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Minister positief

Samenvoeging
kenniscentra

Leraar van het Jaar mbo

Sara Albone

Minister Jet Bussemaker is positief
over het voorstel van de Stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) om de wettelijke
taken van de huidige kenniscentra
in Nederland onder te brengen in
één centrale organisatie. Een andere
organisatie moet gaan zorgen voor
een meer efficiënte afstemming
tussen onderwijs en het sectorale en
regionale bedrijfsleven. Hierdoor
kunnen mbo-scholen beter inspelen
op de ontwikkelingen binnen de
regionale arbeidsmarkt en (aankomende) studenten goed adviseren
over hun kansen op een baan.
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‘Bescheidenheid brengt
je nergens’
‘Ik ben een goede docent, maar ik ben zeker niet uniek.’ Aan
het woord is Sara Albone, Leraar van het Jaar voor het mbo.
Ze is trots op zichzelf, op haar school en op haar studenten.
‘Er gaat zoveel goed in het mbo. Dat mogen we best wel
wat meer naar buiten brengen.’

Het moet Sara Albone van het hart:
mbo’ers zijn te bescheiden. En: ‘Bescheidenheid brengt je nergens.’ Als
Leraar van het Jaar is het dan ook
haar missie om het mbo positief op
de kaart te zetten. ‘Ik merk dat het
mbo vaak het ondergeschoven kindje is als het om onderwijs gaat. Dat
is zonde. Want waar zouden we zijn
zonder het mbo? Dan komt er geen
water uit de kraan, worden auto’s
niet gerepareerd en wordt er geen
brood gebakken. Ik wil laten zien
dat het mbo echt wel iets voorstelt,
dat je trots mag zijn op het feit dat je
op een mbo zit. Bovendien lopen er
heel veel goede docenten rond in het
mbo. Ik ben een goede docent, maar
ik ben zeker niet uniek.’
Open kaart

Het docentschap was voor Albone

zelf geen uitgemaakte zaak. Ze
werkte jarenlang als dierenarts bij
een praktijk, waarna ze in 2005
besloot het onderwijs in te gaan.
‘Het werk als dierenarts begon me
te vervelen en ik zocht een nieuwe
uitdaging. Daarom besloot ik – eerst
voor één dag in de week – les te gaan
geven op Groenhorst Barneveld.
Inmiddels werk ik er vier dagen in
de week met heel veel plezier.’ Het
lesgeven verliep in eerste instantie
niet vlekkeloos. ‘De eerste twee
lesblokken had ik alleen maar strijd
met mijn klas. Het was geen gemakkelijk begin. Totdat ik aan het begin
van het derde blok besloot om open
kaart te spelen. Ik ben gewoon het
gesprek aangegaan met mijn studenten en heb gezegd dat ik geen strijd
meer wilde leveren, dat ik hun iets
wilde leren. En dat zij daar ook iets

tegenover moesten stellen. Dat was
het keerpunt. Sindsdien heb ik nooit
meer problemen gehad.’
Vertrouwen

Wat maakt een docent nou een
goede docent? Volgens Albone is het
vooral belangrijk dat je als docent
contact maakt met je studenten.
‘Het grootste deel van de studenten
heeft echt wel interesse in wat jij te
vertellen hebt. Maar om echt tot
hen door te dringen en de lesstof
over te brengen, moet je contact met
ze maken. Studenten moeten ook
het gevoel hebben dat ze je kunnen
vertrouwen. Als je hun vertrouwen
eenmaal hebt gewonnen, kun je ze
alles leren.’
Albone beaamt dat leerlingen – ook
in het mbo – hun grenzen opzoeken.
‘Daarom moet je als docent altijd
duidelijk zijn over wat je toelaat
in de klas. Ik ben zelf niet zo van
de regeltjes, maar bij mij in de klas
moeten studenten wel opletten. Ik
kan er bijvoorbeeld niet tegen als er
wordt gekwebbeld over zaken die
niets met de les te maken hebben.
Daar zeg ik dus wat van, met humor

en een plaagstootje. Met dat laatste
moet je overigens wel uitkijken.
Je kunt iemand natuurlijk niet
volledig afbranden, het moet wel
leuk blijven. Dat moet je aanvoelen.
Bovendien is elke student anders.
Wat bij de een werkt, werkt bij de
ander juist niet.’
Mening

Volgens Albone weten mbo’ers wel
degelijk wat ze goed en niet goed
vinden aan een docent. ‘Wat maakt
iemand nou tot een goede docent?
Daar hebben veel mensen een
mening over, maar ik vind dat we
studenten hier een doorslaggevende
stem in moeten geven. Zij zijn degenen die elke dag weer ondervinden
wat goed onderwijs is en wat niet
werkt. Bovendien weten ze dit ook
heel goed te verwoorden. Mbo’ers
hebben wel degelijk een gefundeerde
mening over hun docenten. Daar
zouden we in het onderwijs ook
naar moeten durven vragen. Vervolgens zouden we daar ook iets mee
moeten doen. Want alleen zo krijgen
onze studenten het onderwijs dat ze
verdienen.’

Samenvoeging van de huidige
kenniscentra binnen één centrale
organisatie maakt deel uit van het
regeerakkoord. Op dit moment zijn
er 17 verschillende kenniscentra, die
elk een sector van het bedrijfsleven
onder hun hoede hebben. In SBB
werken het middelbaar beroepsonderwijs en het georganiseerd
bedrijfsleven samen en maken
bijvoorbeeld afspraken over de
behoefte van de arbeidsmarkt, de inhoud van de opleidingen en stellen
diploma-eisen vast.
Belangrijk is volgens Bussemaker
dat de schakelfunctie tussen het
middelbaar beroepsonderwijs en het
sectorale en regionale bedrijfsleven
overeind blijft. Een mogelijke vorm
is volgens de mbo-scholen en het
bedrijfsleven om met verschillende
‘sectorkamers’ te gaan werken. Komende tijd wordt de nieuwe structuur nader uitgewerkt in overleg
met het middelbaar beroepsonderwijs en met werkgevers- en werknemersorganisaties.
(bron: www.rijksoverheid.nl).

Programma
MBO City online
Op www.mbocity.nl kun je nu het
gehele programma van MBO City
bekijken. MBO City is een van de
grootste evenementen voor mboprofessionals. Plaats van handeling
is CineMec in Ede, de datum is
maandag 25 november. Dagvoorzitter is Elsemieke Havinga; Minister
Jet Bussemaker verzorgt de opening
en is een van de gastsprekers.
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Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit
van de docent, daar is iedereen het over eens.
Om het vak van leraar aantrekkelijker te maken
heeft het ministerie van Onderwijs een uitgebreide ‘lerarenagenda’ gelanceerd. Aan de hand
van deze agenda wil het ministerie de komende
jaren structureel werken aan het aantrekkelijker
maken van het leraarschap.
Begin oktober lanceerde het ministerie van Onderwijs de ‘Lerarenagenda 2013-2020’. Met deze
agenda willen de bewindslieden,
minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker de komende
jaren structureel werken aan het
verbeteren van de omstandigheden
en voorwaarden waaronder leraren
hun vak uitoefenen. De agenda is
gebaseerd op honderden gesprekken
die de bewindslieden het afgelopen
jaar voerden met leraren, schoolleiders, opleiders en bestuurders.
Zij zijn zich er van bewust dat zij
niet vanuit Den Haag het vak van
leraar aantrekkelijker kunnen maken. Volgens de agenda zijn scholen
en lerarenopleidingen in eerste
instantie zelf verantwoordelijk voor
de kwaliteitsverbetering van het
onderwijs en de aantrekkelijkheid
van het beroep. De Lerarenagenda
roept docenten, schoolleiders,
bestuurders en opleiders dan ook op
om de komende jaren gezamenlijk
werk te maken van de gedeelde ambities. Wel willen de bewindslieden
met gericht en consistent beleid de
gewenste ontwikkelingen binnen het
onderwijs ondersteunen.

Zeven thema’s
De Lerarenagenda omvat zeven
thema’s, die chronologisch de loopbaan van de leraar volgen.
1.Strengere selectie bij lerarenopleiding

Het is van groot belang dat lerarenopleidingen zoveel mogelijk
studenten aantrekken die de juiste
motivatie en voorkennis hebben.
Op dit moment stopt zo’n 40% van
de studenten binnen drie jaar na
de aanvang van een hbo-lerarenopleiding. Kennelijk hebben veel
studenten bij hun studiekeuze een
verkeerd beeld van het leraarvak. Dit
is uiteraard zonde van de energie,
zowel van de studenten als van de
lerarenopleidingen. Opleidingen
doen er volgens de agenda goed aan
meer te gaan werken met instroomtoetsen. Als de juiste studenten
instromen, hoeven opleidingen
minder aandacht te besteden aan het
tussentijds bijspijkeren van studenten. Om te voorkomen dat opleidingen studenten onnodig uitsluiten,
wil het ministerie onderzoeken of
er vaardigheden zijn die noodzakelijk zijn om het beroep goed uit te
kunnen oefenen en die onvoldoende
aan te leren zijn (‘je hebt het of je
hebt het niet’). Medio 2014 zou dit
onderzoek gereed moeten zijn.

2. Kwaliteit lerarenopleidingen

Naast zorgvuldige selectie is het
ook van belang de kwaliteit van de
lerarenopleidingen te verbeteren.
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is
de ‘kennisbasis’. In zo’n kennisbasis
staat per vak omschreven welke kennis en vakdidactiek de jonge docent
aan het eind van zijn opleiding moet
beheersen. De tweedegraads lerarenopleidingen werken nu al met
twee nieuwe studierichtingen: één
gericht op havo/vwo en één gericht
op het vmbo en het mbo. Met de
beroepsvereniging van lerarenopleiders (VELON) wil het ministerie
het register voor lerarenopleiders
uitbouwen tot een register waarin

De leraar maakt het verschil!
alle opleiders hun bekwaamheid
vastleggen en bijhouden. In 2017
moet het register breedgedragen en
toegankelijk zijn. Het register krijgt
geen wettelijke verankering, maar
wordt wel gesubsidieerd door het
ministerie.
3. Meer routes naar het leraarschap

Strengere eisen bij lerarenopleidingen kunnen op de korte
termijn leiden tot teruglopende
aanmeldingen. Op termijn zullen
de lerarenopleidingen echter weer
aantrekkelijker worden, door het
verbeterde imago van het leraarschap. Omdat er ook sprake is van
vergrijzing, zal er voorlopig een
grote behoefte zijn aan docenten,
zeker in tekortvakken als wiskunde,
Nederlands en Duits. Het is daarom
belangrijk meerdere routes naar het
leraarschap te faciliteren. Kansrijk is
de verkorte opleiding tot leraar die
hbo-opleidingen gaan aanbieden,
te beginnen in de sector techniek.
Een al langer lopende programma is
‘Eerst de Klas’, waarin talentvolle afgestudeerden hun verdere opleiding
combineren met een deeltijdbaan
in het onderwijs. Een variant hierop
is de mogelijkheid dat talentvolle
studenten hun promotieonderzoek
combineren met een baan in het
onderwijs. De LerarenKamer – een
nieuw platform van alle huidige
en voormalige leraren van het
jaar – wil leerlingen de mogelijkheid bieden een dag ervaring op te
doen in het onderwijs. Bijzondere
aandacht is er in de agenda voor

het tekort aan mannelijke leraren
in het basisonderwijs. De pabo kan
aantrekkelijker gemaakt worden
voor mannen volgens het adagium
‘een echte vent wordt docent’.
4. De beginnende leraar

In de Lerarenagenda is er bijzondere aandacht voor de problematiek van de beginnende leraar. Veel
leraren kijken terug op hun eerste
jaar voor de klas als ‘een strijd om
te overleven’. Mede daardoor verlaat
een kwart van de docenten in het
voortgezet onderwijs snel weer het
onderwijs. Scholen doen er goed
aan startende leraren extra intensief
te begeleiden. Lerarenopleidingen
kunnen een goede rol spelen door
startende leraren nog een jaar te blijven begeleiden. Per sector moeten
er goede afspraken gemaakt worden
over de steun voor beginnende
leraren. In het mbo kan daarbij
aansluiting gezocht worden bij het
bestaande Professioneel Statuut.
5. De school als lerende organisatie

Een goede school maakt werk van
personeelsbeleid en ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren. Toch
heeft nog zo’n 30% van de leraren
momenteel niet eens een jaarlijks
functioneringsgesprek! Er is dus nog
een wereld te winnen. Een lerende
organisatie werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Veel kunnen de
leraren zelf doen, bijvoorbeeld via
vormen van intervisie. Om dit te
ondersteunen start de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de

sectororganisaties pilots ter bevordering van peer review. Vertrouwen
is volgens de Lerarenagenda een
sleutelwoord als het gaat om de
professionele ruimte die een leraar
nodig heeft om aan zijn professionalisering te werken.
6. Bekwame en bevoegde leraren

Volgens de Lerarenagenda hebben
de meeste docenten de basisvaardigheden die je van een leraar mag
verwachten. Maar ook geven veel
leraren aan dat zij behoefte hebben
aan ondersteuning bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden.
Hoewel al een kleine 40.000 leraren
gebruik hebben gemaakt van de
Lerarenbeurs, geven velen het
signaal af dat zij te weinig tijd en
middelen hebben voor scholing. Een
belangrijk instrument hierbij is het
lerarenregister. Met dit register kunnen leraren structureel werken aan
hun vaardigheden. Vanaf 2017 zal
het register een wettelijke veranke-

ring krijgen: alleen leraren die in het
register opgenomen zijn mogen dan
voor de klas staan. Voor het mbo
zal er binnen het register een aparte
‘kamer’ komen voor instructeurs
en onderwijsassistenten. Ook zij
moeten aan bepaalde kwalificaties voldoen, willen zij onderdeel
uitmaken van een onderwijsteam in
het mbo.
7. Een sterk beroep

Het is belangrijk dat leraren zich
ontwikkelen tot een sterke beroepsgroep. Organisaties als de Onderwijscoöperatie en – in het mbo – de
beroepsvereniging van mbo-docenten spelen hierbij een belangrijke
rol. Een zelfbewuste beroepsgroep
zal zelf het bekwaamheidsonderhoud stimuleren en versnellen. Een
sterke en trotse beroepsgroep kan
het imago van de leraar positief
beïnvloeden. Een initiatief als de
verkiezing van de ‘Leraar van het
Jaar’ helpt hierbij.

Lerarenagenda
Het idee van de Lerarenagenda vloeit voort uit de motie van het TweedeKamerlid Pieter Duisenberg (VVD). Duisenberg riep in april 2013 op tot
het opstellen van één integrale, alomvattende lerarenagenda, op basis
waarvan de Tweede Kamer met de bewindslieden van Onderwijs jaarlijks
zou kunnen spreken over het onderwerp ‘leraren’. Het ministerie van OCW
heeft aangekondigd in de toekomst met voortgangsrapportages te zullen
komen. Een ‘regiegroep’ zal de komende tijd de voortgang van de agenda
volgen. De eerste voortgangsrapportage staat voor het najaar van 2014
geagendeerd. Tussendoor kan iedereen zijn mening geven op het digitale
platform: www.lerarenagenda.nl
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Lerarenregister
wettelijk
verankerd?
In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die
zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les
geven. Een en ander zal worden geregeld in een wet.

Het lerarenregister heeft volgens een
‘Hoofdlijnenbrief ’ van staatssecretaris Sander Dekker een cruciale rol
bij het streven om de kwaliteit van
aankomende en zittende leraren op
een hoger niveau te krijgen. Docenten worden geacht permanent aan
de ontwikkeling van hun bekwaamheid te werken. Scholen moeten
leraren hierbij ondersteunen. Vanaf
2017 zal het lerarenregister een wettelijke status hebben. Alleen leraren
die geregistreerd staan, zullen dan
nog les mogen geven. Om geregistreerd te blijven, moeten docenten
aantonen dat zij voldoende aan
professionalisering (opleidingen,
cursussen) doen. Professionalisering
is volgens staatssecretaris Dekker
voor leraren zowel een recht als een
plicht.
Bottom up

Het lerarenregister wordt op dit moment beheerd door de Onderwijsco-

öperatie, het samenwerkingsverband
van grote vakorganisaties. Volgens
de coöperatie is het register ‘van,
voor en door’ de leraar. Het kabinet
houdt vast aan deze bottom up
benadering, maar wil de komende
tijd wel samen met de beroepsgroep,
de sectorraden en de vakbonden
werken aan een verhoging van het
aantal inschrijvingen. Op dit moment is ongeveer 5 procent van de
leraren ingeschreven in het register.
In 2015 volgt een tussenevaluatie.
Als er op dat moment te weinig
inschrijvingen zijn, wil het kabinet
eventueel extra maatregelen nemen.
Volgens de MBO Raad is het in deze
fase niet nodig om alle aandacht te
richten op kwantiteit; de kwaliteit
van het register zou voorlopig voor-

op moeten staan: ‘Teveel nadruk nu
op de kwantitatieve groei van het
register kan de kwalitatieve groei
op termijn in de weg staan. Om het
lerarenregister tot een duurzaam
succes te maken, is het belangrijk
dat de beroepsgroep, de werkgevers
en onderwijsexperts de tijd krijgen
het instrument goed te ontwikkelen.
Het Nationaal Onderwijsakkoord
voorziet in een gefaseerde en realistische invoering van het register. Het
mbo wil zich de komende tijd inzetten om vanuit de praktijkonderzoeken het lerarenregister succesvol in
te voeren.’

Lerarencongres
vol energie

Herregistratie

Volgens de hoofdlijnenbrief bestaat
de kern van de werking van het
register uit herregistratie. Criteria
hiervoor worden opgesteld door de
beroepsgroep. Volgens de staatssecretaris moeten werkgevers hier
ook bij betrokken moeten worden,

omdat zij nu eenmaal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het
onderwijs. De AOb is het hier niet
mee eens. Het register is volgens
de AOb van de beroepsgroep zelf.
In een brief aan de Tweede Kamer
vraagt de AOb om het beheer en onderhoud van het lerarenregister over
te laten aan de vrije beroepsgroep
van docenten.
De AOb is ook kritisch over de mogelijkheid dat niet-bevoegde leraren
in een aspirant-register komen: ‘De
beroepsgroep heeft gekozen voor
een register waarin alleen docenten
zich inschrijven die bevoegd zijn
voor het onderwijs waarin ze werken. De AOb vraagt de Kamer deze
keuze te respecteren.’

Het eerste lerarencongres, op 8 oktober 2013 georganiseerd
door de Onderwijscoöperatie bij ROC A12, was een bijeenkomst vol positieve energie. De opening werd verricht door
twee voormalig Leraren van het jaar, Suzanne Winnubst en
Andrew Niemeijer. Zij riepen de honderden aanwezige leraren op er een zinvolle en leerzame dag van te maken.

Na deze oproep gaf Geert ten Dam,
voorzitter van de Onderwijsraad,
een college over het onderwerp
‘Betekenisvol professionaliseren’.
Volgens Ten Dam heeft de leraar
over het algemeen plezier in zijn vak
en geeft lesgeven veel voldoening.
Maar veel leraren voelen zich ook
miskend. Ten Dam pleitte voor een
‘modernisering’ van het beroep. Het
leraarschap zou meer uitdagend
moeten zijn. Het is zorgwekkend
dat 40 procent van de beginnende
leraren binnen vijf jaar stopt. Leraren zijn nog te veel ‘uitvoerders’
van elders bedachte concepten.
Het zou goed zijn als leraren meer
verantwoordelijkheid krijgen, dat
maakt het beroep uitdagender. Ten
Dam pleitte voor een herijking van
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en school. De
overheid moet niet alles in detail
willen regelen, maar moet juist meer
ruimte bieden. Gebeurt dit niet, dan
wordt het professionaliseringsproces
in de kiem gesmoord.

maar tegen controle. Maar een stevige beroepsgroep is niet bang voor
enige controle, zo gaf een leraar aan.
De stelling ‘Het onderwijssysteem
moet radicaal veranderen’ kreeg
evenmin veel steun. Niet het systeem
moet veranderen, wel moeten
docenten meer vrijheid krijgen om
te veranderen, zo was het standpunt
van veel aanwezigen. Minister Bussemaker gaf aan vanuit de overheid
flexibele kaders mee te willen geven.
Scholen die het goed doen, krijgen
minder toezicht. Maar de inspectie
heeft wel een belangrijke taak: we
vertrouwen immers onze kinderen
aan de school toe. Leraren kun-

nen volgens de minister nu al veel
ruimte pakken, er is meer ruimte
dan velen denken. Een stelselwijziging is niet aan de orde. Scholen
hebben behoefte aan rust.
’Kappen met wantrouwen’

Het congres werd afgesloten door
Joost Kentson, voorzitter van de
Onderwijscoöperatie. Hij sprak over
drie v’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording. ‘Kappen
met wantrouwen, dus!’, aldus een
strijdbare Kentson. De onderwijswereld wil volgens hem verbeteren,
niet verbeterd worden. De overheid
moet leraren niet dwarszitten. Maar
het is geen vrijheid, blijheid: wie
verantwoordelijkheid krijgt, moet
ook verantwoording afleggen. Hij
roemde de organisator van het congres (de Onderwijscoöperatie) en
het werk dat onder andere rond het
register (‘een kroonjuweel’) werd
verzet. Op naar een tweede lerarencongres!

Voor verantwoording, tegen
controle

Na tientallen workshops werd de
dag afgesloten met een debat in aanwezigheid van minister Bussemaker.
De stelling ‘De professionele ruimte
van de docent moet gecontroleerd
worden’ kreeg weinig steun. Deze
controle zou volgens de minister
vooral onderling, door docenten,
vorm moeten krijgen. Bussemaker
gaf aan voor verantwoording te zijn,

Minister Jet Bussemaker is voor verantwoording, maar tegen controle.
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‘Dromenboek’ half november online!

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

Mirjam van de Brand @BrandMirjam11 Sep
Interessant. Bewustwording v computers etc, programmering. Vaardigheden 3.0 http://www.codekinderen.nl/
voor-leerkrachten/hoe-werkt-codekinderen/ …

We worden met zijn allen steeds ‘digitaler’. Jonge kinderen spelen al
spelletjes op de iPads van hun ouders, pubers zitten op Facebook
en bloggen. Helaas hebben diezelfde kinderen en jongeren zelden
inzicht in ‘de achterkant’ van de programma’s en apparaten die ze
dagelijks gebruiken. Met Codekinderen (een project van Mijn Kind
Online en Kennisnet) krijgen kinderen van groep 3-8 de kans om
hun digitale talenten te ontdekken en te ontplooien: van speelse activiteiten tot het echte ‘code schrijven’. Ze proeven van verschillende
apps, sites en programma’s die creatief en logisch denken stimuleren.
Een interessant initiatief dat wellicht ook een vervolg zou moeten
krijgen in het middelbaar onderwijs.

Diane Siemelink @VersePeper2h
geweldig initiatief en je wordt er wijzer van! http://
www.universiteitvannederland.nl/college/college-2/ …

Je kunt het bijna niet hebben gemist, maar de Universiteit van
Nederland is van start gegaan, een initiatief van o.a. Alexander Klöpping. De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op
internet. Elke werkdag komt er een nieuw college van een half uur
online, en elke week een nieuwe hoogleraar. Een fantastisch initiatief,
en een mooi Nederlands alternatief voor (de engelstalige) TEDtalks.

Iris van Bossum @iris013
Students shouldn’t be receiving instruction, but creating knowledge #gamification. Great insight, thx @
avantgame! pic.twitter.com/K1NmfFJJIT

Ons koningspaar mocht begin
september het ‘Droomboek’ in ontvangst nemen. Enkele maanden later
kan iedereen die benieuwd is naar
de ‘onderwijsdromen’ van docenten,
stagebegeleiders en andere professionals betrokken bij de Netwerk-

schoolexperimenten het boek ‘Netwerkschool 3.0: Onderwijsdroom in
uitvoering’ downloaden. Dit is een
bundeling van ongeveer vijfendertig
best practices van de Netwerkschool.
Het doel: ervoor zorgen dat een
groeiende groep mensen (nader)

Netwerkschool @MBO City
Op maandag 25 november presenteren
de vijf Netwerkscholen zich uitgebreid op
MBO City, een van de grootste conferenties
voor mbo-professionals. Vooraf maakte de
MBO•krant een rondgang om alvast te achterhalen wat de scholen in het CineMec te
Ede laten zien…

10.00 uur

SintLucas: creatieve
community stimuleert groei
Co-creatie en ambities vervullen: twee belangrijke pijlers van de onderwijsvisie van de creatieve community
SintLucas. Bij de totstandkoming van deze onderwijsvisie was vooraf de eis dat ze richting geeft aan het onderwijs dat deze Netwerkschool aanbiedt, maar ook aan het
HR-beleid voor de SintLucas-medewerkers. Dit gebeurt
op verschillende manieren. Voor studenten bijvoorbeeld in de vorm van studentbedrijven en SintLucasGROW, een initiatief dat fysiek ruimte én professionele
begeleiding biedt aan startende creatieve ondernemers
die zichzelf willen door ontwikkelen. En voor docenten
in de vorm van ‘HRM 2015’, een beleidsvisie waarbij
het erom gaat dat je vooral doet waar je goed in bent.
Tijdens de workshop delen management, docenten,
studenten, GROWERS en nestoren hun ervaringen.

11.00 uur

Twents ondernemerschap
Het hoogtepunt van Educause 2013 - de conferentie over Hoger Onderwijs en ICT, die van 15-18 okt plaatsvond in Anaheim, Californië
- was dit jaar keynote spreekster Jane McGonigal. Haar inspirerende
talk ging over haar droom om de wereld een beetje mooier te maken
door het benutten van de kracht van game-mechanismes. Gamification is als concept uitermate interessant om toe te passen op het onderwijs. Daarom werkt McGonigal intensief samen met het Institute
For The Future in Californië. Vanaf dit jaar beginnen ze daar met
het organiseren van een ‘extreme learning environment’. Een volledig
gegamificeerde leeromgeving. Zowel deze website: http://www.iftf.
org/iftf-you/programs/future-of-learning/ als de twee TEDtalks van
JaneMcGonigal zelf zijn in dit verband zeer interessant om een keer
te bekijken.

kennis maakt met de Netwerkschool
en de concrete resultaten die dit
onderwijsexperiment opbrengt.
Dus: download het boek vanaf half
november op www.netwerkschool.
nl en deel het met zo veel mogelijk
collega’s!

Bij Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra (Netwerkschool Twente) is de vraag van de regionale markt het
uitgangspunt. Het enige criterium voor studiesucces is
het vinden van een passende baan of een passende vervolgopleiding op hbo-niveau. Hoe deze Netwerkschool
de kans op dit studiesucces zo groot mogelijk maakt
staat centraal in de MBO City-presentatie. Allereerst
vertellen Marcel Oude Avenhuis (relatiebeheerder/docent/coördinator studentenbedrijf) en zeven Netwerkschoolstudenten over het fenomeen ‘Studentbedrijf ’.
Voor de Twentse studentenbedrijven is er een database
aangelegd met vragen en opdrachten uit de branche
(ook maatschappij). De studenten moeten echter zelf de
opdracht acquireren. Hoe dit en andere ondernemerszaken aangevlogen moeten worden, leren de studenten
in de masterclass ‘Ondernemerschap’. Ook hierover zal
een student zijn ervaring delen op MBO City.

13.00 uur

Meer voor minder bij
Helicon Velp
Op Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp
wordt hard gewerkt aan beter onderwijs tegen lagere
kosten: ‘Meer voor minder’ dus, zoals ook de titel van de
presentatie op MBO City luidt. Verschillende aspecten
komen hierbij aan bod, waarbij steeds studenten hun
ervaringen vertellen: de Onderwijscatalogus (studenten
kiezen modules via een lesshop), de M-app, student-

ondernemingen, regionalisering, de inspraak van
studenten en – last but not least – het bedrijfsleven dat
volop actief is in het gebouw van Helicon Velp. Bedrijven huren ruimte en leveren bijdragen aan het onderwijsproces via gastlessen, stage, werkervaringsplaatsen
en bijbanen. Daarnaast dragen ze ook bij aan de andere
cultuur in de school. Door dergelijke constructies met
bedrijven aan te gaan, ontstaat er ook ruimte om met
weinig financiële middelen steeds praktijkgericht en
actueel onderwijs dichtbij te organiseren.

14.00 uur

Netwerkschool Nijmegen:
maximale betrokkenheid
bedrijfsleven
Bij de opleiding Verzorgende, verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg van de Netwerkschool
Nijmegen (behorende bij ROC Nijmegen) wordt sterk
geïnvesteerd in de samenwerking met zorgorganisaties in de regio. Dat levert veel moois op. Zo heeft de
Netwerkschool samen met deze zorgorganisaties nieuw
digitaal onderwijs – DIDAC – ontwikkeld. In een digitale leeromgeving kunnen studenten hun opdrachten
en de bijbehorende literatuur vinden, inclusief weblectures en filmpjes om verpleegkundige vaardigheden aan
te leren. Daarnaast zijn er masterclasses door experts uit
het werkveld en dragen de zorgorganisaties bij aan de
leerplaatsprofielen, de begeleiding op de werkplek en de
beoordeling van examens binnen de praktijk. De praktijk is dus echt leidend geworden in het primaire proces
op school en niet alleen vanuit het kwalificatiedossier.
Mooie insteek voor de presentatie!

15.00 uur

Summa aan symbiose
tussen onderwijs en
omgeving
Bij Summa Engineering, de opleidingsrichting die
namens het Summa College meedoet aan de Netwerkschoolexperimenten, gebeurt van alles. Wat zoal kun
je het beste horen van de studenten die alle ontwikkelingen aan den lijve ervaren. Zij delen hun bevindingen, vertellen over hun ambities, de betekenis van
de opleiding voor hen, het belang van samenwerken
en kennisdeling en de uitdagingen die zij dankzij hun
opleiding aan kunnen gaan. Een van de ontwikkelingen die daarbij zeker aan bod zal komen, is de fysieke
verhuizing naar het terrein van Technische Universiteit
Eindhoven, waardoor Summa Engineering voortaan
deel uit maakt van ‘de slimste vierkante kilometer van
Nederland’. De samenwerking met Fontys en TU/e is
hierdoor steviger geworden. Ook het FACT Training
Centre zal aan bod komen bij de presentatie. In dit
centrum kunnen mechatronicastudenten leren ontwerpen, ontwikkelen, installeren, programmeren, bedienen
en onderhouden met behulp van de meest moderne
trainingsopstellingen.
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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.
1 augustus 2016 is de verplichte invoeringsdatum. Meer informatie op www.kwalificatiesmbo.nl

SBB op MBO City: laat u inspireren!

foto Nationale Beeldbank

Op 25 november is MBO
City in Cinemec in Ede.
SBB draagt mbo-docenten
een warm hart toe en vult
daarom de programmalijn
‘relatie onderwijs en bedrijfsleven’ in met vijf gepassioneerde sprekers die dit
thema vanuit verschillende
invalshoeken belichten.

Metje Jantje Groeneveld:
‘U wilt geïnformeerde en
gemotiveerde studenten?
Wij helpen u verder’
Studie in Cijfers geeft eenduidige
informatie over verschillende mboopleidingen, bijvoorbeeld over de
kans op werk en het startsalaris.
Dat helpt aankomende studenten
om in één keer de juiste opleiding
te kiezen. Belangrijk, want recente
maatregelen straffen een verkeerde

studiekeuze harder af dan vroeger.
Metje Jantje Groeneveld, programmaleider bij Hiteq, Kimberley Bil
(JOB) en Clair Rozemeijer moedigen u aan om de gegevens van
Studie in Cijfers te vertalen naar
concrete studiekeuze-ervaringen
voor aankomende studenten.

Hij is ervan overtuigd dat grenzen
enkel in ons hoofd bestaan. Jongeren
voelen zich verantwoordelijk voor
de hele planeet en beschouwen de
wereld als werk- en leefgebied. Hij
neemt u mee op expeditie en laat u
zien hoe we jongeren kunnen leren
mooie wereldburgers te worden.

Marc Cornelissen:
‘Grenzen verleggen’
Marc Cornelissen is professioneel
avonturier. Hij leidde onder ander
expedities naar de Poolgebieden
en verlegde daarmee letterlijk en
figuurlijk zijn grenzen. Over zijn ervaringen en de doorleefde inzichten
die zijn reizen hem brachten schreef
hij het boek Zuiver Noord.

Bezoek de SBB-stand op
MBO City en laat u inspireren!
Maurits Derksen: ‘Werelden
samen laten komen’
Maurits Derksen, directeur HRM bij
Alliander, houdt op MBO City een
vurig pleidooi voor meer verantwoordelijkheid van bedrijven als het
om onderwijs gaat.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws
over de kwalificatiestructuur?
Volg het op Twitter: twitter.com/mbokwalificatie
Of bekijk regelmatig: www.kwalificatiesmbo.nl

Het bedrijfsleven heeft meer dan 40
jaar profijt van het feit dat mensen
opgeleid zijn. Reden genoeg voor
bedrijven om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het opleiden
van mensen. Het beste uit mensen
halen begint al in het basisonderwijs. Meer verantwoordelijkheid
voor bedrijven betekent ook muren
afbreken, werelden samen laten
komen en samen met het onderwijs
aansprekende leervormen introduceren, gebaseerd op de praktijk.
Elly de Bruin: ‘Onderwijs maken van kwalificatiedossiers’
De kwalificatiestructuur verandert:
steviger opgebouwde dossiers, verder geclusterd en terug naar de essentie. De dossiers zorgen ook voor
eenduidigere en kwalitatief betere
examinering. In het dossier staat wat
een mbo-student moet ‘kennen en
kunnen’. De school bepaalt hoe het
onderwijs eruit ziet. Maar waar ligt
de grens tussen ‘wat’ en ‘hoe’.

Elly de Bruin, lector beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht en
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, toont welke
ruimte de kwalificatiedossiers bieden voor het maken van onderwijs.
Ook laat zij zien welke slagen nog
moeten volgen voordat er sprake is
van goed beroepsonderwijs.
Heleen Dura-van Oord:
‘Bouwen aan de toekomst’
Heleen Dura-van Oord is Zakenvrouw van het jaar 2013. Zij richtte
in 2001 het bedrijf DQ[&]A Media
en is partner van Peak Capital,
een investeringsmaatschappij voor
telecom en media. Zij is zelf een
voorbeeld van een ondernemer als
drijvende kracht achter onze economie. Haar devies: ‘ervaar ondernemerschap op jonge leeftijd’. Immers,
ondernemers versterken en handhaven onze economische positie in
de wereld. Zij neemt u mee in de
wereld van Jong Ondernemen.
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‘Besturen is geen lineair proces. Het is veeleer een waterval: grillig, met diverse lagen
en niveaus. Er gebeurt van alles en er spelen
allerlei belangen’. Aan het woord is Edith
Hooge, voorzitter van de Commissie Gover
nance, Handhaving en Codes. Een interview
over een uitermate complex spel.

O

nlangs verscheen het
eindrapport van de evaluatie van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’, het
slotakkoord van een onderzoek dat
al eind 2010 startte, toen de MBO
Raad en het Platform Raden van
Toezicht de commissie ‘Governance,
Handhaving en Codes’ instelde. De
commissie kreeg drie opdrachten:
de evaluatie van de naleving en de
werking van de code ‘Goed bestuur
in de bve-sector’, advisering over een
handhavinginstrument bij zelfregulering en advisering over de toekomst van de code. Over opdracht
2 en 3 verscheen in 2011 een advies.
Opdracht 1 vergde een langere
adem: het bronmateriaal leende zich
niet voor een vergelijkende analyse.
‘Gelukkig kregen we de ruimte om
twee onderzoeken opnieuw uit te
voeren’, vertelt commissievoorzitter,
bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur en adviseur Edith Hooge.
‘Prettig, want we hebben nu echt
diep kunnen graven.’
Het bleef niet alleen bij spitten
in rapporten. In mei 2012 liet de
commissie het papier even rusten
en trok de bestuurlijke praktijk in.
Hooge: ‘Met vijf Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht hebben
we verdiepingsgesprekken gehouden. Wat me opviel was het belang
van het regionale voedingsgebied.
Een mbo-instelling heeft een opgave
in de regio, die beslist invloed heeft
op de vorm van besturing. Als
jouw ROC in een krimpregio staat,
mag je het effect van die context
niet onderschatten. Je moet daar,
bestuurlijk gezien, rekening mee
houden. Daarnaast is de cultuur van
een school bepalend voor de wijze
van bestuur. Neem de code: bij sommige mbo-instellingen wordt die
heel precies bij de hand genomen.
Andere bestuurders zijn eigenwijzer
en hebben eigen ideeën.’

Goed doordachte antwoorden

‘Die eigen ideeën zijn overigens
goed doordacht’, vervolgt Hooge.
‘We stelden daar kritische vragen
over, maar kregen steeds plausibele,
goed onderbouwde antwoorden.
Hoe men ook bestuurt, het is doorgaans volgens een helder achterliggend idee. Neem de ontwikkeling
dat er steeds meer Colleges uit
slechts 1 persoon bestaan. Dat heeft
niets met bewuste machtconcentratie te maken; het is vaak een kostenoverweging. CvB’ers in het mbo
zijn ook zeer ervaren bestuurders.
Zij snappen dat de autonome positie

die zij innemen een machtspositie
is, waarmee je integer moet omgaan.
De bestuurders hebben ook vaak
goede ideeën over samenwerking.
Besturen is vooral interactie tussen
mensen. Mensen met een bepaalde
functie, een rol, een opvatting. Niet
alleen managers en Raden van Toezicht, maar ook directies, docenten,
ouders, studenten.Regeren vanuit
een ivoren toren is er niet bij.’
Vrolijke voldoende

Na het papieren onderzoek en de
verdiepende gesprekken kon de
eindrapportage geschreven worden.
De titel dekt de lading: ‘Voldoende… En nu naar goed!’. ‘Het is een
vrolijke voldoende’, stelt Hooge. ‘Er
zit immers een duidelijke stijging in.
Zo is het aantal scholen dat verantwoording aflegt in twee jaar gestegen van 80% naar 97%. Het aantal
scholen dat precies aangeeft waar
men afwijkt van de norm is gestegen
van 10% naar 39%. Steeds meer
scholen hanteren het principe van
“pas-toe-of-leg-uit”. Dat is mooi,
maar voldoende is nog niet goed.
Daarom bevelen we in ons rapport
mbo-instellingen aan de stijgende
lijn wat betreft transparantie over
de naleving van de code inclusief
een consciëntieuze en kwalitatief
goede toepassing van “pas-toe-ofleg-uit” vast te houden en verder te
verbeteren. Transparantie is echt een
must. Het is een basisvoorwaarde
voor goed bestuur. Het mbo wordt
al volop in de media afgefakkeld.
Bestuurders worden na incidenten
binnen en buiten het onderwijs –
Amarantis, Vestia – met argusogen
bekeken. Het devies is dus: hou je
aan de code of leg uit waarom je het
anders doet. Want alles wat je al dan
niet bewust verbergt is koren op de
mediamolen.’
In het rapport staan tien aanbevelingen. Enkele daarvan wil Hooge
nader belichten. Zoals deze: ‘De
commissie beveelt de CvB’s aan bij
de horizontale dialoog prioriteit te
geven aan regionale organisaties en
bedrijven in het afnemend beroepenveld, afnemende onderwijsinstellingen en studenten (ouders).’
‘Deze sluit mooi aan met wat we in
de verdiepende gesprekken opmerkten: bestuurders moeten binding
hebben met de regio. Met studenten,
alumni, de onderwijsketen en –
bovenal – het beroepenveld en bedrijfsleven. Dat is immers je license
to operate. Jouw onderwijsinstelling
leidt op voor die regionale arbeidsmarkt. Dit lijkt niet te stroken met

Edith Hooge: ‘Besturen is vooral interactie tussen mensen’ (foto: Anton van Daal)

Interview Edith Hooge, voorzitter commissie
Governance

‘Er zit doorgaans een
doordacht idee achter
de wijze van besturen’
de autonome positie van CvB’ers,
maar er zijn allerlei externe factoren
– waaronder ook de Inspectie en
het ministerie – waarmee je als
bestuurder rekening moet houden.
Besturen is geen lineair proces. Ik
zie het meer als een waterval: heel
grillig, met diverse lagen en niveaus.
Er gebeurt van alles en er spelen allerlei belangen. Het is een uitermate
complex spel. De Raad van Toezicht
moet hier oog voor hebben en de
voorzitter blijven bevragen naar de
horizontale dialoog met regionale
organisaties en bedrijven.’
Ook in Hooges top-3 van aanbevelingen: het advies aan de Raden van
Toezicht om het interne toezicht op
het (sturen op) onderwijskwaliteit
verder te versterken en daarbij de informatieverwerving zodanig te verbeteren dat de Raad goed en tijdig
zicht heeft op onderwijskwaliteit.
‘Een overbodige aanbeveling, zo lijkt
het’, aldus Hooge. ‘Want ook hier
hebben we het over een basisvoor-

waarde. Maar je moet niet vergeten
dat de kwaliteit van onderwijs en
beroepsvorming pas sinds een jaar
of vijf op de bestuurlijke agenda
staat. Daarvoor waren bestuurders
vooral bezig met thema’s als schaalvergroting. Het is opmerkelijk dat
we nu weer enten op verantwoordelijkheid voor datgene waarvoor
mbo-instellingen eigenlijk bedoeld
zijn. Niemand is hier ook op tegen.
Met deze aanbeveling willen we
vooral oproepen om de aandacht
hierop te blijven richten. Als CvB’ers
sturen op kosten of bijvoorbeeld
planning, dan moeten zij oog blijven
houden voor kwaliteit. Hier is een
integrale blik vereist.’
En nu?

Het onderzoek is afgerond, het rapport gepubliceerd en de commissie
opgeheven. Hoe nu verder? ‘Ik heb
er alle vertrouwen in dat de stap
van voldoende naar goed gemaakt
kan worden’, stelt Hooge. ‘Positieve
ontwikkeling daarbij is het besluit

van de MBO Raad om de naleving
van de code als lidmaatschapseis te
gebruiken. Een goede zaak, want het
gaat om de basisvoorwaarden voor
goed bestuur. Al is dit natuurlijk
wel een ultiem middel om naleving
te regelen. Een dappere stap. Ik wil
overigens wel graag benadrukken
dat het bij goed bestuur niet alleen
gaat om de letter van de code. Je
kunt de code immers ook “in de
geest” naleven. Dit is vooral een
kwestie van cultuur, die je niet met
allerlei regelgeving kunt afdekken. Waar we naar toe moeten is
een systeem waarin bestuurders en
oud-bestuurders elkaar een kijkje in
de keuken gunnen. Interregionaal
georganiseerd, zodat het lerend effect door feedback nog groter wordt.
Tja, dan ligt een “goed” echt binnen
handbereik!’
Het eindrapport ‘Voldoende… En nu
naar goed!’ kun je downloaden op
http://bit.ly/GoedBestuur.

Examinering
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De kwaliteit van examinering laat zich lastig meten en sturen. Examinering in het mbo kent immers
vele facetten: van kaders stellen en construeren tot de afname van een examen. En bij elk onderdeel
van het examineringsproces zijn verschillende functionarissen betrokken. Vaak is de examinering op
onderdelen prima geregeld, maar hoe zit het met het geheel van het examenproces?
Hoe borgt jouw mbo-school de kwaliteit daarvan? Wat maakt dat de examinering goed op orde is?
De Procesarchitectuur Examinering helpt je bij het beantwoorden van deze vragen.
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Wat is de Procesarchitectuur
Examinering?
De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een
schematische weergave van het gehele examen
proces in het mbo. Alle stappen die jouw mboschool neemt om in samenwerking met het bedrijfs
leven te zorgen voor goede examinering komen aan
de orde: van het opstellen van het examenplan, het
inkopen en zelf samenstellen van examens tot het
diplomeren en borgen van de kwaliteit. De PE helpt
je om kritisch naar je eigen examenproces te kijken.
De PE bestaat uit zes procesgebieden met ieder
een eigen, herkenbare kleur. Ieder procesgebied
bevat onderliggende processtappen. Je vindt op
www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl de meest
recente digitale PE. Nieuw is dat de gekleurde
procesgebieden in een bredere context staan. Bij
het realiseren van een goede examenkwaliteit is het
uitvoeren (do) wellicht de kern, maar er is pas sprake
van borging als er ook een goede planfase (plan),
evaluatie (check) en bijstelling (act) zijn. Deze fasen –
de zogeheten PDCA-cyclus – zijn dan ook aan de
PE toegevoegd en uitgewerkt.

Wat vind je op de site?

In de digitale versie van de PE vind je voorbeeldpro
cedures en servicedocumenten. Daarnaast bevat de
website enkele hulpmiddelen:
• De Quick start geeft je een eerste indicatie van de
sterke en zwakke punten van de kwaliteitsborging
in je examenorganisatie en verwijst je naar de
servicedocumenten in de PE die je daarbij kunnen
helpen.
• De Scan examenorganisatie geeft inzicht in de
sterke en zwakke punten van de examenorgani
satie en kan als basis dienen voor een verdiepend
gesprek hierover.
• Met de Scan Examentaken breng je in kaart of je
alle examentaken in alle PDCA-fasen daadwerkelijk
hebt belegd binnen je examenorganisatie en of de
verantwoordelijke examenfunctionarissen aantoon
baar deskundig zijn.

Open gedeelte en schooleigen
omgeving
De doelen van de website van de
Procesarchitectuur Examinering
De website van de PE geeft inzicht in de kwaliteits
borging van examinering en biedt (praktijk)asses
soren, stafmedewerkers examinering, leden van de
examencommissie en andere betrokkenen bij het
examenproces concrete hulpmiddelen om aan de
slag te gaan met deze kwaliteitsborging. De doelen
van de website zijn:
•H
 et verschaffen van meer inzicht in alle stappen
die het examenproces kent.
•H
 et faciliteren van mbo-scholen om het examen
proces en de kwaliteitsborging daarvan beter en
efficiënter in te richten, gebaseerd op de PDCAcyclus.
•H
 et vergroten van het gemak van het afleggen van
in- en externe verantwoording over de wijze van
kwaliteitsborging van examinering.
•H
 et uitbreiden en verankeren van een gemeen
schappelijke taal over examinering in het mbo.

Wat is de website niet?

De PE en servicedocumenten op de site zijn hand
reikingen die je verder helpen. Het is niet zo dat je
door deze hulpmiddelen automatisch tot een goed
geborgde en hoge examenkwaliteit komt. Het is ook
geen rechtstreekse route naar een voldoende voor
examinering bij een audit. Het zijn vooral de diverse
procesmatige, organisatorische en menselijke facto
ren die doorslaggevend zijn voor een goede kwa
liteitsborging. Het gebruik van de PE is dus louter
ondersteunend. Je mag zelf bepalen of je er gebruik
van maakt.

www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl
bestaat uit:
• Een landelijke website die voor iedereen toegan
kelijk is en die informatie, servicedocumenten,
beschrijvingen van procedures en hulpmiddelen
bevat.
• Een schooleigen omgeving waarin mbo-scholen
de informatie en documenten van de landelijke
website aanvullen met eigen informatie en docu
menten. Een schooleigen omgeving vraag je aan
via het Servicepunt examinering mbo. Dit doe je
door een mail te sturen naar examineringmbo@
mbodiensten.nl. Iedere school kan één school
eigen omgeving aanvragen.

PDCA-cyclus helpt om
kritisch naar je eigen
examenproces
te kijken

Totstandkoming

CINOP Advies heeft de website van de PE samen
met het mbo-veld ontwikkeld, als onderdeel van het
project ‘Focus op standaarden in Examinering’. Hier
bij was de in 2011 uitgewerkte procesarchitectuur
van de Landelijke Regiegroep Examinering (MBO
Raad, Colo – nu SBB, AOC Raad, NRTO en MKBNederland/VNO-NCW) het uitgangspunt.

www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl

8

de MBO·krant

FAQ:
pilot dyscalculie
In elke MBO-krant beantwoordt het Steunpunt taal en rekenen een
‘veelgestelde vraag’. Dit keer een vraag over de aangekondigde pilot
dyscalculie bij het pilotexamen rekenen.

Voorbeeldtoetsen moderne
vreemde talen beschikbaar
Het ontwikkelen van toetsen is niet gemakkelijk en wordt
vaak onderschat. Het Steunpunt taal en rekenen mbo komt
daarom met voorbeeldtoetsen.
Het kost veel tijd en inspanning om
goede taaltoetsen te maken. Vanuit
het onderwijsveld is er dan ook veel
vraag naar goede voorbeelden om
de instellingsexamens voor de moderne vreemde talen (mvt) vorm te
geven. CINOP heeft in opdracht van
het Steunpunt taal en rekenen mbo
een aantal voorbeeldtoetsen ontwikkeld. Dit gebeurde samen met
docenten uit het mbo. Daarnaast is
er ook een handleiding geschreven.

Met deze handleiding en de bijbehorende voorbeeldtoetsen, formats
en beoordelingsmodellen wil het
Steunpunt taal en rekenen mbo de
instellingen een handreiking bieden.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling
was het materiaal dat door Cito/
CINOP in 2011 werd ontwikkeld
voor de instellingsexamens Nederlands.
Niet voorschrijvend

Het materiaal is niet voorschrij-

vend, maar voorbeeldmatig. Hoe
een instellingsexamen mvt er in
werkelijkheid zal uitzien, kan per
opleiding verschillen. Met inachtneming van de relevante wet- en
regelgeving en de kwaliteitseisen
voor examinering, zoals vastgelegd
in de Regeling Examenstandaarden,
staat het de onderwijsinstelling vrij
om naar eigen inzicht een instellingsexamen mvt vorm te geven. De
voorbeeldexamens kunnen hiervoor
als inspiratie dienen.

Voor het mbo komt het erop neer
dat vanuit het Steunpunt taal en
rekenen mbo met alle (bekostigde) mbo-instellingen gesprekken
gevoerd worden over het rekenbeleid. De eerste ronde gesprekken
vindt plaats van oktober tot en met
december. Daarin gaat het onder andere over de genomen maatregelen
met betrekking tot rekenonderwijs
vanaf 2010, de inzet en professionalisering van de rekendocenten,
de examinering van rekenen, de

ondersteuning van zwakke rekenaars. Input voor het gesprek zijn de
implementatieplannen, de reflectie
daarop in de jaarverslagen en de
resultaten van de instelling op de pilotexamens, kortom het rekenbeleid
van de school tot op dit moment.
Na afloop van het gesprek krijgt de
school een reflectieverslag met waar
mogelijk praktische handvatten en
suggesties voor verdere ontwikkeling
van het rekenbeleid.

Geldt dit alleen voor studenten met

een dyscalculieverklaring?
Nee, scholen bepalen zelf welke
studenten in aanmerking komen.
Ze worden geacht een zorgvuldig
beleid te hanteren bij de toelating
tot het aangepaste examen. Aangetoond moet worden dat de student
vastgelopen is in het reguliere
onderwijs ondanks extra (remediërende) inspanning van de school en
de student. Ook heeft de school een
inspanningsverplichting om deze
studenten voor te bereiden op het
examen.
Wat betekent dit voor het vervolg
onderwijs van de student?
Op de resultatenlijst zal vermeld
worden dat de student een aangepast rekenexamen heeft gedaan.
Welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor het vervolgonderwijs van
de student wordt nader onderzocht.

De voorbeeld instellingsexamens zijn
te downloaden via de website van het
Steunpunt: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.

Intensiveringstraject
rekenen
Zoals in de voortgangsrapportage van september 2013 aan
de Tweede Kamer te lezen valt, voldoen de resultaten op de
rekentoetsen nog niet aan de verwachtingen. Je hebt dit
wellicht ook uit eigen ervaringen gemerkt. De tegenvallende
resultaten zijn ook voor de bewindslieden van OCW reden
tot zorg. Zij hebben daarom een inventariseringstraject
rekenen aangekondigd voor zowel vo als mbo.

In 2014 komt er een pilot dyscalculie
bij het pilotexamen rekenen. Wat
moet ik daaronder verstaan?
In de pilot dyscalculie worden maatregelen beproefd voor studenten
met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. De pilot is bedoeld om
uiteindelijk een besluit te kunnen
nemen over de examinering van
studenten met deze beperking bij
de definitieve invoering van de centrale examens. De bedoeling is dat
vanaf 2016 studenten een aangepast
examen kunnen afleggen met lagere
exameneisen. Daarbij wordt de toegankelijkheid van het examen voor
deze studenten vergroot doordat ze
hulpmiddelen mogen gebruiken als
de rekenmachine en een beperkte
(door CvE opgestelde) reken- of
formulekaart.

Stimulerende gesprekken

Dit reflectieverslag is uitgangspunt
voor de daaropvolgende reeks
gesprekken die in december/januari
plaatsvinden in het kader van de
MBO15-gesprekken met de Colleges
van Bestuur van de instellingen. Tot
slot vindt in schooljaar 2014/2015
de derde ronde gesprekken plaats.
Daarin wordt gepraat over de
ontwikkelingen in het afgelopen
jaar: wat ging goed en wat niet; wat
heeft de school nog nodig om verder
te komen. Het Steunpunt hoopt
op stimulerende en activerende
gesprekken, waarbij de scholen
meer inzicht krijgen in de kwaliteit
en resultaten van hun rekenonderwijs, het Steunpunt een goed beeld
krijgt van wat er in verband met het
rekenen in scholen speelt en welke
ondersteuningsbehoefte er bestaat
en waarbij uiteindelijk de resultaten
op de rekenexamens verbeteren.

Vooraankondiging
conferenties over het
Masterplan Dyscalculie
Zoals je wellicht in de vorige MBO•krant hebt kunnen lezen, ontwikkelen
de KPC-groep en de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo in opdracht
van het ministerie van OCW het Masterplan Dyscalculie. Onder ‘dyscalculie’
worden ook ernstige rekenproblemen verstaan. In dit verband organiseren de Steunpunten in december voor de verschillende onderwijssectoren
een conferentie. Noteer dus onderstaande data alvast in je agenda:
• maandag 9 december
conferentie voor vo, vso en praktijk onderwijs
start 10.00 uur, eind 15.45 uur
• woensdag 11 december
conferentie voor po en so
start 14.00 uur, eind 19.45 uur
• donderdag 12 december
conferentie voor mbo
start 10.00 uur, eind 15.45 uur
Alle conferenties vinden plaats in Bunnik.
Nadere informatie vind je binnenkort op de websites van de Steunpunten:
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl • www.steunpuntvo.nl
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Nieuwe leergang: Kwaliteitsmanagement

Terug naar school

Vorm en inhoud aan
kwaliteitszorg

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.

In samenwerking met de MBO Academie hebben het Nationale Coördinatiepunt EQAVET en CINOP een nieuwe leergang
ontwikkeld: Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsontwikkeling met impact op de werkvloer.
Hoe kunnen onderwijsteams ervoor
zorgen dat de kwaliteit van de opleidingen goed geborgd is en steeds
verbeterd wordt? Een intrigerende
vraag, waarop je na de leergang
Kwaliteitsmanagement een passend
antwoord kunt geven. Deze nieuwe
leergang biedt immers inzichten
om zelf vorm en inhoud te geven
aan een meer effectieve en slimmere
manier van kwaliteitszorg.

ring, kwaliteitsontwikkeling, kijken
de teams vanuit de ontwikkelingsgerichte kant. Hierbij zet het onderwijsteam zijn professionele ruimte
in om in een cyclisch proces de
kwaliteit tegen het licht te houden
en te versterken. Dit gebeurt bottom
up, dus vanuit de docenten. Wat is
voor hen kwaliteit? En hoe kan die
kwaliteit in hun concrete situatie
verbeterd worden?’

Koppeling

Eigen inbreng

‘Op systeemniveau is rondom
kwaliteitszorg al veel geregeld.
Beheersen en controleren gaat
over het algemeen goed. Maar veel
mbo-instellingen worstelen met
de vertaling naar de werkvloer’,
vertelt Alie Kamphuis, managing
consultant bij CINOP, werkzaam
voor het NCP EQAVET en samen
met Rini Weststrate van MBO15 de
bedenker van deze leergang. ‘Tijdens
de leergang maken we stap voor
stap de koppeling tussen de twee
benaderingen van kwaliteitszorg:
kwaliteitsmanagement en kwaliteitsontwikkeling. De eerste benadering
heeft een analytische aanvliegroute.
Dit is een top-down proces waarbij
het ROC de fasen van de zogeheten
PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act)
gescheiden van elkaar doorlopen en
zoveel mogelijk werken op basis van
objectieve data. Verantwoorden staat
hier centraal. Bij de tweede benade-

Bij de leergang ga je voor je onderwijsteam heel concreet werken aan
bovenstaande koppeling. Daarbij
staat je eigen praktijk centraal. ‘Op
de startdag voorafgaand aan de
leergang geef je al aan waar jouw
school tegenaan loopt’, verduidelijkt
Kamphuis. ‘Verder kun je de inleiders – de experts die tijdens de drie
eerste dagen van de leergang hun
kennis en inzichten delen – volop
vragen stellen. We hebben deskundigen uit het onderwijs, maar ook uit
het bedrijfsleven uitgenodigd, dus je
krijgt uit allerlei hoeken inspiratie
aangereikt. Een van de mensen uit
het onderwijs is Theo Douma, lid
van het College van Bestuur van
ROC van Nijmegen. Zijn ROC is
volop bezig met de zoektocht naar
vorm en inhoud van kwaliteitszorg.
Bovendien maakte hij deel uit van
een delegatie uit het mbo-veld die
onlangs een bezoek bracht aan Fin-

mbo
academie

land. Erg interessant hoe men daar
met onderwijskwaliteit omgaat.’
Mede-eigenaar

In het middaggedeelte van de leergang werk je samen met deelnemende collega’s van andere scholen aan
opdrachten, waarbij je ervaringen
en informatie uit je eigen instelling
tegen het licht houdt vanuit concepten die je aangereikt krijgt. ‘Je kunt
dus gerust stellen dat je zelf medeeigenaar bent van deze leergang’,
aldus Kamphuis. De leergang eindigt
met een slotbijeenkomst. Daarin
staat het proces in je eigen team en
in je eigen instelling centraal en ga
je aan de slag met vragen als ‘Hoe
kun je een succesvolle verandering
in gang zetten zodat de betrokkenheid van de teams bij de zorg om de
kwaliteit versterkt wordt?’ en ‘Hoe
kan kwaliteitsontwikkeling in teams
vorm krijgen?’ Aan het eind van de
leergang reflecteer je op je leerdoelen die je bij de start gesteld hebt.
Kamphuis: ‘Van het begin tot het
einde krijg je dus steeds de mogelijkheid om theorie te koppelen aan
de praktijk. Dat gebeurt volop bij de
“open inschrijving”-variant van de
leergang, maar je kunt de leergang
ook “in company” volgen. Dan kun
je met leidinggevenden en stafmedewerkersvan je eigen instelling volop
de diepte in.’
De eerste editie van de leergang (open
inschrijving) start eind november.
Op www.mboacademie.nl staan de
precieze data en info.

van professionals
voor professionals

Agenda
trainingen
18 nov.
Youngworks: De jeugd van tegenwoordig (MBO Academie Ede)
Masterclass over de invloed van technologie op de wereld
rondom jongeren. Wie is die jeugd precies? Wat wil de
leerling van nu? En wat hebben ze nodig?
21 nov.
Social Media in het Onderwijs (MBO Academie Ede)
22 nov.
Startbijeenkomst leergang Onderwijsmakers (MBO Academie Ede)
22 nov.
Startbijeenkomst Leergang Kwaliteitsmanagement (MBO Academie
Ede)				
Lees het artikel op deze pagina!
9 dec.
Startbijeenkomst leergang Examineren (MBO Academie Ede)

events
div. data
Duurzaam inzetbaar met het NLQF
04-11-2013 (Corpus Oegstgeest)
14-11-2013 (Brugwachter Apeldoorn)
12-12-2013 (Evoluon Eindhoven)
25 nov.
MBO City (CineMec Ede)
Het jaarlijkse evenement voor iedereen die het mbo een
warm hart toedraagt. Het programma vind je op www.
mbocity.nl.
12 dec.
Masterplan Dyscalculie MBO (Postillion Bunnik)
11 mrt. 2014
Rekenconferentie (NBC Nieuwegein)

...

Op de website www.mboacademie.nl. vind je meer informatie over
programma’s, tarieven en locaties. Inschrijven kan via de website.Of
neem contact met ons op via: (0318) 648 560 / info@mboacademie.nl.

door professionals voor professionals

Colofon

poster-MBOacademie-drukversie.indd 1

Benieuwd naar wat de MBO Academie te bieden heeft? Ga dan naar bit.ly/posterMBOAcademie en 
download de poster. Daarop vind je een greep uit de vele spelsimulaties, leergangen en trainingen van
de Academie. Handig dus om op te hangen in je docentenkamer!

28-08-13 17:13

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

REDACTIE: Rutger Zwart (hoofd
redacteur), 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: Fred Ernst (pagina 1), Anton
van Daal (pagina 6) en Freddy Schinkel
(pagina 10). Verder danken we Dit is
MBO en de Onderwijscoöperatie voor
het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

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

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 32.000
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Uitblinkersgala zet grootste talenten in het zonlicht
Op donderdagavond 10 oktober werd in een bomvol Hart
van Holland (Nijkerk) de Landelijke Uitblinker mbo 2013
gekozen. Een verslag in woord en beeld.
Het slotakkoord van een week
waarin het onderwijs volop in de
aandacht staat behoort natuurlijk
toe aan diegenen waar het echt om
draait in het mbo: de studenten.
En dus werd er grootst uitgepakt in
Nijkerk. Ruim vijfhonderd mensen
juichten hun favoriet toe bij het
alweer 12e Uitblinkersgala.
Op het gala, georganiseerd door de
MBO Raad, was het aantal mogelijke kanshebbers op de titel Landelijke Uitblinker al teruggebracht
van zesenveertig naar elf. Vervolgens
ging het – na spetterende optredens
van het Albeda Dans College, van
elf naar drie: Rody Koelewijn, MBO

Amersfoort, Nienke Bisselink, Rijn
IJssel en Lisa Mertens van Gilde
Opleidingen. Deze top-3 werd aangevuld met een nummer 4: Angelique Vreugdenhil van het Transport
en Scheepvaart College, kreeg een
wildcard van de winnaar van 2012,
Dennis Bijleveld. Aan deze vier
finalisten de taak om de driekoppige
jury (zanger Charly Luske, JOBbestuurder Kim Bil en Jan van Zijl,
voorzitter van de MBO Raad) met
een toespraak van één minuut te
overtuigen. Het verhaal van Lisa (zie
ook het interview op deze pagina)
greep iedereen het meest aan. En zo
kreeg deze enerverende avond een
prachtige winnares…

Interview Lisa Mertens, Landelijke Uitblinker mbo 2013:

‘De zaal was echt muisstil!’
Het mbo kent vele talenten. Maar er is er elk jaar maar eentje
die zich dé Landelijke Uitblinker mbo mag noemen. Dit jaar
kwam Lisa Mertens, de vaktopper van de Limburgse mboinstelling Gilde Opleidingen, als winnaar uit de bus.

inmiddels tot haar doorgedrongen.
Maar op de avond zelf was ze in opperste staat van verbazing.
Natuurlijk had Lisa al enkele weken
voor de verkiezing zien aankomen
dat een plek in de top-10 mogelijk
was. ‘Gilde Opleidingen heeft er
veel moeite en tijd in gestoken om
mij te promoten’, vertelt ze. ‘Ik was
daar zelf ook bij betrokken: we zijn
met een team bij elkaar gaan zitten
om allerlei plannen te maken. En zo
kwam er promotiemateriaal – een
filmpje, promofoto’s, een flyer – en
mocht ik overal op onze school een
presentatie houden. Leuk daarbij
was met name mijn bezoek aan de
afdeling Wellness & Beauty: daar
hebben een paar meiden mijn haar
gedaan en me prachtig in de makeup gezet!’
Muisstil

‘Vlak voordat de finalisten werden
omgeroepen, vroeg de jongen die
naast mij zat of ik het spannend
vond. “Nee”, antwoordde ik. “Ik zit
er toch niet bij”. En toen viel ineens
mijn naam…’. Aan het woord is Lisa

Mertens, de kersverse Landelijke
Uitblinker mbo 2013. Het besef dat
deze 21-jarige Sevenumse vijfenveertig andere talenten achter zich
liet in de verkiezing, is een week na
die heugelijke avond van 10 oktober

Maar het was uiteindelijk vooral het
verhaal van Lisa dat doorslaggevend
was. Het project waaraan zij haar
nominatie te danken had – dagbesteding voor kinderen met een
verstandelijke beperking in Gambia
– en haar ervaringen tijdens de buitenlandse stage in het kader hiervan,
trof iedereen in het hart. ‘Ik moest

als finalist de ruim 500 mensen in de
zaal één minuut toespreken’, vertelt
Lisa. ‘Ik vertelde over de negen
kinderen met wie ik drie maanden
heb gewerkt, de uiterst moeilijke
omstandigheden, de ontberingen en
de enorme liefde en warmte die ik
van de kinderen kreeg. Tijdens het
praten had ik niet in de gaten hoe
het publiek reageerde. Maar achteraf
kreeg ik van diverse mensen te horen dat de zaal echt muisstil was.’
De verkiezing tot Landelijke Uitblinker is een mooie bekroning van
een zeer leerzame tijd. Het begon
allemaal met een bezoekje van enkele mensen van de Stichting Go for
Africa aan Gilde Opleidingen. Lisa:
‘Hun verhaal sprak me zeer aan.
Alleen: hun projecten richtten zich
vooral op basisscholen en ziekenhuizen. Er was geen enkel project dat
zich inzet voor dagbesteding voor
verstandelijk gehandicapten kinderen, een groep die in Gambia gezien
wordt als een last. Ik wilde laten zien
dat deze kinderen net als ieder ander
recht hebben om volwaardig mee
te doen. Toen ontstond het idee om
zelf een project op te zetten. Tja, zo
is het balletje gaan rollen.’

Mbo

Lisa is dit schooljaar begonnen aan
een hbo-opleiding: Leraar Nederlands Gebarentaal. Toch blijft ze
zich het komende jaar inzetten voor
het mbo; ze is immers tot oktober
2014 ambassadeur. ‘Ik heb veel aan
het mbo te danken. Ik heb onder andere door mijn stage ontdekt waar
echt mijn passie ligt. Ik heb eerder
Verpleegkunde gedaan. Leuk, tot
ik stage ging lopen. Daarna heb ik
gekozen voor de opleiding Pedagogisch werker kinderopvang. Dat past
echt bij mij… Hoe ik mijn ambassadeurschap ga invullen weet ik nog
niet. Dat ga ik binnenkort met de
MBO Raad en Gilde Opleidingen
bespreken. Ik heb in ieder geval wel
een speerpunt: betere voorlichting
voor vmbo’ers over de stap naar het
mbo. Die informatie heb ik zelf gemist, vandaar. En daarnaast blijk ik
natuurlijk betrokken bij het project
in Gambia. Onze school heeft dit
project voor vijf jaar geadopteerd.
Twee locals houden de zaak nu
draaiende en elk jaar gaan er nieuwe
stagiaires naar toe om het werk
voort te zetten. Ikzelf ga waarschijnlijk in de kerstvakantie kijken hoe
het er voor staat. Zo blijft het toch
nog een beetje mijn project…’

In de praktijk
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Conferentie BVMBO:
het voortouw is genomen
Donderdag 10 oktober was de tweede conferentie van de
BVMBO, de beroepsvereniging van mbo-docenten. In het
Wageningse hotel De Nieuwe Wereld (onderdeel van de
Vakschool Wageningen, Rijn IJssel) was een groot scheepstouw opgehangen als decoratieve uiting van de droom van
de beroepsvereniging: het nemen van het voortouw door
docenten in het mbo. Gastschrijver Rob Schrijver (docent en
BVMBO-bestuurslid) doet verslag.

Niet alleen docenten lieten hun
stem horen tijdens de conferentie;
ook andere aanwezigen leverden
nuttige bijdragen. Dat gaf een
mooi verspreid beeld van het mbo
voor de toekomst. Daarover kan
iedere docent mee dromen. Maar
ook door het voortouw te nemen,
daadwerkelijk vorm en inhoud aan
geven. Door in dialoog te gaan,
door collega’s de laten delen in de
eigen ideeën en dromen. Immers
delen = vermenigvuldigen. En zo
geschiedde…
Gespreid leiderschap

De aftrap werd gegeven door Prof.

Dr. Joseph Kessels. Zijn keynote over
gespreid leiderschap in het mbo
vormde de start van een middag en
avond vol gesprekken en discussies
over het nemen van het voortouw
door docenten die professionaliseren en onderwijskwaliteit hand in
hand zien gaan. Net als de vorige
keer, in Groningen, was de keynote
een inspiratie voor de aanwezigen.
Aan de hand van voorbeelden uit
de dierenwereld – de haan bij de
kippen versus een vlucht spreeuwen
– toonde Kessels aan dat leiderschap
een heel ander karakter krijgt als het
van autoritair naar gespreid leiderschap gaat. Het feit dat een docent
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op basis van bepaalde kwaliteiten
een deel van het leiderschap kan
dragen, deed aanwezige docenten
nadenken over hun eigen onderwijs
en team.
Variatie

Kessel wist de thema’s van de middag en avond goed aan te roeren.
Een mooie opmaat voor de workshops en de discussies over de Lerarenagenda, het gebruik van social
media in het onderwijs of ‘Flipping
the classroom’. In totaal waren er
zeven workshops en masterclasses,
verdeeld over drie programmalijnen
(Op weg naar onderwijs 3.0, Focus
op de toekomst en leerKRACHT
centraal) en te volgen in twee
rondes. De dagelijkse praktijk was
daarbij steevast aanwezig. Niet
vreemd, aangezien de workshops en
masterclasses gegeven werden door
collega-docenten en andere stakeholders uit het mbo. Zo gaf ‘trendmatcher’ Willem Karssenberg een
workshop waarin je spelenderwijs
werd meegenomen op een reis door
de wereld van mogelijkheden die er
zijn om Social Media te gebruiken
in de les. Karssenberg had daarbij
een duidelijke boodschap: laat je
niet gek maken door wat er allemaal
kan, maar kies de dingen die bij je
passen. Vervolgens toonde hij allerlei
tools die zich reeds bewezen hebben
in de lespraktijk. En waarmee je dus
de volgende dag al aan de slag kunt.
Mits ze bij je passen…
Zo bood het programma voor elk
wat wils. En zo gevarieerd als het
programma was, zo bleek ook het
publiek te zijn: van docenten (waarvoor het tenslotte georganiseerd
was), naar geïnteresseerden vanuit
OC&W en een aantal lectoren uit
België. Tel daar een gastvrij onthaal,
een uitstekend buffet – met dank
aan de Vakschoolstudenten – en een
hilarische afsluiting (mbo-docent/
cabaretier Johan Goossens) bij op en
je mag concluderen dat dit een inspirerende conferentie was waarmee
docenten in het mbo verder inhoud
kunnen geven aan hun werk.

Maastri

Dé mbo-docentenconferentie bij jou in de regio!
Nu ZELF het voortouw nemen over de uitvoering, inhoud
en ontwikkeling van je vak! Laat je inspireren, wissel
ervaringen en ideeën uit met collega’s, ontspan en geniet.

Programma met inspirerende keynote,
workshops en cabareteske afsluiting!

‘Wageningen’ gemist? Ga dan op 31
oktober naar Maastricht of op 21
november naar Rotterdam. Om je in
te schrijven ga je naar www.bvmbo.nl,
tabblad Conferentie.
Cees Beeke

Meld je direct aan
of kijk voor meer
informatie op
www.bvmbo.nl

gastcolumn

Dubbele agenda?
Normaal spreekt men van een ‘dubbele agenda’ wanneer iemand
iets te verbergen heeft (‘een persoon of collectief met een dubbele
agenda heeft nog een andere bedoeling dan de kenbaar gemaakte
doelstelling’, aldus Wikipedia). Wat schetst mijn verbazing dan
ook wanneer ik de eerste reactie van de Algemene Onderwijsbond
(AOb) lees op de Lerarenagenda: het ministerie van OC&W houdt
er een dubbele agenda op na. De minister heeft de Lerarenagenda
opengesteld voor alle onderwijsgevenden, dus ook instructeurs en
onderwijsassistenten. De Lerarenagenda zou, zo zegt de AOb op
zijn website, het leraarschap devalueren.
Nadat ik deze berichten had gelezen, heb ik de Lerarenagenda
(Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil, Ministerie van OC&W, Den Haag, oktober 2013) er nog maar eens
op nageslagen. Op zoek naar de aanwijzingen dat mijn beroep
gedevalueerd raakt door de willekeur aan inzet van mensen zonder
onderwijsbevoegdheid. Ook de tweede keer dat ik de Lerarenagenda doorlas kon ik geen verwijzingen vinden naar de mogelijkheden
voor werkgevers om mijn brood uit de mond te stoten. Nu kijk ik
misschien met een (te?) positieve bril naar deze Lerarenagenda,
maar als docent mbo kan ik niets ontdekken waarbij mijn nekharen overeind gaan staan omdat ik mij in de kuif gepikt voel door
het ministerie. Zeker niet als ik ook meteen de kamerbrief van de
staatssecretaris erbij pak die op dezelfde dag verscheen als de lerarenagenda. Die ging vooral over het Lerarenregister, een belangrijk
onderdeel van de Lerarenagenda en het belangrijkste middel om de
kwaliteit van docenten (onder andere in het mbo) in de toekomst
te waarborgen en te beoordelen.
In de kamerbrief oppert de staatssecretaris overigens wel om de
instructeurs en onderwijsassistenten een eigen ‘kamer’ te geven
in het register. Niet echt de vervuiling van de arbeidsmarkt voor
docenten zoals die door de AOb geschetst werd als reactie op de
Lerarenagenda. Sterker nog: de staatssecretaris stelt dat het in 2017
verplicht is om als docent ingeschreven te staan in het Lerarenregister en dat je daar enkel in opgenomen kan worden indien je
beschikt over een getuigschrift met onderwijsbevoegdheid. Jawel:
het Lerarenregister dat door de Onderwijscoöperatie is opgezet en
beheerd wordt. Dezelfde Onderwijscoöperatie die gevormd wordt
door onder andere de onderwijsvakbonden, zoals de AOb. En deze
Onderwijscoöperatie wordt weer ondersteund door het ministerie
van OC&W. Waarmee de ‘dubbele agenda’ niet echt lijkt op de omschrijving van Wikipedia. Een publicatie van OC&W, beschikbaar
voor iedereen, met een begeleidende kamerbrief waar onomstotelijk
vastgesteld is dat docenten straks allemaal gediplomeerd toezicht
kunnen houden op onderwijsgevenden.
Ik vind het wel wat, die agenda. Ik heb de datum van herregistratie
nog niet opgeschreven. Zover gaat mijn agenda nog niet. Die is
gewoon voor schooljaar 2013-2014. Maar ingeschreven ben ik wel,
in het Lerarenregister. Zou iedere docent moeten doen.

Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO
Voor reacties: rob.schrijver@bvmbo.nl
Voor meer over de beroepsvereniging: www.bvmbo.nl
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RekenApp MathBattle gelanceerd
Op 15 oktober vond op het Creative College van ROC Midden
Nederland de lancering plaats van
de rekenapp MathBattle. Twee
teams van mbo-studenten van het
Sport College vochten een live battle uit in de boksring.

Docenten en studenten hebben
deze unieke app ontwikkeld in
samenwerking met het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. MathBattle wordt de
komende tijd integraal onderdeel
van het rekenonderwijs op de twaalf
kleinschalige colleges van ROC
Midden Nederland. Klassen en

colleges kunnen elkaar uitdagen en
tegen elkaar strijden. De app bestaat
uit een groot aantal sommen in de
verschillende basisvaardigheden
van het rekenen en is opgebouwd
uit drie in moeilijkheid oplopende
niveaus. Leren met een app is niet
meer gebonden aan school of aan
het rooster. Studenten motiveren
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voor het vak rekenen is hiermee een
stuk eenvoudiger.
Ook leerlingen en studenten van andere scholen, ouders en praktijkopleiders kunnen straks via hun smartphone of tablet met elkaar strijden
en aan de slag met rekenopdrachten.
De app is gratis beschikbaar in de
AppStore en GooglePlay.
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