk
ook veel) meiden die straks van school komen met een figuurlijke
baangarantie.

Willem Karssenberg™ @trendmatcher
Moe van het lezen? SpeakIt! kan teksten voor je
voorlezen met de Chrome Text To Speech extensie.
Probeer maar uit! http://goo.gl/1NCiK

Een prachtige nieuwe uitvinding voor mensen die veel online lezen:
Google heeft nu een functie bedacht die teksten aan je voorleest. Je
kopieert de tekst in een blokje en geeft je ogen wat rust ten gunste
van je oren. Heerlijk! Te downloaden in de Google store.

netwerkschool @netwerkschool
Mooi! “@Anandstweets: MOOCs go viral in India http://
www.scienceguide.nl//201308/moocs-go-viral-in-india.
aspx … via @ScienceGuideNL #EDUtech #ICT4E”

netwerkschool @netwerkschool
Join #STEMx13, the World’s First Free Massively Open
Online Education Conference: http://goo.gl/eUA40f
(via @trendmatcher)”

Bovenstaande twee tweets schetsen heel duidelijk een ontwikkeling
die ons huidige onderwijssysteem wel eens volledig op zijn kop zou
kunnen zetten: veel mensen zoeken tegenwoordig in goed georganiseerde online scholen wat ze in de echte wereld niet kunnen vinden:
uitdagend en inspirerend onderwijs.
Van 19-21 september vindt de Global STEMx Education Conference
plaats, de eerste Open Online Conference op mondiaal niveau. Een
prachtig initiatief en gratis bij te wonen door studenten en docenten
van over de hele wereld. In India volgden het afgelopen half jaar 4.3
miljoen studenten een universitaire cursus online.
Dat online scholing technisch mogelijk is, zet wel aan tot nadenken:
wat betekent dit voor het ‘gewone’ onderwijs? Wat hebben fysieke
onderwijsinstellingen te bieden dat studenten niet online kunnen
halen? Is ons bestaansrecht nog wel vanzelfsprekend? Ik ben ervan
overtuigd dat het antwoord daarop ‘ja’ is. We moeten als scholen
alleen wel heel goed gaan nadenken over de inrichting van die omgeving en de beleving die we onze studenten gaan bieden. Wij moeten
heel bewust iets gaan bieden, dat online niet te vinden is. Neem een
online kijkje op STEMx13: http://stemxcon.com/ of op https://www.
coursera.org/ en start in je instelling de discussie op. Want goed
onderwijs is een aanvulling op de realiteit.

Kom langs bij de Netwerkschool op MBO City!
Benieuwd naar de Netwerkscholen en de innovatieve uitdagingen
die zij aangaan? Kom dan op MBO City (25 november, CineMec
Ede) langs bij de vijf scholen. Elke school doet verslag van de
ontwikkelingen in het project. Meer info: www.mbocity.nl

Volgscholen Netwerkschool
Meedenken, meebouwen. Twee
begrippen die al regelmatig op de
vaste Netwerkschoolpagina in de
MBO·krant te lezen waren. Eigenlijk is het al vanaf het begin van de
Netwerkschoolexperimenten de bedoeling geweest dat de vijf Netwerkscholen niet in hun eentje trachten
bouwstenen aan te dragen voor
het onderwijs van de 21ste eeuw.
Door een schil van meedenkers en
meebouwers te creëren is immers
de kans dat beoogde innova-

tieve onderwijsontwikkelingen (de
school het hele jaar open; flexibele
maatwerkopleidingen, et cetera)
daadwerkelijk succesvol landen een
stuk groter. Veel scholen zien in de
Netwerkschoolexperimenten overlapping met eigen ontwikkelingen.
Hun ervaringen en opbrengsten zijn
goud waard voor de vijf Netwerkscholen. Er is dan ook al veelvuldig
overleg en uitwisseling tussen de
Netwerkscholen en het overige
onderwijsveld. Hiervoor organiseren

de Netwerkscholen allerlei inspiratiebijeenkomsten.
Enkele van deze bij de experimenten
betrokken scholen gaan dit schooljaar fungeren als volgschool. Deze
volgscholen gaan opbrengsten uit
de Netwerkschoolexperimenten
overnemen en uittesten in hun
eigen organisatie. De Stichting de
Netwerkschool was bij het ter perse
gaan van deze krant nog druk bezig
de volgscholen te selecteren.

Netwerkscholen publiceren
hun onderwijsdromen
In het najaar verschijnt de publicatie ‘Netwerkschool 3.0: Onderwijsdroom in uitvoering’, een downloadable boek met allerlei best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor
zorgen dat een groeiende groep mensen (nader) kennis
maakt met de Netwerkschool en de concrete resultaten die
dit concept opbrengt.

Binnen de vijf Netwerkscholen worden allerlei initiatieven ondernomen
om het onderwijs te innoveren.
Het zijn innovaties die, mits goed
uitgewerkt, het onderwijs op zijn
kop kunnen zetten. Om overzicht te
krijgen van al deze ontwikkelingen,
heeft Stichting de Netwerkschool
in mei allerlei betrokkenen binnen
de vijf Netwerkscholen gevraagd te
omschrijven met welke onderwijsuitdaging of -innovatie hij of zij zich
de laatste tijd bezig heeft gehouden
of nog steeds houdt.

Downloadable boek

De dromen komen terecht in de publicatie ‘Netwerkschool 3.0: Onderwijsdroom in uitvoering’, die in het
najaar verschijnt. Het boek is straks
alleen digitaal verkrijgbaar. Dat
maakt de verspreiding ervan immers
gemakkelijker: de sociale media bieden daar allerlei mogelijkheden toe.
Het past ook bij de Netwerkschool
om zo haar opbrengsten te delen. En
daarbij de gelegenheid te geven om
mee te bouwen: bij elke droom staat
een contactpersoon en een link naar
meer informatie.

Veertigtal dromen

In totaal deelden zo’n veertig
mensen hun onderwijsdromen.
Zij gaven een korte omschrijving
(over de ontwikkeling en de wijze
van aanpak) en vertelden over de
opbrengsten en de meerwaarde voor
hun eigen school en de omgeving
(bedrijfsleven, ouders, omwonende
et cetera). Verder gaven ze antwoord
op de vraag of de innovatie ook
toegepast kan worden op andere
opleidingen en scholen. Het gevolg:
een staalkaart van bouwstenen voor
het onderwijs van de toekomst.

Variatie

Kijkend naar de bijdragen tot nu toe
mag geconstateerd worden dat de
pijlers van de Netwerkschool volop
aanwezig zijn in de dromen. Veel
ambities op deze gebieden (elektronische leeromgeving, maatwerk
voor studenten in hun opleiding/
flexibilisering van het onderwijs,
samenwerking met hbo, studentenondernemingen) komen terug in de
‘dromen’. Deze staan in veel gevallen
al stevig in de verf of zijn zelfs al
gerealiseerd.
Hybride opleidingsstructuur

Mooi voorbeeld is de hybride
opleidingsstructuur BOL en BBL,
die Gert-Jan Jacobs, de projectleider
van Netwerkschool ROC Nijmegen,
heeft aangedragen. In samenspraak
met twee grote regionale zorgorganisaties startte zijn Netwerkschool
met een experiment rondom de hybride structuur. De Netwerkschool
biedt daarbij vier instroommomenten per jaar aan. In de basisfase van
20 weken wordt het onderwijs nog
wel gescheiden aangeboden aan
BOL-studenten en BBL-deelnemers.
Daarna, in de ontwikkel- en uit-

stroomfase van de opleiding, volgen
BOL- en BBL-studenten gezamenlijk onderwijs. Er zijn op dat
moment geen aparte BOL- en BBLgroepen meer. Het is duidelijk een
structuur met meerwaarde: de BOLen BBL-deelnemers werken en leren
nu niet alleen in de praktijk samen;
dit gebeurt ook al binnen het onderwijs. Over en weer leren de BOL- en
BBL-deelnemers van en met elkaar.
Ook de twee zorgorganisaties zijn
enthousiast: zij kunnen nu vier
keer per jaar BBL’ers aanmelden. Ze
zijn niet meer afhankelijk van een
bepaalde groepsgrootte. En kunnen beter de in- en uitstroom van
eigen personeel in hun organisatie
reguleren.
ELO

Een tweede voorbeeld is de ELO
van Helicon Velp, het antwoord van
deze Netwerkschool op de Netwerkschoolpijler ‘maatwerk en flexibiliteit binnen het onderwijs’. Deze
droom is aangedragen door Emmy
Brinker, kerndocente Eco & Wildlife
studies en projectleider ELO. De
voor Velp op maat gemaakte digitale
leeromgeving combineert individueel leren (maatwerk) vloeiend met
samenwerken. Het is een flexibele
omgeving die het leren op verschillende manieren ondersteunt. Alle
didactische online werkvormen zijn
mogelijk. Op bit.ly/ELOVelp staat
filmpje waarin de studenten aangeven hoe zij de ELO ervaren.
De publicatie verschijnt in het
najaar en is te downloaden via
www.netwerkschool.nl.
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Tijdlijn herziening kwaliﬁcatiestructuur

tot 01-12-2012

tot 01-02-2013

01-02-2013

30-06-2013

01-12-2013

kenniscentra ontwikkelen
kwalificatiedossiers (30%-50%)

SBB Toetsingskamer
toetst kwalificatiedossiers

aanbieding kwalificatiedossiers
aan minister van OCW

praktijktesten van herziene
kwalificatiedossiers afgerond

alle kwalificatiedossiers
ingeleverd bij SBB Toetsingskamer

Eindpunt: 01-08-2015*
werken met herziene kwalificatiestructuur

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

* De minister van OCW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoeringsdatum. Mbo-instellingen kunnen de herziene kwalificatiedossiers op vrijwillige basis per 1 augustus 2015 invoeren.

Werken aan de aansluiting van vmbo en mbo
Mbo en vmbo werken allebei
aan vernieuwing van programma’s. Voor leerlingen
betekent dit aantrekkelijk
beroepsonderwijs. Voor
branches is dit essentieel in
de ontwikkeling van vakmanschap. De herziening van de
mbo-kwalificatiestructuur én
de vernieuwing van de vmboexamenprogramma’s zijn een
mooie kans om de aansluiting
verder te verbeteren. Daarom
stemmen SBB en de Stichting
Platforms Vmbo (SPV) regelmatig af over de voortgang
van de herzieningstrajecten.

Opleidingsaanbod op peil
Het vmbo is dé kweekvijver van het
mbo. Daarom is het belangrijk dat
vmbo- en mbo-scholen elkaar weten
te vinden. Een belangrijk doel van
de vernieuwde, bredere vmbo-pro-

gramma’s is het regionale opleidingsaanbod beter op peil te houden. Zo
blijft de instroom vanuit vmbo naar
mbo beter geborgd, zeker nu onder
druk van dalende leerlingaantallen
in sommige regio’s bepaalde sectoren
dreigen te verdwijnen.
Kern, proﬁel en keuze
In het vmbo-examenprogramma
staat wat leerlingen aan het eind van
hun opleiding ten minste moeten
kunnen en kennen. In het vmbo
krijgen leerlingen een eerste beeld
van beroepen. Er is dan ook aandacht
voor loopbaanoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding (lob). De vmboexamenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken bestaan straks uit een
kern, profiel en keuze.
De kern bevat de kennis, houding
en vaardigheden die kenmerkend
zijn voor de sector. Iedere leerling
volgt de kern van één sector. Scholen
bieden het kerndeel altijd aan in
combinatie met de profiel- en/of
keuzedelen. Het kerndeel wordt niet

zelfstandig geëxamineerd. Iedere leerling kiest één profiel. Profielen bevatten kennis, houding en vaardigheden
die de leerling kennis laten maken
met dat deel van de sector, en worden
centraal geëxamineerd.
Elke sector heeft daarnaast een
aantal keuzedelen. Een leerling kiest
tenminste vier keuzedelen. Met de
keuzedelen die binnen of buiten de
sector kunnen zijn, verdiepen of verbreden leerlingen hun programma.
Keuzedelen worden afgesloten met
een schoolexamen.

Mbo-kwaliﬁcaties en
vmbo-programma’s
De structuur en begrippen in de
nieuwe vmbo-structuur lijken veel
op de begrippen in de herziene
kwalificatiestructuur mbo. Toch zijn
er verschillen. In het vmbo zijn straks
nog maar zeven profielen. Daarnaast
beschrijven het kwalificatiedossier en
het vmbo-programma twee verschillende eindniveaus. Daarmee verschilt

ook de inhoud van de begrippen
‘kern’, ‘profiel’ en ‘keuzedeel’.
In het vmbo doen klankbord- en
pilotscholen nu ervaring op met de
nieuwe vmbo-programma’s.

In september start een aantal pilotscholen in het derde leerjaar met
onderwijs op basis van het conceptexamenprogramma. Zij delen hun
ervaringen met de andere vmboscholen die in september 2015 starten.

Gezamenlijk belang

Kansen voor
beroepsonderwijs
De verbrede beroepsgerichte
programma’s bereiden leerlingen
straks beter voor op het mbo. Extra
aandacht voor beroepenoriëntatie
helpt om een goede keuze te maken.
Ook kunnen vmbo-instellingen
met de keuzedelen gemakkelijk de
verbinding leggen met het mbo in
de regio. Vmbo- en mbo-scholen
kunnen bijvoorbeeld samen met het
regionale bedrijfsleven een keuzedeel
ontwikkelen. De twee vernieuwingstrajecten bieden op deze manier
extra mogelijkheden voor scholen en
branches om gezamenlijk vorm te
geven aan het beroepsonderwijs.

SBB en SPV hebben een gezamenlijk
belang: een aantrekkelijke beroepsgerichte route.Daarom overleggen
zij regelmatig. Daarnaast adviseren
vmbo-deskundigen de paritaire
commissies van kenniscentra en
hebben mbo-deskundigen een belangrijke rol in de vmbo-platforms.
Het bedrijfsleven, de kenniscentra en
de MBO Raad hebben geadviseerd
over de nieuwe vmbo-programma’s.
Onder leiding van het College voor
Examens worden de programma’s
uitgewerkt in examensyllabi. Ook in
de syllabuscommissies werken mbodocenten, bedrijfstakgroepen en
kenniscentra mee. Zo wordt op alle
niveaus afstemming gerealiseerd.

Meer informatie:
www.vernieuwingvmbo.nl

De bijsluiter: 5 vragen en antwoorden
Een transparant beeld van
opleidingen en beroepen
is belangrijk om de juiste
student op de juiste plek te
krijgen. Om mbo-instellingen
daarbij te ondersteunen, ontwikkelt SBB een opleidingsbij-

ergens beschikbaar, maar vaak lastig
om te vinden. De bijsluiter maakt
deze informatie beter vindbaar
omdat die wordt toegevoegd aan het
informatiemateriaal van scholen.

sluiter voor het mbo.
1. Waarom een bijsluiter?
Het belang van een juiste studiekeuze neemt alleen maar toe. Jongerenorganisaties in het onderwijs pleiten
al geruime tijd voor het toegankelijker maken van eerlijke en objectieve
informatie over opleidingen en de
arbeidsmarkt. Ook de mbo-instellingen werken op diverse manieren
aan een verbetering van de informatie over opleidingen. Hiernaast

vragen ontwikkelingen als (macro)
doelmatigheid en de zorgplicht
arbeidsmarktperspectief om een
goede voorlichting over de kansen
op de arbeidsmarkt. Als toekomstige
studenten een goed beeld hebben
van de arbeidsmarktrelevantie en de
kwaliteit van opleidingen, kunnen
zij een beter afgewogen keuze maken. Veel van deze informatie is al

Laatste nieuws over de kwalificatiestructuur?
@mbokwalificatie of www.kwalificatiesmbo.nl

2. Wat is een bijsluiter
precies?
De bijsluiter is een plaatje dat
onderwijsinstellingen kunnen
toevoegen aan hun opleidingsmateriaal. Dit plaatje geeft een aantal
kenmerken van de opleiding weer in
cijfers of een categorie. De informatie komt uit objectieve en landelijke
bronnen. De indicatoren zijn altijd
hetzelfde, waardoor opleidingen
makkelijk kunnen worden vergeleken. Dit blokje met informatie heeft
een vaste vormgeving, waardoor het
voor iedereen herkenbaar is. De opleidingsbijsluiter is dus vergelijkbaar
met de bijsluiter bij medicijnen of
het etiket met voedingswaarden bij
levensmiddelen: het geeft een kort

en vergelijkbaar beeld van een aantal
kenmerken van de opleiding.
3. Wat voor informatie komt
erin te staan?
SBB ontwikkelt de bijsluiter in opdracht van het ministerie van OCW
samen met onderwijs, bedrijfsleven en
(aankomende) studenten. Binnen SBB
overleggen deze partijen momenteel
over welke indicatoren precies in
de bijsluiter worden opgenomen.
Tegelijkertijd test een aantal scholen
binnen een pilot met een voorlopige
set van indicatoren, bijvoorbeeld de
tevredenheid van studenten over
de opleiding, kans op werk en het
gemiddelde startsalaris. Vanaf dit
najaar kan er dus al geëxperimenteerd
worden met een voorlopige versie van
de bijsluiter. Vanaf april 2014 krijgen
onderwijsinstellingen een definitieve
versie aangeleverd. Dat is dus op tijd
om op te nemen in de brochures voor
het volgende schooljaar.

4. Waarom zouden
onderwijsinstellingen de
bijsluiter gaan gebruiken?
Met behulp van de bijsluiter wordt
het makkelijker om een transparant
beeld te geven van opleidingen.
Scholen krijgen kant-en-klaar
materiaal om in het voorlichtingsmateriaal te plaatsen: SBB verzamelt
de cijfers en maakt de bijsluiters aan.
Door publicatie van de bijsluiter helpen onderwijsinstellingen
jongeren om belangrijke informatie
makkelijker te vinden.
5. Hoe kan ik met mijn
instelling meedoen met
dit project?
Geïnteresseerd om mee te doen met
dit project? In oktober organiseert
SBB een informatiebijeenkomst
voor scholen.
Meer informatie staat op
studieincijfers.s-bb.nl.
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Straatcultuur versus schoolcultuur
Docenten moeten meer focussen op het feit dat stedelijke
jongeren, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn, opgroeien
in verschillende werelden. Dat stelt socioloog Iliass El Hadioui. ‘Mbo-docenten die hier goed mee om weten te gaan,
kunnen grote invloed uitoefenen op de studieloopbaan van
hun studenten.’

Iliass El Hadioui maakt geen
onderscheid tussen allochtone
en autochtone jongeren. ‘In grote
steden is de grootste gemene deler
tegenwoordig dat stedelijke jongeren, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn, opgroeien in verschillende
leefwerelden. Op straat krijgen ze
machomasculiene codes mee, waarbij de bescherming van de eigen
eer, respect, het voorkomen van
gezichtsverlies en de perceptie van
vrouw als lustobject voorop staan.’
Deze codes van de straat botsen met
de leefwereld van de school. ‘Hierin
zijn feminien-softe codes, zoals zelfreflectie, zelfexpressie, zelfevaluatie
en zelfontplooiing, steeds belangrijker geworden. Gevolg: een pedagogische mismatch. Dit uit zich in
overlastgevend gedrag in de klas, een
lager onderwijsniveau en een grotere
kans op voortijdig schoolverlaten.’
Spelgevoel

Volgens El Hadioui kunnen docenten zeker invloed uitoefenen op de
studieloopbaan van jongeren die
opgroeien in stedelijke volkswijken.
Vereiste is wel dat docenten beschikken over ‘spelgevoel’. ‘Docenten met

– behandelen. Een win-winsituatie.’
Respect

El Hadioui stelt dat leraren zich ook
meer bewust zouden moeten worden van hun manier van handelen,
zowel binnen als buiten de klas.
Hierbij gaat het voor een deel om
taalgebruik en gedrag. ‘Docenten
met spelgevoel voelen aan dat hun
taalgebruik en gedrag van invloed
kunnen zijn op het gedrag van hun
leerlingen. Zij denken na over hun
grondhouding: wat voor docent wil
ik zijn? Waarom doen mensen eigenlijk dat wat we doen? Vervolgens
handelen ze hier ook naar. Uiteraard
is dit niet gemakkelijk, maar het
is wel aan te leren.’ Docenten met
spelgevoel zijn volgens El Hadioui
ook heel goed in het maken van
emotioneel ‘contact’. ‘Het gaat erom
dat je jongeren, zonder neerbuigend
te zijn, het gevoel geeft dat ze er
mogen zijn. Dit uit zich vervolgens
in positieve interactie. En daar is het
uiteindelijk allemaal om te doen.’

spelgevoel voelen de achterstand van
leerlingen met een straatrepertoire
aan’, legt El Hadiuoui uit. ‘Ze begrijpen de pedagogische mismatch.
Dankzij hun spelgevoel kunnen
ze die mismatch omzetten in een
match, waardoor hun studenten betrokken blijven bij de schoolcultuur.
En ze zelf meer toekomen aan het
overdragen van inhoudelijke kennis.’
Alternatief

Hoewel er docenten zijn die van nature over spelgevoel beschikken, zijn
er natuurlijk ook leraren die dit niet
hebben. Volgens El Hadioui doen zij
er goed aan zich te realiseren dat het
bij spelgevoel voor een groot deel
gaat om betekenisvol leren. ‘Docenten moeten hun lesstof zo aanbieden
dat het jongeren prikkelt ten aanzien
van hun inherente interesses. Een
voorbeeld: een docent handel zou in
zijn lesstof kunnen verwerken hoe
je effectief en efficiënt een bedrijf
kunt opzetten én veel geld kunt
verdienen. Jongens met een straatrepertoire kiezen namelijk vaak
economische opleidingsrichtingen
vanuit een materialistische ingeving.
Als een docent zijn lessen zo inricht

Meer informatie
Iliass El Hadioui geeft regelmatig
masterclasses over dit onderwerp.
Illiass El Hadioui: ‘Docenten moeten hun lesstof zo aanbieden dat het

In het boekje ‘Hoe de straat de

jongeren prikkelt ten aanzien van hun inherente interesses.’

school binnendringt’ gaat hij dieper
in op de materie.

dat hij die interesse prikkelt, dat hij
jongenen het gevoel geeft dat ze iets
missen als ze er niet bij zijn, kan hij

ook andere onderwerpen – zoals de
ethiek van ondernemen en de perverse effecten van oneerlijke handel

Stuur voor meer informatie een
e-mail naar: elhadioui@fsw.eur.nl.

Hoge ambities en good governance
kleuren opening mbo-jaar
Een ontbijt, een openingsspeech, een eed en een aankondiging. Zie daar de belangrijkste elementen van de officiële
opening van het mbo-jaar op maandag 26 augustus bij Deltion in Zwolle. Een verslag.

Maandagochtend is doorgaans het
dagdeel waarin het weekend nog
nadrukkelijk aanwezig is. Je moet
er nog even inkomen, wennen aan
de werkweek. Dit geldt zeker aan
het begin van het schooljaar. De
eerste maandagochtend van het jaar
bleek echter een uitzondering op
deze regel. Tenminste: bij Deltion
in Zwolle. Daar opende – na een
vorstelijk ontbijt – minister Bussemaker het mbo-jaar om vervolgens
de lijnen voor de komende tijd te
schetsen.
Onderwijs centraal

Voor de officiële opening was er
nog een plechtig en indrukwekkend
moment: de leden van het College
van Bestuur van Deltion legden een
eed af in het kader van ‘good gover-

nance’. Dit gebeurde ondermeer ten
overstaan van de Raad van Advies,
de studentenraad, alle medewerkers
van Deltion, de Raad van Toezicht
en in tegenwoordigheid van de
minister en Jan van Zijl, voorzitter
MBO Raad. De bestuurders beloofden het onderwijs centraal te stellen
en altijd uit te gaan van het belang
van de student. Verder zeiden zij
hun functie integer uit te oefenen,
zich dienstbaar op te stellen aan de
publieke en maatschappelijke zaak
en zich te gedragen naar de wetten,
reglementen en gedragscodes die
van toepassing zijn. Ook beloofden
zij deuren te openen voor en naar
bedrijven en instellingen in de regio.
Kwaliteitsafspraken

Na de eed hield minister Bus-

semaker haar openingsspeech. Ze
sprak over de vele uitdagingen die
het mbo wachten. De minister wil
sommige mbo-opleidingen korter
en intensiever, en dus uitdagender,
maken. Grote gaten in roosters
moeten gedicht worden, zodat
studenten gemotiveerd blijven. Om
de doorstroom tussen vmbo en mbo
te verbeteren komt er een vakmanschap- en technologieroute. Verder
gaat de minister met alle instellingen kwaliteitsafspraken maken
en krijgen de mbo-scholen, net als
hogescholen en universiteiten, studiebijsluiters, zodat studenten aan
het begin van hun opleiding beter
weten waar ze aan toe zijn (zie ook
pagina 5).
Op bezoek

Om deze hoge ambities te realiseren
gaat minister Bussemaker een tour
maken langs alle mbo-scholen. ‘In
elke regio verschillen de verhouding
tussen vraag en aanbod, het karakter
van het bedrijfsleven en de sociaaleconomische uitdagingen’, aldus

de bewindsvrouw. ‘Daarom trek
ik de komende maanden het land
in om samen met u na te denken
over de beste voorwaarden om de
hoge ambities van het mbo waar te
maken. U hoeft daarvoor niet naar
Den Haag te komen en verwacht
van mij ook geen blauwdruk. Maar
van u verwacht ik wel enthousiasme
en ideeën.’ Tijdens de bezoeken gaat
minister Bussemaker het gesprek
aan met studenten, docenten, bestuurders en het regionale bedrijfsleven.
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‘Word de docent die je het liefste bent!’
Vervolg van pagina 1
Dat vertrouwen mag heel ver gaan,
stelt Van Herpen. ‘Je kunt alles
plannen, instrueren en controleren.
Maar dan blijf je dus werken volgens
het huidige systeem dat, uitgaande
van de psychologische basisbehoeften van de mens – autonomie,
welbevinden, betrokkenheid –, juist
uitval en andere problemen creëert.
Je kunt als docent beter begeleider
worden binnen een speelveld waarin
je studenten zelf het werk doen.
Ik ken een school waar een docent
liet weten dat iedereen voor een
opdracht op voorhand een zeven
zou krijgen. Voorwaarden: het werk
moest in groepjes gedaan worden en
iedereen was altijd op tijd aanwezig.
De onderlinge betrokkenheid en het
resultaat was optimaal.’
Begrenzen

‘Natuurlijk begrens je het speelveld
wel’, vervolgt Van Herpen. ‘Je geeft
duidelijkheid over waar ze mogen
werken, wanneer en hoe lang. Je laat
weten wat de criteria zijn. Je blijft
ook beschikbaar om waar nodig bij
te springen. Zo geef je elke student
het vertrouwen om vanuit zelfvertrouwen aan het werk te gaan. En
schep je een situatie waarin iedereen
doet wat hij kan. En wat hij kan, ook
echt doet.’
Ingebakken

Pedagogische tact wordt vooral
zichtbaar en voelbaar op bijzondere

momenten, zoals in de twee door
Van Herpen aangehaalde voorbeelden. Er zijn echter docenten die
zulke situaties nooit meemaken.
‘Dan vertellen ze bij de training dat
ze nog steeds zitten te wachten op
dat ene moment!’, vertelt Van Herpen. Onnodig, want bij hen zit het
pedagogisch handelen al ingebakken. Voor hen hoeft de knop niet
om: ze zijn eigenlijk altijd “pedagogisch tactvol”. Weer andere docenten
hebben die momenten wel nodig:
nu moet ik het anders aanpakken
om het goede op het juiste moment
te doen. Ook in de ogen van de
studenten.’
Competenties

Daar heb je overigens geen specifieke onderwijscompetenties voor
nodig. ‘Bij pedagogisch handelen
gaat het om basale competenties
die je nodig hebt om menselijke
verhoudingen aan te gaan. Competenties dus die niet alleen voorbehouden zijn aan het onderwijs,
maar die je ook in het bedrijfsleven
tegenkomt. In onze training maken
we je bewust van je handelen. We
laten je vaststellen wanneer je die
docent bent die je graag wilt zijn.
En wanneer niet. Dat is iets wat je
zelf aanvoelt, bijvoorbeeld als je
met een uitermate tevreden gevoel
thuiskomt na een werkdag. En
daarna kijken we hoe we je kunnen
helpen altijd de docent te zijn die je
wilt zijn. Met kennis. Coaching. En
concrete handvatten.’

Marcel van Herpen: ‘Met één docent die weigert de verkeerde kant op te lopen en zich omdraait wordt het tij niet
gekeerd…’

Pedagogisch leiderschap

Het vermogen om pedagogisch te
handelen zit in de mens zelf. Maar
er zijn ook externe factoren om
rekening mee te houden. De belangrijkste en meest directe: de schoolleiding. ‘Je bent als docent gebaat bij

een schoolleiding die met dezelfde
gevoeligheid het full partnership
met jou aangaat. De schoolleiding is
verantwoordelijk voor het handelen
van docenten en de gevolgen daarvan voor ontwikkeling en gedrag
van de studenten. Het moet een
schoolbrede omwenteling zijn. Met

één docent die weigert de verkeerde
kant op te lopen en zich omdraait
wordt het tij niet gekeerd…’
Marcel van Herpen is een van de keyspeakers op MBO City (25 november,
CineMec Ede). Meer info: www.marcelvanherpen.nl en www.mbocity.nl.

Volgens het boekje of naar eigen oordeel?
Docenten die ‘pedagogisch handelen’ laten hun gezag
niet gelden door straffen of onvoldoendes uit te delen. Zij
weigeren mee te gaan in het huidige systeem van plannen,
instrueren en controleren. Dit zogenoemde pedagogische
tact wordt vooral zichtbaar op bijzondere momenten (zie
het interview met Marcel van Herpen). Maar er zijn in de dagelijkse praktijk ook andere momenten aan te wijzen waarop je als docent de overweging moet maken of je meegaat
met het systeem of doet wat je zelf goed acht. Naar deze
dilemma’s – de zogeheten ‘bumpy moments’ – is onlangs
onderzoek gedaan.

‘Bumpy moments’ in de dagelijkse
onderwijspraktijk (uitgevoerd door
ecbo in opdracht van de Onderwijsraad) maakt onderdeel uit van
de verkenning Leraar zijn. Meer oog
voor persoonlijke professionaliteit.
Daarin richt de Onderwijsraad
zich op de zogeheten ‘binnenkant’
van het docentschap, waarbij het
dagelijks handelen van docenten
in hun onderwijspraktijk centraal
staat (meer hierover kun je vinden
in MBO•krant 26, te downloaden
via www.dembokrant.nl). ‘Bumpy
moments’ licht de dilemma’s uit die
je kunt ervaren als je in een situatie

handelt volgens het boekje of naar
eigen oordeel. Je werkt als docent
immers binnen formele kaders die
worden opgelegd door de overheid,
beleidsmakers, schoolbesturen,
opleidingsmanagers, teamleiders,
enzovoort. Tegelijkertijd heb je ook
een bepaalde vrijheid om zelf keuzes
te maken over datgene wat je in het
belang van jouw studenten acht.
Het komt erop neer dat je steeds opnieuw een balans moet vinden tussen het formuleren van eigen doelen
en manieren om die doelen te verwezenlijken en het aanpassen aan de
formele kaders. Het zijn geen ‘recht-

toe rechtaan goed-foutsituaties’: je
moet vanuit je eigen waarden en
idealen bepalen hoe je handelt. Deze
dilemmarijke karakterisering van
professionele oordelen van docenten
vormt het centrale uitgangspunt van
deze studie.
Legitiem handelen

In de ecbo-studie werden vijftig
docenten, waarvan 13 uit het mbo,
gevraagd om naar video-opnamen
van hun eigen lessen te kijken en
daar de bumpy moments aan te wijzen. Oftewel: interactiemomenten in
de les waarin de betreffende docent,
volgens eigen inzicht, legitiem gehandeld heeft en waarin hij achteraf
een legitiem handelingsalternatief
kan aanwijzen. De meeste docenten
herkenden tussen de tien en twintig
bumpy moments in een video-opname van een half uur. Om tot een
werkbaar aantal bumpy moments per
docent te komen werden per docent
vijf à zes momenten geselecteerd,
die zoveel mogelijk inhoudelijk
verschilden.
Wie, hoe, wat?

De geselecteerde momenten kun

je rubriceren aan de hand van drie
soorten dilemma’s: wie-dilemma’s,
hoe-dilemma’s en wat-dilemma’s.
Wie-dilemma’s hebben voornamelijk betrekking op de wijze waarop
docenten hun professionele rol zien
en op de manier waarop zij zich tot
hun studenten verhouden. Denk
daarbij, als het gaat om het mbo, aan
dilemma’s als ‘Vraag ik een student
naar zijn gezondheidssituatie of
focus ik op vakinhoudelijke zaken?’
En: ‘Leg ik een opdracht uit volgens
het boekje of leg ik de opdracht uit
zoals ik dat in de dagelijkse praktijk
van mijn eigen bedrijf afhandel?’
Hoe-dilemma’s gaan over hoe docenten onderwijssituaties managen, hoe
ze leerprocessen begeleiden en hoe
docenten het gedrag van hun studenten aansturen. Voorbeelden van
hoe-dilemma’s zijn: ‘Besteed ik mijn
aandacht aan het uitleggen van een
leeropdracht voor meerdere studenten of besteed ik mijn aandacht aan
een werkafspraak met een student
en de opdrachtgever die is gekomen
voor die afspraak?’ en ‘Parkeer ik
tijdens een instructiemoment een
vraag van een student zodat ik de

inhoud eerst kan afronden of laat ik
de student er tussendoor komen?’
Bij wat-dilemma’s gaat het erom
welke leerinhouden (kennis, vaardigheden en attituden) studenten
zich eigen zouden moeten maken.
Hierbij spelen dilemma’s als: ‘Neem
ik genoegen met een eigen rekenstrategie die een student hanteert of
leg ik de nadruk op de rekenstrategie die in de methode voorgeschreven staat?’
Vooral hoe-dilemma’s

Uit de resultaten blijkt dat de
meeste bumpy moments die docenten ervaren in hun dagelijkse
onderwijspraktijk kunnen worden
gekarakteriseerd als een hoe-dilemma. Mogelijk is dit te verklaren
doordat docenten de inhoudelijke
aspecten (wat-dilemma’s) en de
professionele en relationele aspecten
(wie-dilemma’s) van hun onderwijs
tot op zekere hoogte als een gegeven
beschouwen.

Het onderzoeksrapport kun je
downloaden op
http://bit.ly/bumpymoments.
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Steunpunt ontwikkelt Masterplan
Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Taal de Baas en ffRekenen naar educatieve
uitgeverijen

Continuïteit voorop
Om ervoor te zorgen dat de digitale leermiddelen Taal de
Baas en ffRekenen ook in de toekomst worden onderhouden en breed beschikbaar blijven in het mbo, heeft eigenaar
Steunpunt beide programma’s voor exploitatie aangeboden
aan educatieve uitgeverijen. De continuïteit van de twee
leermiddelen is hiermee gegarandeerd, al zullen aan het
gebruik ervan straks wel kosten verbonden zijn.

Sinds de oprichting in 2009 vervult
Steunpunt taal en rekenen mbo een
rol als helpdesk en ‘kennisverdeler’
op het gebied van taal- en rekenonderwijs in het mbo. Daarnaast
initieerde het Steunpunt incidenteel de ontwikkeling van nieuwe
leermiddelen. Aanleiding daarvoor
was meestal de behoefte bij mboinstellingen aan materiaal waarin
‘de markt’ nog niet kon voorzien.
Zo gaf het Steunpunt opdracht voor
de ontwikkeling van Taal de Baas en
ffRekenen, aanvullend en remediërend materiaal voor mbo-studenten
met respectievelijk een taal- of
rekenachterstand.
Online werken

Taal de Baas is het diagnostisch en
remediërend programma waarmee
studenten online kunnen werken
aan hun Nederlandse lees- en luistervaardigheden en woordenschat.
Het programma is in opdracht van
het Steunpunt ontwikkeld door
ITTA, Bureau ICE en Tremani. Voor
rekenen is door APS, Hogeschool
Utrecht, Stichting Alfabeter en
Stichting ETV het webbased leermiddel ffRekenen ontwikkeld. Beide
programma’s worden op dit moment door het Steunpunt kosteloos
ter beschikking gesteld aan scholen.
Doorontwikkeling

De ontwikkeling van het materiaal
kon door het Steunpunt gesubsidieerd worden, maar dat geldt niet
voor de blijvende exploitatiekosten.
Steunpunt taal en rekenen mbo

is een tijdelijke voorziening van
het ministerie van OCW die op
een gegeven moment ophoudt te
bestaan. Bovendien is het Steunpunt
geen uitgever. Om het ontwikkelde materiaal ook in de toekomst
beschikbaar te houden voor zoveel
mogelijk mbo-studenten, heeft het
Steunpunt Taal de Baas en ffRekenen voor exploitatie, onderhoud en
doorontwikkeling aangeboden aan
geïnteresseerde, externe partijen.
In de praktijk zijn dit educatieve
uitgeverijen.
Overgangsperiode

Aan exploitatie en onderhoud van
de programma’s zijn altijd kosten
verbonden. Het gebruik van Taal de
Baas en ffRekenen zal daarom naar
verwachting in de toekomst niet langer gratis zijn. Wel zullen de kosten
laag blijven. De uitgeverijen hebben
immers niet hoeven investeren in
de ontwikkeling van het materiaal.
Het Steunpunt zal gebruikers van
Taal de Baas en ffRekenen tijdig
informeren over de wijze waarop
deze leermiddelen beschikbaar
zijn in de toekomst. Om ervoor
te zorgen dat gebruikers niet voor
verrassingen komen te staan, wordt
een overgangsperiode ingelast bij de
overdracht van de programma’s van
het Steunpunt naar een educatieve
uitgeverij.

Kijk voor meer informatie over beide
programma’s op www.taaldebaas.nl
en www.ffrekenen.nl.

Samen met Steunpunt vo en KPC Groep werkt Steunpunt
taal en rekenen mbo in opdracht van het ministerie van OCW
aan het Masterplan Ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Bij de ontwikkeling hiervan is ook het primair onderwijs
nauw betrokken, net als een brede groep van inhoudelijke
experts. Doel: speciale leermiddelen, informatiemateriaal en
meer bewustwording.

Ongeveer twee procent van alle
kinderen is dyscalculisch. Ze hebben
aangeboren, hardnekkige problemen
met rekenen en wiskunde. Als dyscalculie op school niet of niet tijdig
wordt herkend, kan een verkeerd
beeld ontstaan van de capaciteiten
van een leerling. Het ministerie van
OCW ondersteunt scholen daarom
met de dyscalculie-protocollen bij
signalering en begeleiding. Deze
protocollen vormen de basis van het
masterplan Ernstige rekenproblemen en dyscalculie.
Met het masterplan wil OCW
onderwijsinstellingen – primair
onderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs – voorzien van

hulpmiddelen waarmee ernstige
rekenproblemen bij leerlingen en
studenten tijdelijk gesignaleerd
kunnen worden. Daarbij levert het
masterplan de scholen handreikingen om leerlingen en studenten
dusdanig te ondersteunen dat ze
in staat zijn om onderwijs op hun
eigen niveau te volgen.
Instrumenten

Het project richt zich zowel op
bewustwording, kennisvergroting
en het verbeteren van vaardigheden
als op het ontwikkelen van instrumenten en handreikingen voor het
signaleren van rekenproblemen.
Ook bevat het masterplan manieren
om die instrumenten in te bedden
in de zorgstructuur van de onder-

wijsinstellingen. Het project moet
leiden tot:
• hulpmiddelen voor klassikale
begeleiding van dyscalculische
leerlingen/studenten;
• instrumenten om beleid op het
gebied van dyscalculie te ontwikkelen en implementeren;
• materiaal voor lerarenopleidingen
over rekenproblemen en dyscalculie;
• informatiemateriaal voor ouders
en studenten;
• hulpmiddelen voor het afstemmen
van onderwijs en zorg.
Nog dit jaar wordt een website
ontwikkeld met informatie over
rekenproblemen en dyscalculie,
inclusief links naar relevante sites.
Deze website zal vergelijkbaar zijn
met de site van het Masterplan
Dyslexie, www.masterplandyslexie.
nl. Daarnaast worden in december
van dit jaar conferenties – voor po,
vo en mbo – georganiseerd over
dit onderwerp. Volgend jaar wordt
gestart met de ontwikkeling van
instrumenten, zoals handreikingen
en trainingsprogramma’s.

Extra voorbeeldexamens
Nederlands
In opdracht van Steunpunt
taal en rekenen mbo werkt
CINOP aan een reeks nieuwe
voorbeelden van de instellingsexamens Nederlands.
Andere beoordelingsformats – bijvoorbeeld een
vijfpuntsschaal – en efficiëntere inrichting van de examenorganisatie staan hierbij
centraal.
De examinering van de generieke
eisen voor Nederlands is en blijft
gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. De
vaardigheden spreken, gesprekken
voeren, schrijven en taalverzorging
worden met een instellingsexamen
getoest. De vaardigheden lezen en
luisteren worden straks met een
centraal examen getoetst.
Voorbeeldexamens en
handreiking

Steunpunt taal en rekenen mbo wil
scholen inspireren en ondersteunen
bij de ontwikkeling van de instellingsexamens en bij de beoordeling
van de studentprestaties. Daarom
heeft het Steunpunt in 2011 CINOP
en Cito gevraagd een set voorbeeldexamens met bijbehorende
beoordelingsformats te ontwikkelen
en te zorgen voor een bijbehorende
handreiking. Dit materiaal is sinds
januari 2012 beschikbaar via de
website van het Steunpunt. Veel in-

stellingen werken inmiddels met dit
materiaal en zijn daar overwegend
positief over.
Vijfpuntsschaal

Regelmatig wordt bij het Steunpunt
gevraagd naar meer en andersoortige voorbeeldtoetsen, zoals een
examen waarin meerdere taalvaardigheden worden gecombineerd.
Ook blijken sommige instellingen
te worstelen met het beoordelingsformat, waarin een driepuntsschaal
gehanteerd wordt. Zij stellen voor
alternatieve beoordelingsmodellen
te onderzoeken, bijvoorbeeld een
vijfpuntsschaal. Ook vragen veel
examencommissies zich af hoe het
instellingsexamen Nederlands zo
goed en zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden.

Praktijkvoorbeelden

Voor Steunpunt mbo waren deze
vragen aanleiding voor een vervolgproject. CINOP is, in samenwerking
met Cito, inmiddels aan de slag
met een reeks extra voorbeeldexamens. Tot de scope van het project
behoort ook onderzoek naar hoe het
beoordelingsformat in de praktijk
uitpakt. Daarnaast heeft het Steunpunt aan CINOP en Cito gevraagd
praktijkvoorbeelden te formuleren
van een efficiënte en tijdbesparende
examenorganisatie voor het instellingsexamen Nederlands.

Volgens planning zijn de resultaten
van deze vervolgopdracht begin
2014 beschikbaar via
www.steunpuntmbo.nl.
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Eerste editie leergang
Examinering van start
In MBO•krant 26 werd de nieuwe leergang Focus op Examinering aangekondigd. Een leergang die een vergelijkbare
opzet kent als de succesvolle leergang Onderwijsmakers:
het biedt examencommissieleden een aanzet tot een concreet plan van aanpak voor hun eigen organisatie. Er bleek
veel behoefte aan dergelijke handreikingen: de eerste editie
van de leergang was snel volgeboekt. Na de eerste kennismaking van de deelnemers (in juni) zijn de verwachtingen
hooggespannen.

tingen en leerdoelen aangeven. Ik
hoop na afloop van de leergang een
manier gevonden te hebben om het
bedrijfsleven en het ministerie kennis en inzicht te geven in de manier
waarop wij onze examens vormgeven. Ik wil onze visie delen. Kijk:
examinering is een examen. Een
student toont aan het eind van zijn
opleiding wat hij geleerd heeft. Hij
laat zien dat hij de stof beheerst en
in praktijk kan brengen. Hij bewijst
met andere woorden dat hij klaar
is voor de arbeidsmarkt. Echter:
niet alle Proeven van Bekwaamheid
worden zo al afgenomen. Door onze
visie te delen kunnen we wellicht
gezamenlijk zorgen voor een kwaliteitsimpuls.’

De MBO Academie biedt een trainingsaanbod voor iedereen die in het mbo
werkzaam is. Altijd gericht op de actuele onderwijspraktijk. Ons trainingsaanbod is zowel in company als via open inschrijving te volgen. Ook organiseren
we conferenties en seminars voor diverse opdrachtgevers.

mbo
academie

van professionals
voor professionals

Agenda
trainingen
10 sept.
Social Media in het Onderwijs (Ede)
Dé training van Erno Mijland waarmee je de volgende dag
al aan de slag kunt met sociale media in je klas.
17 sept.
Startbijeenkomst Leergang Onderwijsmakers (Ede)
Praktische aanzet voor teamleiders, opleidingsmanagers en
LC/LD docenten die concrete plannen willen opstellen
17 sept.
Startbijeenkomst Leergang Examineren (Ede)
Lees voor meer informatie het artikel op deze pagina

Jaap Kuiper, onderwijskundige ROC Friese Poort, Domein
Economie:

Student krijgt instructie bij zijn
Proeve van Bekwaamheid bij
Kemper en Van Twist Diesel B.V.

In de leergang staan drie niveaus
centraal die bij examinering spelen:
beleidsniveau, implementatieniveau en operationeel niveau. De
leergang bestaat uit drie dagen.
Steeds vormt één niveau een dag
lang het perspectief van waaruit
naar kwaliteitsborging en de rol
van de examencommissie hierbij
gekeken wordt. Experts van binnen
en buiten de sector werken hierbij
aan de inhoudelijke vertaalslag
naar de eigen situatie met als doel
om de deelnemers te inspireren
en ze handvatten bieden voor een
duurzame kwaliteitsverbetering van
de examineringsprocessen in de
onderwijsinstelling. Hierbij 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. Daarnaast is er
volop ruimte om praktijkervaringen
te delen en feedback te geven op
elkaar.

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

Anita Beerendonk, ROC
Flevoland, stagedocent Domein
Sport en Bewegen:
‘Ik loop al aardig wat jaren mee
in het onderwijs, als coördinator
examinering en als stagedocent. Volgend jaar wil ik de cirkel rondmaken en de vervolgopleiding master
pedagogiek onderwijsinnovatie gaan
volgen. Je kunt gerust stellen dat ik
leergierig ben. Ik heb dan ook veel
zin in de leergang. Examinering is
immers als een rode draad door
mijn loopbaan verweven: ik was al
eerder bij Verpleegkunde betrokken
bij de vormgeving van de examens
en ben nu wat betreft examinering
spin in het web bij Sport en Bewegen, het domein waarin ik momenteel werk.’
‘Die ervaring deel ik graag met de
overige deelnemers bij de leergang.
Ik wil hen, naast praktijkvoorbeelden, meegeven dat het weliswaar
goed is om allerlei theorie over examinering onder de knie te krijgen,
maar dat het ook een mentaliteitskwestie is. Je moet echt gemotiveerd
zijn om de examinering vorm te
gaan geven in de beroepspraktijk.
Dat is essentieel voor een succesvol
examineringtraject.’
‘Ik hoop behalve te “brengen” natuurlijk ook een en ander te “halen”
bij de leergang. Bij de eerste kennismaking, vlak voor de zomervakantie, mocht iedereen zijn verwach-

‘Ik zit sinds kort in de examencommissie voor het Domein Economie.
Daarvoor ben ik ruim tien jaar opleidingscoördinator geweest. Je zou
dus denken dat ik genoeg ervaring
heb met examinering. Toch volg ik
de leergang Examinering. Als examencommissielid ben ik medeverantwoordelijk voor het vormgeven,
het bewaken en het borgen van de
examens. Een taak die je niet licht
moet opvatten. Ik zie de leergang
dan ook als een mooie gelegenheid
om me opnieuw te verdiepen in de
examinering, om mijn kennis aan te
scherpen.’
‘Die verfrissing van mijn kennis
heeft trouwens wel een concreet
aandachtspunt: de Proeven van
Bekwaamheid, een van de onderdelen van de examinering in
de beroepspraktijk. Ik wil graag
handvatten hoe we de kwaliteit
daarvan goed kunnen bewaken. De
Proeven zijn goed uitgewerkt, maar
ook de randvoorwaarden van deze
examineringsvorm moeten in orde
zijn. Neem het “vier-ogen”-principe.
Dat is nog niet zo eenvoudig om
te organiseren. De beoordelaars
moeten tijd en gelegenheid hebben
om de Proeve te bekijken. Dit moet
je goed borgen. Daar kan ik wel wat
tips voor gebruiken.’
‘Verder kijk ik uit naar de uitwisseling van ervaringen en kennis. Je zit
daar toch enkele dagen met collega’s
uit het land aan tafel. Door elkaar te
informeren over de gang van zaken
en door gezamenlijk knelpunten
te bespreken, komen we met z’n
allen aardig wat stappen verder. Dat
moeten we overigens ook uitdragen:
we vinden examinering allemaal erg
belangrijk en doen er alles aan om
de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken. Daarnaast ben ik ook benieuwd
naar de sessies met externe experts.
Er is dus aardig wat om naar uit te
kijken…’

7 okt.
MBO Beter Light (Ede)
5 nov
ICT als uitdaging

events
9 sept.
Het MBO Diner (Hermitage Amsterdam)
30 sept.
Voorlichtingsbijeenkomst pilot dyscalculie (Utrecht)
30 sept./1 okt.
HR 2-daagse (Oosterbeek)
3 okt.
Conferentie Kwaliteitsnetwerk MBO (Amersfoort)
10 okt.
Uitblinkersgala (Nijkerk)
Jaarlijkse verkiezing van de Uitblinker van het jaar. Stemmen
kan nog steeds op www.ditismbo.nl!
25 nov.
MBO City (CineMec Ede)

De website www.mboacademie.nl is vernieuwd! Neem dus zeker een
kijkje. Je vindt er informatie over programma’s, tarieven en locaties.
Inschrijven kan via de website. Of neem contact met ons op via:
0318 648 560 of info@mboacademie.nl.

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),
Anita de Moor (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: Jeroen Keep (pagina 1, pagina
6, onder), Frank van der Burg (pagina 6,
boven) en Erik Kottier (pagina 9), Freddy Schinkel (pagina 10, boven). Verder
danken we Marcel van Herpen voor het
beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

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

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 32.000
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Fraaie staalkaart van een veelzijdig mbo
Sinds enkele jaren kunnen studenten en docenten aansprekende projecten en initiatieven uploaden op ditismbo.nl. Aldus verschijnt online een fraaie staalkaart van een veelzijdig
mbo. Elk half jaar vallen drie van de uploads in de prijzen. Dit
keer dongen 53 projecten mee naar de felbegeerde Sensation White-kaarten. In totaal werden er zo’n 2.600 stemmen
uitgebracht. And the winners are…

Trash Cash van AOC Terra
(winnaar categorie Cultuur en
Creatief)

De studenten van AOC Terra hebben duidelijk een groen hart. Zij zijn
zich zeer bewust van het milieu. Logisch dus dat negen studenten van
de opleiding Design & Styling bij
het kiezen van een insteek voor hun
studentenonderneming snel uitkwamen op recycling. En zo ontstond
Trash Cash, een onderneming die
unieke, handgemaakte accessoires
uit hergebruikte materialen maakt.

Met een industrieel en/of trendy
karakter, dus ook nog eens fraai om
te zien. Oude overhemden veranderen in vrolijke kussens, gebruikte
koekenpannen en lege wijnflessen in
lampen die gezien mogen worden.
‘Wij willen als starters op de markt
laten zien dat recyclen héél erg leuk
is en dat dit meer gestimuleerd zou
moeten worden’, aldus de Trash
Cashers op ditismbo.nl. Trash Cash
heeft een eigen webshop: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/trashcash/.
Theatervoorstelling Hertha
door Deltion College (winnaar
categorie Maatschappelijk)

Hartsvriendinnen waren het: Netty
Hietkamp en Hertha Aussen. Onafscheidelijk. Toch werd er een wig
gedreven tussen de twee meisjes:
Hertha – joods – werd op 2 oktober
1942 naar kamp Westerbork gedeporteerd. In een intense briefwisseling fantaseerden de vriendinnen
over de dingen die ze deden. En
nog wilden doen. Ze hebben elkaar

baarheid. Waaronder Netty Hietkamp zelf en leden van de familie
Aussen… Meer informatie:
http://www.deltion.nl/hertha
Van pop tot pop up door AOC
Oost (winnaar categorie Ondernemend)

echter nooit meer teruggezien… Dit
tragische waargebeurde verhaal is
door het Deltion College omgezet
in een ontroerende voorstelling,
Hertha: verder geen nieuws, waaraan
meer dan 400 studenten van Deltion
College meededen: van studenten
Podiumtechniek, Grime, Fotografie en Grafische Vormgeving tot
Transport en Logistiek, Facilitaire
Dienstverlening, Horeca, Metaaltechniek en Meubel- en Houttechniek. Vooraf waren er o.a. gastlessen
over de Joodse keuken, een bezoek
aan voormalig Kamp Westerbork en
de lessen Burgerschap waren gewijd
aan de thematiek. Dit alles culmineerde in drie uitverkochte voorstellingen. Meer dan 1.300 mensen
waren geraakt door dit bijzondere
verhaal over vrijheid en inwissel-

De combinatie Design en Styling
en AOC blijkt een gouden te zijn
in deze wedstrijd. Naast AOC Terra
(categorie Cultuur) laat ook AOC
Oost laat zich kronen. Om het duurzaamheidsbewustzijn van de toekomstige ondernemer te versterken,
startte Design & Styling-studenten
de allereerste pop up stores in Enschede. Allereerst Van baksteen tot
parel. Een kringloopwinkel, maar
geen traditionele. Want dit is een
hippe, moderne, trendy kringloop.
De studenten haalden allerlei spullen die niet meer gebruikt werden
op bij mensen thuis. Ze gaven deze

producten vervolgens een nieuw
leven door ze te pimpen en te
restylen. Niet gebruikte ruimte +
niet gebruikte artikelen = dubbel
duurzaam… Unico home & living is
de tweede pop up store uit de koker
van AOC Oost. Het is een winkel
die een selectie woonproducten
aanbiedt die alleen te verkrijgen
zijn via webshops die voorlopen op
de trends. ‘Zo kan Unico jou een
inspirerende beleving geven van de
mooiste en hipste trend in Scandinavisch design’, aldus de studenten.

Er is inmiddels een nieuwe strijd
losgebarsten op www.ditismbo.nl.
Je kunt nog tot 30 november 12.00
uur stemmen! Voor deze ronde kun
je nog steeds nieuwe projecten
uploaden…

Eetbare waardering op Dag van de Leraar
Zaterdag 5 oktober is het weer zo ver: de Dag van de
Leraar. Met als apotheose de verkiezing van de Docent van
het Jaar. Maar voor de meeste mbo-docenten is juist de
vrijdag ervoor of maandag erop een mooi moment. Wat
gebeurt er die dagen zoal op de scholen?

We weten het allemaal en schrijven het regelmatig ook in deze
kolommen: docenten zijn van
doorslaggevend belang voor de
onderwijskwaliteit en voor de
motivatie en kansen van studenten. Logisch dus dat er naast
Moederdag, Vaderdag en de Dag
van de Secretaresse ook een Dag
van de Leraar is. Op die dag – of
eigenlijk: dagen, want één dag is
natuurlijk niet genoeg – staan we
landelijk stil bij het leraarschap en
spreken we onze waardering uit.
Dat gebeurt op allerlei manieren.
Er is natuurlijk de verkiezing van
Leraar van het Jaar. Maar er zijn
ook manieren om al die andere
docenten in het zonnetje te zetten.
Op www.dagvandeleraar.nl staan
allerlei suggesties. Van het organiseren van een flashmob en het ophangen van een Bedankbord tot
het aanbieden van een Bedankap-

pel met persoonlijke boodschappen
van de leerlingen.
Eigen verkiezing

Ook vanuit de scholen zelf zijn er
allerlei initiatieven. Zo organiseert
Aventus op 3 oktober, twee dagen
voor de Dag van de Leraar, een eigen
Docent van het Jaar-verkiezing. ‘Dit
is de eerste keer dat we het op deze
manier aanpakken’, vertelt senior
communicatieadviseur Ameike van
der Ven. ‘Sinds vorig jaar hebben we
als school een nieuwe huisstijl en
uistraling, die gedragen wordt door
de boodschap dat in iedereen een
held zit. Voor de verkiezingen kunnen medewerkers en studenten hun
“held” nomineren. Dat de genomineerden juist door hun studenten
zijn aangedragen, maakt het voor
de docenten extra waardevol. Op dit
moment zijn er zeven docenten die
in aanmerking komen voor de titel.

Tot 9 september kan deze lijst
aangevuld worden.’

Amstelland. ‘Op die manier slaan
we twee vliegen in één klap. Onze
docenten krijgen de waardering
die ze eigenlijk elke dag verdienen. En de studenten mogen
een mooie praktijkopdracht
uitvoeren. Een gebakje is
een klein gebaar, maar de
extra aandacht wordt toch
altijd zeer gewaardeerd.
En iets lekkers, zeker als
het er zo fraai uitziet als de
petitfours die we in 2012
uitdeelden, gaat er altijd in.
Het kan ook mooi tijdens
de pauze: het is immers een
gewone lesdag. Al te lang kunnen
we er niet bij stil staan.’

De 10 van Aventus

De winnaar is straks
diegene die het beste
scoort op zeven criteria. ‘Deze criteria
hebben we afgeleid
uit de tien uitgangspunten die wij als
onderlegger voor
al ons handelen gebruiken: onze “10 van
Aventus”. Tien duidelijke ‘regels’ die iedereen bij
Aventus helpen te begrijpen waar wij in geloven, zoals
“Leren is altijd een werkwoord”
en “Aandacht voor elkaars talent”.’
De uiteindelijke winnaar kan, naast
de eeuwige roem, nog een andere
mooie prijs tegemoet zien. ‘Het
moet nog een verrassing zijn, maar
het heeft in ieder geval te maken
met professionalisering. En er staat
ook een wederdienst tegenover:
onze Docent van het Jaar wordt
een jaar lang onze ambassadeur en
deelt zijn of haar kennis met onze
collega’s.’

Mooi gebaar

Zoete waardering

ROC van Amsterdam gooit het
over een andere boeg. Docenten
die lesgeven op een van de negen
MBO Colleges kregen vorig jaar
een lekker gebakje. ‘Gemaakt door
studenten van onze eigen Brood
& Banketbakkersopleiding’, vertelt
Nicky Faroque, hoofd communicatie van de MBO Colleges Airport en

ROCvA-docenten van het College
in Amstelveen kregen bij de vorige
Dag van de Leraar zelfs dubbele
zoetigheid. ‘De gemeente Amstelveen liet op ons College en alle
andere onderwijsinstellingen in
hun gemeente koeken bezorgen’,
legt Faroque uit. ‘Echt een mooi
gebaar, waaruit blijkt dat het werk
van onze professionals ook buiten
de schoolmuren gewaardeerd
wordt.’

Professionalisering

september 2013

Lerarencongres
op 8 oktober
Op dinsdag 8 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie
een groots opgezet congres voor leraren. Tijdens ‘Het Lerarencongres’ – georganiseerd van, voor en door de leraar –
kunnen leraren kennis maken met collega’s, ideeën op doen
en inspiratie delen met andere leraren.

‘Het Lerarencongres’ wordt voorgezeten door Susanne Winnubst en
Andrew Niemeijer, Leraren van het
Jaar 2011 en 2009. Tijdens de dag
komen veel inspirerende collega’s
aan het woord, zoals Jan Verweij,
Femke Gerritsen en Simon Verwer.
Geert ten Dam, voorzitter van de
Onderwijsraad, leidt het congres in.
De dag wordt afgesloten met een
interactief debat met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

gastcolumn

Niets te verbergen
pen maart in Amsterdam plaatsvond. Het congres moet ook input
opleveren voor de ISTP-summit van
2014. In de organisatie wordt nauw
samengewerkt met vele partijen,
waaronder ROC A12, Kennisnet,
Onderwijspioniers, de Lerarenkamer, LOOK, School aan Zet en het
ministerie van OCW.
Het Lerarencongres vindt plaats op
dinsdag 8 oktober 2013 van 10.00
tot 18.00 uur, op de Kenniscampus
van Ede, waar onder andere ROC
A12 is gevestigd. De kosten voor
deelname bedragen 60 euro. Er is
een gereduceerde prijs van 30 euro
voor leraren die staan ingeschreven
in het lerarenregister, leraren in opleiding en leraren die minder dan 3
jaar in het onderwijs werkzaam zijn.

Interactie

Tijdens het congres is er ruime
aandacht voor thema’s als professionele ruimte, bekwaamheid, ict
en didactiek. Deelnemers kunnen
workshops volgen, korte presentaties bijwonen, op informele wijze
ervaringen uitwisselen met collega’s,
inspiratie opdoen en ontspannen.
Voor elke onderwijssector is er een
interessant aanbod. Het programma
is zo ingericht dat deelnemers
zich kunnen verdiepen in meer-

Meer informatie en inschrijvingen:
www.onderwijscooperatie.nl
dere onderwerpen.Leraren worden
nadrukkelijk opgeroepen zelf ideeën
en ervaringen te delen met collega’s!
Interactie is het sleutelwoord.

Lerarenregister:
12.000 inschrijvingen

Summit

Het Lerarencongres bouwt voort
op de Internationale Summit on
the Teaching Profession (ISTP), het
succesvolle evenement dat afgelo-
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De campagne die leraren wil stimuleren zich in te schrijven in het

In juni 2013 twitterde Loesje (die van de posters): ‘Privacy….
ik heb niets te verbergen, maar dat hoeven ze niet te weten.’ Zou
hetzelfde gelden voor het lerarenregister? Wat is de uitleg van
het gegeven dat er anno juni 2013 slechts amper 10.000 leraren/
docenten ingeschreven zijn in het register, terwijl er al hopen geld,
man- en vrouwkracht, energie en inspiratie in gestopt zijn om het
te laten slagen? Waar is men bang voor? Of waar is men nog niet
uit? Of waarvan ziet men het nut nog niet in? Of welke beren ziet
men op de weg?
De beroepsvereniging docenten mbo is van meet af aan een
voorstander geweest van de totstandkoming van een register voor
gekwalificeerde docenten. Sterker nog, bij de voorbereidende gesprekken, voorafgaand aan de oprichting, is dit een zeer belangrijk
onderwerp geweest. Een speerpunt, een ideaal. Voorbijgestreefd
door OC&W, de oprichting van de Onderwijscoöperatie en de
enorme investeringen, kijken we nu vanaf de zijlijn toe hoe www.
registerleraar.nl het boegbeeld van de geregistreerde leraar dient te
zijn.
In het mbo zijn er nog geen 1.400 docenten ingeschreven in het
lerarenregister. Waar is dat naar te herleiden? Als we, als beroepsvereniging, kijken naar onze collega-docenten en hun interesse in
bijvoorbeeld organiseren ten behoeve van professionalisering, verbeteren van het imago van hun beroep of beroepstrots uitdragen,
snappen we het wel een beetje.
Als het gaat om laten zien waar je goed in bent, je trots laten zien
voor je beroep als docent in het mbo, is het mogelijk precies wat
Loesje zegt: men heeft niets te verbergen, maar dat hoeft niemand
te weten.

lerarenregister heeft geleid tot een
flinke stijging van het aantal registreerde leraren. Per 1 september
2013 zijn naar verluidt ruim 12.000

Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO

leraren ingeschreven. Interesse in
de komst van een ambassadeur naar
jouw school? Stuur dan een mailtje

Voor reacties: rob.schrijver@bvmbo.nl
Voor meer over de beroepsvereniging: www.bvmbo.nl

naar info@registerleraar.nl.

MBO Conferentie BVMBO
Verkiezing Leraar van het Jaar
De beste leraren konden tot 19 april 2013 aangemeld worden
voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2013. Na de eerste juryronde zijn er van de vele honderden aangemelde leraren 31 overgebleven, waaronder zeven uit het middelbaar beroepsonderwijs. Op
zaterdag 5 oktober wordt bekend gemaakt wie van dit zevental
de opvolger wordt van Thea Nieuwenhuis (Drenthe College).
De genomineerden zijn:
- Mans Buurman van het NHB Deurne in Deurne
- Sara Albone van het Groenhorst College in Barneveld
- Ans Boeren van het Koning Willem I College in Den Bosch
- André Cuijten van het Arcuscollege in Heerlen
- Mieke Noordermeer van het ROC Nova College in Hoofddorp
- Sietske Veenstra van AOC Terra MBO in Assen
- Jasper van Buiten van het Alfacollege Kardingerweg in Groningen

Bedankjeleraar.nl
Net als vorig jaar kan iedereen die ‘ene inspirerende docent/
leraar/meester/juf van nu of van vroeger’ bedanken via de site
bedankjeleraar.nl. Deze site is een initiatief van het ministerie van
OCW en de Onderwijscoöperatie. De bedankjes kunnen worden
gedeeld via Twitter, Facebook en Hyves. Vorig jaar kwamen de
meeste bedankjes met de hashtag #bedankjeleraar uit NoordBrabant.
www.bedankjeleraar.nl

Op donderdag 10 oktober
vindt in Wageningen de
tweede MBO Conferentie
van de Beroepsvereniging
Docenten MBO plaats. Naast
diverse workshops heeft de
conferentie twee prominente gasten: Prof. dr. Joseph
W.M. Kessels en PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing.
Het programma van de MBO Conferentie heeft drie programmalijnen:
‘Op weg naar onderwijs 3.0’, ‘Focus
op de toekomst’ en ‘LeerKRACHT
centraal’. De programmalijnen
worden steeds samengesteld door
een programmateam met docenten/
ambassadeurs uit de desbetreffende
regio. Deze editie is er o.a. een workshop over ‘Flipping the classroom’,
een organisatievorm van onderwijs
waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en
eventuele andere vormen van online
instructie. En in de programmalijn
‘LeerKRACHT centraal’ maak je bij
de workshop ‘De docent maakt het
verschil’ kennis met de zogenaamde

‘7 principes voor een rijke leeromgeving’ en krijg je concrete handvatten aangereikt voor het omgaan met
verschillen in je lespraktijk.
In het plenaire gedeelte van het programma komen twee prominente
gasten aan het woord. Zo geeft Prof.
dr. Joseph W.M. Kessels een keynote
over het leiderschapsmodel dat past
bij de ‘docent aan kop’ en wat daar
voor nodig is bij de organisatie en
de beroepsgroep docenten. Kessels

sprak op 30 maart 2012 zijn oratie
uit met als titel ‘Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte’. Dat
deed hij bij de aanvaarding van het
ambt van hoogleraar opleidingskundig leiderschap, in het bijzonder het
verbinden van lerende professionals
in een kennismaatschappij, op de
door de Open Universiteit ingestelde
leerstoel bij het Ruud de Moor
Centrum.
Ook Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) geeft acte de présence.
Zij gaat het gesprek aan met de
aanwezige docenten over Focus
op Vakmanschap. Pittige discussies worden daarbij niet uit de weg
gegaan. Verder vuurwerk is aan het
slot te verwachten: dan geeft Johan
Goosen, mbo-docent en cabaretier,
een kort optreden. Goosen is de
winnaar van de jury-, publieks- en
persoonlijkheidsprijs op het Groninger Cabaret Festival en werd al
door diverse recensenten de theaterhemel in geprezen.
Meer info en inschrijven:
www.bvmbo.nl

Tanja Jadnanansing
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Examinering

de MBO·krant

Terugblik conferenties mei en juni
Ze waren vliegensvlug volgeboekt
en werden goed gewaardeerd: de
conferenties over examinering in de
beroepspraktijk (31 mei en 21 juni).
Voor wie er niet bij was: bij deze
een korte terugblik. Na de zomer
volgt een speciale publicatie met de
opbrengsten.
Het programma was een mix van aansprekende lezingen, prikkelende gesprekken en interactieve workshops. De
praktijk was daarbij nooit ver weg.

Blik uit de praktijk • Paula Willemse, IVA Onderwijs
‘Wij hebben een overzicht samengesteld
met de kritische succesfactoren voor
goede examenkwaliteit. Die zogeheten
KSF’s kwamen in drie stappen tot stand:
eerst een deskresearch, daarna analyse
van de bestanden van de Inspectie en
vervolgens een reeks gesprekken met
zeven ROC’s. Met name die laatste stap
was erg waardevol: al pratend gaan er
deuren open die op papier gesloten blijven. Examineren is en blijft mensenwerk,
dus is het goed om bij het opstellen van
de KSF’s de dialoog met de mbo-instellingen aan te gaan. Het resultaat wordt

ook goed beoordeeld: uit een enquête
blijkt dat 90% zeer positief is over de toegevoegde waarde. Allerlei groepen kunnen het instrument inzetten: als checklist,
maar ook als communicatiemiddel (“Kijk
eens wat er allemaal bij komt kijken…”).’

Zo verzorgde Tamara van Schilt, associate lector Toetsen en beoordelen bij
de HAN, een inleiding over dilemma’s bij
het examineren in de beroepspraktijk.
Waar loop je tegenaan bij het zoeken
naar een goede balans tussen betrouwbaar, valide, transparant en authentiek
afnemen van examens? Daarna kreeg
de zaal enkele stellingen te zien waarop
ieder via stemkastjes kon reageren. De
uitkomst was direct zichtbaar op een
groot scherm.

Eveneens levendig was het vraaggesprek
met Siep Jurna (Ministerie van OCW) en
Wim Kooijman (Inspectie van het Onderwijs). Zij gaven antwoord op vragen
als ‘Waar moet je op letten?’, ‘Wat mag
je wel of niet doen?’ en ‘Hoe kun je de
kwaliteit van examineren verhogen?’.
Scholen hoeven niet zo bang te zijn voor
een negatief oordeel van de inspectie,
bleek uit het vraaggesprek. Zeker als
zij een actieve houding aannemen, zelf
bewuste keuzes maken, alert zijn op
mogelijke valkuilen en zorgen voor een
goede verantwoording en borging.
Naast deze plenaire onderdelen waren
er ook twaalf workshops, waarbij vooral
de zoektocht naar oplossingen voor een
praktisch haalbare examinering centraal
stond. Ook hier kregen de deelnemers
handreikingen waarmee zij daags erna
aan de slag konden, op weg naar nog
betere examens…
Op www.examineringmbo.nl vind je de
presentaties van de twee conferenties.

Paula Wilemse (IVA Onderwijs) is als projectleider betrokken bij het opstellen van
de Kritische Succesfactoren. Deze KSF’s
zijn gepubliceerd in MBO•krant 26. Het
overzicht kun je ook gratis bestellen bij
het Servicepunt.

Blik uit de praktijk • Paul Laaper, docent Horeca
‘Wat je in ieder geval niet moet doen is
je stokpaardjes berijden. Beter is het om
dicht bij het kwalificatiedossier te blijven
en in het examentraject alleen die zaken
op te nemen die reëel zijn. Geheel dichttimmeren is overigens ook niet goed. Er
is een – onterechte – angst voor de Inspectie. Als je werkelijk alles wilt toetsen,
krijg je veel te zware theorie-examens. En
til niet te zwaar aan het gehele fenomeen
Examinering. Ik bespeur veel onzekerheid
en onwetendheid. Niet nodig, examine-

ren is toch niets nieuws? En de inhoud
van de opleiding is vaak ook grotendeels
hetzelfde gebleven. Aan de aardappel
en de bereiding ervan is in ieder geval
nauwelijks iets veranderd.’
Paul Laaper (ROC Midden Nederland en
deels gedetacheerd bij het ministerie van
Defensie) hield bij de conferentie in mei
een presentatie over het examentraject
van de interne BBL-opleiding tot kok van
de Koninklijke Marine.

Vooruitblik conferentie Kwaliteitsborging
bij examineren
Op 1 november 2013 organiseert het
Servicepunt examinering mbo wederom
een conferentie. Ditmaal staat de kwaliteitsborging in het proces van examinering centraal. Naast een plenaire opening
en de presentatie van de digitale Procesarchitectuur examinering, zijn er vanuit
verschillende invalshoeken workshops.
Je krijgt tips van experts. Als lid van de
examencommissie kun je praktisch aan
de slag met allerlei ontwikkelde serviceproducten. Diverse scholen bieden je de

kans om te zien hoe zij vorm geven aan
kwaliteitsborging van examinering. Naast
deze veelkleurige insteek is ervoor gekozen om in een plenaire sessie aandacht
te besteden aan de cultuur rondom
examineren: hoe kun je in je organisatie
werken aan een betere borging van goed
examineren in de praktijk?

Meer informatie vind je binnenkort op
www.examineringmbo.nl.

