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Docenten worstelen dagelijks met verschillende
uitdagingen in hun klassen.
Docenten van drie mboinstellingen bundelden hun
oplossingen. Hun schat
kamer staat nu online.
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Elke docent moet over vijf
basisvaardigheden beschikken om zijn vak goed en
effectief uit te oefenen.
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bij CPS, licht het vijftal toe.
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Verbeterde
aansluiting
mbo-hbo
Mbo’ers die aan een hogeschool
willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die
enigszins aansluit bij de opleiding
die ze gevolgd hebben. Willen ze
toch naar een hbo-opleiding die
te weinig raakvlakken vertoont
met hun diploma, dan moeten ze
eerst bijscholing volgen. Met deze
maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo
en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo.
Nu is het nog zo dat iemand met
een mbo-opleiding in het domein
‘economie en administratie’ moet
worden aangenomen op een technische hbo-opleiding, of iemand met
een mbo-diploma uit het domein
‘handel en ondernemerschap’ automatisch naar een zorgopleiding op
hbo-niveau kan. Minister Bussemaker wil voor zeven combinaties een
einde maken aan dit automatisme,
omdat sommige groepen mbo’ers
die doorstromen naar het hbo de
eindstreep niet halen. Zij halen
gemiddeld slechtere resultaten en
vallen vaker uit dan medestudenten
die wel een vooropleiding hebben
gedaan die aansluit bij hun studie.
Het gaat om ongeveer 5% van het
totaal aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo.

Minister Bussemaker en MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl openen de zevende editie van MBO City.

Op maandag 25 november was Ede weer een volle dag
het kloppend hart van het mbo. In CineMec kwamen zo’n
duizend mbo-professionals, studenten en een keur aan
gastsprekers uit het onderwijs en het bedrijfsleven samen
voor de jaarlijkse vinger aan de pols. Ontwikkelingen, hete
hangijzers, pittige thema’s: MBO City liet weer een rijk geschakeerd palet van het middelbaar beroepsonderwijs zien.
Minister Jet Bussemaker verzorgde de opening van deze
alweer zevende editie.
‘Docent zijn is het mooiste vak wat
er is. Je maakt als leraar immers
verschil in de levens van jonge mensen.’ Mooie openingswoorden van
minister Jet Bussemaker. Het is volgens haar echter ook belangrijk om
zo nu en dan te denken aan je eigen
ontwikkeling. ‘Af en toe de werkvloer verlaten voor een evenement
als MBO City is zeer verfrissend.
Want met name het actieplan vraagt
veel van u allen. We weten allemaal
dat zonder het mbo Nederland stil
staat. Het is dus noodzakelijk om
het onderwijs zo goed mogelijk te

het onduidelijk waarmee Nederland
over tien jaar zijn brood verdient.
De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Straks is er
behoefte aan beroepen die nu nog
niet bestaan. Waarvoor nieuwe
vaardigheden nodig zijn. Willen we
de kansen van morgen pakken, dan
moeten we nu breed opleiden, zodat
we op deze trend kunnen inspelen.

organiseren. Gelukkig is het niveau
hoog en gebeurt er veel rondom het
actieplan. Zo worden vanaf volgend
studiejaar enkele opleidingen
ingekort en intensiever en wordt de
entreeopleiding ingevoerd..’

De tweede ontwikkeling is krimp. 40
procent van de huidige mbo-opleidingen heeft minder dan 18 studenten. De uitdaging ligt duidelijk niet
in kwantitatieve, maar kwalitatieve
groei. De vraag is of ons huidige
stelsel dit aan kan.’

Twee trends

Verhalen ophalen

‘Ik daag u uit om nog verder te
kijken dan volgend jaar. En wel over
twee trends in het bijzonder. De
eerste is de onzekere toekomst van
de arbeidsmarkt. Volgens een recent
rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid is

‘Mede daarom trek ik momenteel
het land in’, vervolgt de minister.
‘In het kader van MBO on Tour
heb ik al enkele mbo-instellingen
bezocht. Op deze bezoeken praat
ik met iedereen: docenten en
studenten natuurlijk, bestuurders,

wethouders en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven. Bij elk bezoek
komen allerlei onderwerpen aan
bod, maar leggen we de focus op
één kernthema. Kwetsbare jongeren
bijvoorbeeld. De afstemming met
de arbeidsmarkt. En samenwerken
en concurreren. We – ik neem veel
mensen van mijn departement mee
– halen veel verhalen op. Verder
zetten we bij elk bezoek een koffer
neer, waarin iedereen zijn of haar
idee kan stoppen. Die koffer staat
vandaag uiteraard ook op MBO
City. Alle input wil ik gebruiken
voor een visiedocument dat ik in het
voorjaar wil afronden. Dit krijgt dus
nog zeker een vervolg!’
Meer over MBO on Tour lees je op
http://bit.ly/MBOonTour. Ideeën
en suggesties aandragen kan via
mbotour@ocwmin.nl.
Meer over MBO City: p. 2, 4 en 12.

Invoering: 2015-2016

Met de strengere eisen blijft de
doorstroom tussen niet-verwante
mbo- en hbo-opleidingen mogelijk,
maar worden er voor sommige combinaties aanvullende eisen gesteld.
Soms zal dat ertoe leiden dat een
student bijscholing nodig heeft om
achterstanden weg te werken. Om te
voorkomen dat de huidige mbostudenten de dupe worden heeft
Bussemaker besloten de maatregel
in het studiejaar 2015-16 in te
voeren. Dit geeft mbo- studenten de
tijd zich erop voor te bereiden. De
nieuwe eisen aan de doorstroom van
mbo naar hbo zijn een uitwerking
van de Wet kwaliteit in verscheidenheid. Met deze wet wil minister Bussemaker de kwaliteit van het hoger
onderwijs verhogen door een beter
en strenger studieklimaat en maatregelen om ervoor te zorgen dat de
juiste student op de juiste plaats zit.
(bron: rijksoverheid.nl).
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Actieplan mbo: beslissende fase
Nu Tweede en Eerste Kamer inmiddels hebben ingestemd
met het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen komt de uitvoering van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap’ in
een beslissende fase. Tijdens MBO City bleek er bij de toehoorders een bijna onstilbare honger naar informatie.

Tijdens de workshops die MBO15
tijdens MBO City organiseerde over
‘Focus op Vakmanschap’ bleken er
nog veel vragen te leven onder de
toehoorders. Voor uitpuilende zalen

verzorgden Iwan Basoski, Leo van
den Hoek (beiden ‘kritische vriend’
van MBO15) en Bas Derks uiteenlopende bijdragen over het Actieplan.
Volgens Bas Derks, plaatsvervan-

gend directeur bve van het ministerie van OCW, is de modernisering
van het mbo nu in een beslissende
fase gekomen. De meeste maatregelen uit het actieplan worden per
1 augustus 2014 van kracht (zie
uitvoeringskalender op pagina 3).
Voor mbo-instellingen heeft een en
ander veel voeten in de aarde: intensiveren en verkorten van leerwegen,
entreeopleidingen, andere wijze
van bekostigen. Daarnaast zijn er
nog andere onderdelen van Focus
op Vakmanschap en het Regeerakkoord van Rutte II, die volgend jaar
tot wetgeving leiden. Denk bijvoorbeeld aan de doelmatigheid van het
opleidingsaanbod en de taken van
de kenniscentra. Er is dus voor de
scholen veel werk aan de winkel!
Vereenvoudiging

De workshops van MBO 15 over ‘Focus op Vakmanschap’ mochten rekenen
op volle zalen. Er bleken dan ook veel vragen te leven onder de toehoorders.

Volgens Derks is een van de doelen
van het Actieplan om tot een vereenvoudiging van het mbo-stelsel
te komen. Als voorbeelden van deze
complexiteitsreductie noemde hij
het terugdringen van het aantal
kwalificatiedossiers en de invoering
van de entreeopleiding. Ook zal
het inspectietoezicht meer gericht
ingezet worden; scholen die het
goed doen, zullen minder bezoek
krijgen van de Inspectie. De nieuwe
regels voor onderwijstijd betekenen
voor scholen een duidelijke verbe-

tering. De accountant hoeft in de
toekomst niet meer te kijken naar de
onderwijstijden, wat een aanzienlijke
administratieve verlichting betekent.
Infobladen

Onder de toehoorders was een bijna
onstilbare honger naar informatie.
De infobladen die MBO15 tijdens
MBO City ter beschikking stelde,
vonden dan ook gretig aftrek. Op de
website van MBO15 (www.mbo15.nl)
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zijn deze infobladen gratis te down
loaden. Op de site is verder alle
actuele informatie te vinden over de
maatregelen uit het Actieplan, inclusief een zeer uitgebreide rubriek
met vragen en antwoorden. Alle informatie wordt voortdurend actueel
gehouden en is goedgekeurd door
het ministerie van OCW. Alle reden
dus om snel een bezoek te brengen
aan www.mbo15.nl!

25 november 2013

Kwalificatiestructuur
De beroepsgerichte kwalificatiedossiers worden op basis van een nieuw format aangepast. Scholen moeten uiterlijk vanaf het schooljaar 2016/2017 werken met de nieu-
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we kwalificatiedossiers.
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De entreeopleiding

Kwalificatiestructuur
Nog maar kort geleden (per 1 januari 2012) is de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, na
een lange experimenteerperiode, in de wet verankerd. De nieuwe kwalificatiestructuur telt

nog 627 verschillende kwalificaties. Vanwege dit hoge aantal heeft de minister in het actieplan Focus op Vakmanschap besloten de kwalificatiestructuur verder te vereenvoudigen.
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Binnen het mbo krijgt de entreeopleiding (de vroegere niveau 1-opleiding) een aparte
positionering. De entreeopleiding is exclusief bedoeld voor leerlingen die niveau 2 of

De dossiers worden aangepast op basis van een nieuw format en toetsingskader. De SBB
2013 de SBB gevraagd zorg te dragen
heeft daarvoor voorstellen gedaan en 25
denovember
minister heeft

hoger (nog) niet aankunnen. Zij hebben dus geen vmbo-diploma en behoren ook niet
meer op het vo thuis (zijn 16 jaar of ouder). Deze jongeren kunnen zich via de entree-

voor het uitwerken van kwalificatiedossiers op basis van het nieuwe format.

Focus op vakmanschap
- algemeen
Basis, profiel en keuze

opleiding alsnog kwalificeren voor een mbo-opleiding (vanaf niveau 2) of uitstromen
naar de arbeidsmarkt. Met de aparte positionering van de entreeopleiding vervalt de
drempelloze instroom in niveau 2.

In het nieuwe format bestaat ieder kwalificatiedossier uit drie onderdelen: de basis, profiel(en) en keuze(s). De basis bestaat uit beroepsgerichte basistaken en algemene basista-

ken. Bij de beroepsgerichte taken gaat het om de kerntaken die betrekking hebben op het
wezen
de beroepengroep.
In februari 2011 presenteerde het ministerie van OCW
hetvan
Actieplan
mbo ‘Focus Bij
opde algemene basistaken gaat het om eisen rond taal,

rekenen
en burgerschap.
Binnen
Vakmanschap’. Het Actieplan wil de kwaliteit van het
mbo verbeteren
volgens
het één dossier bestaan meestal meerdere kwalificaties. Deze
verschillen tussen de beroepen in één dossier worden beschreven in het profiel. Het profiel
motto ‘de basis op orde, de lat omhoog’.

Geen stelselwijziging

bevat de kerntaken die verplicht zijn voor een specifieke beroepsgroep of doorstroomrichting. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma. Bijvoorbeeld het profiel

‘patisserie’ bij het dossier ‘brood & banket’. Tot slot bevat ieder dossier nog een (of meereen verrijking
of verdieping van de opleiding. Het kan hier bijvoorbeeld gaan
Focus op Vakmanschap is geen stelselwijziging, maar dere)
bevatkeuze(s),
wel een groot
aantal maatregeom een regionale
invulling vandoelen
de opleiding in overleg met het bedrijfsleven. Op die manier
len die van invloed zijn op het dagelijkse werk op de mbo-scholen.
De belangrijkste
kunnen scholen maatwerk leveren en kunnen innovaties uit het werkveld snel in de opleivan Focus op Vakmanschap zijn:
ding
worden verwerkt. Dit keuzedeel omvat maximaal 15% van de totale studieduur. Bij de
■ Goed initieel beroepsonderwijs, met zo min mogelijk
uitval
precieze programmering van dit keuzedeel hebben scholen veel vrijheid.
■ Besturing en bedrijfsvoering op orde
■

Competitief met het AVO met een ‘dikke zeven’ van deelnemers (studenten sneller
Exameneisen
naar juiste niveau brengen)

Concrete maatregelen

In de nieuwe kwalificatiedossiers wordt niet alleen beschreven wat de aankomend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen, maar ook hoe de examinering kan plaatsvinden.

examenafspraken
zijn opgenomen in de examenprofielen. In de nieuwe kwaDe belangrijkste concrete maatregelen die voortvloeienAanvullende
uit ‘Focus op
Vakmanschap’ zijn:
lificatiestructuur
wordentot
zodrie
veeljaar.
mogelijk uitwisselbare basis-, profiel- en keuze-elementen
■ Verkorting van de nominale studieduur van de meeste
mbo-4 opleidingen
■
■

■
■
■
■

zodat
de uniformiteit
Intensivering van het onderwijs, meer specifiek het opgenomen,
eerste leerjaar
(nieuwe
urennorm). van en uitwisselbaarheid tussen de dossiers optimaal
is. Deze
transparantie
is een harde
randvoorwaarde om groepen van studenten te kunnen
Beëindiging van het regime van drempelloze instroom
(invoering
toegangseisen
voor de
combineren in het onderwijs.
niveaus 2, 3 en 4).
Introductie van de Entreeopleiding (die de AKA- en niveau 1-opleidingen vervangt).
Vergroting van de doelmatigheid van het opleidingenaanbod.
Een nieuwe verdeelmethodiek voor de bekostiging (het zogenaamde cascademodel).
Een herziening van de kwalificatiestructuur.

Daarnaast blijft volgens het Actieplan extra inzet voor bedrijfsvoering en professionalisering
(van docenten, bestuurders, managers) noodzakelijk.

Wetgeving

Intensief onderwijsprogramma
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Het onderwijsprogramma van een entreeopleiding25duurt
maximaal
november
2013 één jaar. Het programma is intensief en beslaat minimaal 1.000 klokuren. Hiervan is minimaal 600 uur begeleide

onderwijstijd. Bij een bbl-variant gaat het om minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd. De

doelgroep van de entreeopleiding heeft over het algemeen veel begeleiding nodig. Dit vraagt
Onderwijstijd
dus om extra aandacht en bijzondere competenties van docenten. In de bekostiging is hier
rekening mee gehouden. Deze is hoger dan bij een normale mbo-opleiding (circa € 10.000).

In het tweede jaar is er nog maar een bekostiging van 0,6. De school kan een leerling nog
een derde studiejaar aanbieden (bijvoorbeeld als het diploma bijna behaald is), maar is hier
Vanaf het schooljaar 2014/2015 gelden voor mbo-opleidingen nieuwe eisen rond
niet toe verplicht. Bovendien is hiervoor geen bekostiging meer beschikbaar. Er vindt geen
onderwijsuren. De urennorm van 850 uren per jaar wordt opgehoogd tot 1.000. Scholen
aparte diplomabekostiging plaats bij de entreeopleiding, omdat ook zonder diploma een
kunnen, onder voorwaarden, kiezen voor een minder intensief onderwijsprogramma.
resultaat geboekt kan worden (bijvoorbeeld een plek op de arbeidsmarkt).

Intensivering mbo-opleidingen

Bindend studieadvies

Uitgangspunt bij de nieuwe urennormen, zoals vastgelegd in de Wet doelmatige leerwegen
De extra aandacht die de entreeopleiding vraagt begint al met een zorgvuldige intake: is
en modernisering van de bekostiging in het mbo, is een jaarlijkse studiebelasting van 1.600
de jongere binnen deze school op zijn plek? Voorkomen moet worden dat studenten zich
uur. De mbo-student wordt geacht per jaar veertig weken van veertig uur met de opleiding
op een verkeerd niveau inschrijven. Na vier maanden is de opleiding verplicht een bindend
bezig te zijn. Van deze 1.600 uur moet een school per jaar gemiddeld minimaal 1.000 uur
studieadvies te geven. Hiervoor moet de school een procedure inrichten, in afstemming met
besteden aan onderwijs op school en beroepspraktijkvorming. De resterende uren besteedt
de OR. Een eventueel negatief advies mag niet uit de lucht komen vallen en moet gebaseerd
de leerling bijvoorbeeld aan huiswerk of zelfstudie. De eis van minimaal 1.000 uur is een inzijn op minder presteren over de gehele linie. Als de student jonger dan 18 jaar is, moet de
tensivering in vergelijking met de oude norm van 850 uur. Voor de bbl-opleidingen bevat elk
school een beter passende entreeopleiding aanbieden. Als de student ouder is, kan de jonstudiejaar ten minste 850 klokuren, waarvan ten minste 200 begeleide onderwijsuren en ten
gere ook naar de arbeidsmarkt begeleid worden.
minste 610 uren beroepspraktijkvorming.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Begeleide onderwijsuren, beroepspraktijkvorming
Er is bij de doelgroep van de entreeopleiding sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid
Het gaat bij de urennormen om een minimum aantal begeleide onderwijsuren en een minimum
van de school, de gemeente en hulpverleners. Een hechte samenwerking en veel afstemaantal uren beroepspraktijkvorming. Begeleide onderwijsuren zijn onderwijsuren die worden
ming moeten voorkomen dat deze leerlingen tussen de wal en het schip vallen. Zo kan voorverzorgd door het onderwijspersoneel. Bij beroepspraktijkvorming gaat het om de uren die een
komen worden dat de school te veel de rol van maatschappelijk hulpverlener krijgt. Het is
leerling besteedt aan het onderricht in de praktijk (de stage bij een erkend leerbedrijf).
niet de bedoeling dat de ‘overbelaste’ leerlingen naar de entreeopleiding gaan, hiervoor zijn

De meeste maatregelen hebben een plek gevonden in het wetsvoorstel ‘Doelmatige
leerwegen en modernisering bekostiging’. Deze wet is ondertussen door de Tweede en

Extra eisen eerste studiejaar

Voor het vergroten van de macrodoelmatigheid in het mbo is een aparte wet in de maak,
die later – waarschijnlijk per 1 januari 2015 – in werking zal treden. Volgens de plannen

deze intensivering wordt gegarandeerd dat leerlingen het eerste jaar voldoende les op
school krijgen. De overige jaren is de begeleide onderwijstijd gemiddeld 550 uur per jaar.

Eerste Kamer goedgekeurd en treedt in werking vanaf het schooljaar 2014/2015. De
nieuwe kwalificatiestructuur wordt pas later van kracht, vanaf het schooljaar 2016/2017.

Voor het eerste studiejaar van een mbo-opleiding geldt een aanvullende eis. In het eerste
jaar moet het onderwijsprogramma minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen. Door

van het ministerie is het primair de verantwoordelijkheid van de scholen om te zorgen
voor een doelmatig opleidingenaanbod. Een laatste wet, die zijdelings te maken heeft

Evenwichtig programma

met Focus op Vakmanschap, is die voor het passend onderwijs. Volgens deze wet, die
van kracht wordt per 1 augustus 2014, wordt de landelijke indicatiestelling voor leerling-

Voor het overige geeft de wet scholen veel vrijheid bij de inrichting van de opleidingsprogramma’s. De school moet wel zorgen voor een evenwichtig onderwijsprogramma. Het gaat
dan bijvoorbeeld over de verdeling tussen onderwijs en beroepspraktijkvorming en over de
verdeling over meerdere schooljaren.

Afwijken onder voorwaarden
Scholen mogen onder voorwaarden een minder intensief onderwijsprogramma aanbieden.
Als scholen hiervoor kiezen, moeten zij kunnen aantonen dat de kwaliteit van het onderwijs
op orde is. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit studenttevredenheid, tevredenheid van het afne-

Lerarenagenda: steun van Tweede Kamer
De Tweede Kamer is overwegend positief over de Lerarenagenda die het kabinet begin oktober lanceerde. Sommige
Kamerleden zijn van mening dat het lerarenregister alleen
toegankelijk zou moeten zijn voor bevoegde leraren.

Tijdens het Algemeen Overleg
tussen de Tweede Kamer en de
OCW-bewindslieden werden
lovende woorden gesproken over de
Lerarenagenda en het Nationaal Onderwijsakkoord. Niet alleen de regeringspartijen VVD en PvdA waren te
spreken over het Onderwijsakkoord,
ook D66 had vriendelijke woorden
voor het onderhandelingsresultaat
– zeker na het extra geld dat bij het
‘Herfstakkoord’ voor onderwijs was
vrijgespeeld. Wel benadrukte Paul
van Meenen (D66) dat veel van de
afspraken nog sectoraal moeten
worden uitgewerkt, onder andere in
de nieuw te sluiten cao’s.
Volgens Van Meenen is het lerarenregister het ‘motorblok’ van de
Lerarenagenda. De D66-woordvoerder was kritisch over de Onderwijscoöperatie, omdat hierbij te weinig
docenten betrokken zouden zijn. Hij
pleitte voor een soort Academie van
het Onderwijs binnen de Onder-

in het register op te nemen. Een
motie van die strekking werd op 11
december ingediend. De staatssecretaris noemde de motie overigens
‘volstrekt overbodig’.

wijscoöperatie. Ook Loes Ypma
(PvdA) wilde meer invloed van leraren binnen de Onderwijscoöperatie,
bijvoorbeeld via een apart platform.
Volgens Ypma is het belangrijk dat
leraren hun bekwaamheid onderhouden. Ze wil graag meer mogelijkheden voor individuele inzet van
scholingsfaciliteiten, bijvoorbeeld
via een persoonlijk scholingsbudget. Ook pleit zij voor inspraak van
leraren bij bijscholing.
Volgens Michel Rog (CDA) trekt
staatssecretaris Sander Dekker het
lerarenregister te veel naar zich toe.
Hij waarschuwde voor een ‘verstikkende overheidsgreep’ en een
‘staatsregister’. Het register is volgens
Rog van, voor en door de leraar, niet
van de staatssecretaris. Hij vindt het
geen goed idee dat ook onbevoegden in het register kunnen komen.
Volgens hem zou de regering de
Onderwijscoöperatie niet moeten
dwingen onbevoegde docenten

Staatssecretaris Dekker (met op de achtergrond de minister), is blij
met de steun vanuit de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Sander Dekker was
blij met de steun uit de Tweede
Kamer. Hij gaf aan te streven naar
een proces van voortdurende
verbetering. Een register kan, net
als bij artsen, advocaten, accountants en architecten, ervoor zorgen
dat de beroepsbeoefenaar constant
werkt aan de eigen professionaliteit.
De leraar is volgens Dekker zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen
ontwikkeling. Hij wil bij het register
de beroepsgroep aan het stuur
hebben: het register is van, voor en
door de leraar. Maar volgens Dekker
hebben de overheid en de werkgevers ook een rol. Werkgevers zijn
nu eenmaal verantwoordelijk voor
goed personeelsbeleid. En omdat de
overheid het register betaalt, mag de
overheid ook eisen stellen. Dekker
wil dan ook een wettelijke basis
voor het lerarenregister, net zoals
in andere sectoren. Maar daarmee
wordt het lerarenregister nog geen
staatsregister.

december 2013
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Uitvoeringskalender
MBO Actieplan
Uitvoeringskalender
mbo actieplan
Uitvoeringskalender MBO Actieplan: wat zijn de consequenties voor de mbo-instellingen?
(update MBO15: september 2013)
Jaar

2012

Kwartaal

Sep-Dec Jan-Jun Jul-Dec

2013

2014

2015

2016

Jan-Jun Jul-Dec

Jan-Jun Jul-Dec

Jan-Jun Jul-Dec

Maatregelen in gang gezet door vorig kabinet
1

Alle mbo-opleidingen moeten gebaseerd zijn op
kwalificatiedossiers, afbouw eindtermenopleidingen

1 aug

2

Invoering opleidingsdomeinen (facultatief)

1 aug

3

Engels verplicht voor mbo 4

1 aug
1 aug

4a Invoering centrale examinering Nederlands niveau 4
4b Invoering centrale examinering rekenen niveau 4

1 aug

5a Invoering centrale examinering Nederlands niveau 2 en 3

1 aug
1 aug

5b Invoering centrale examinering rekenen niveau 2 en 3
6

Loopbaan en burgerschap

7

Passend onderwijs

1 aug
1 aug

Maatregelen MBO Actieplan (Regeerakkoord)
8

Nieuwe bekostigingssystematiek / UWEB

9

Verkorten en intensiveren opleidingen

1 jan
1 aug
Vanaf 1 aug 2015
vrijwillig

10 Herijking kwalificatiedossiers, implementatie en invoering

1 aug

1 aug

11 Introductie Entree-opleiding / afschaffen drempelloze
instroom
12 Invoering leeftijdsgrens 30+
MAATREGEL INGETROKKEN
13 Ontwikkeling opbrengstgerichte instellingen
(Prestatiebox)
14 De rijksoverheid bekostigt roc’s rechtstreeks voor vavo.
Focus overig educatieaanbod op terugdringen laaggeletterdheid en NT2.

1 aug
1 aug

1 aug

15 Versterken samenwerking tussen vmbo en mbo
(facultatief)
16 200 uren norm bbl

3

1 aug

Voorgenomen inwerkingtreding maatregelen
Voorbereiding door de instellingen
Beleidsontwikkeling, advies en besluitvorming
In werking getreden
Kijk voor uitleg over alle maatregelen op mbo15.nl
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de MBO·krant

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

Leraren met Lef @LerarenMetLef
Nowit’sour time! #onderzoek onder kinderen van 6-16
jaar http://sco.lt/91nKnB interessante uitkomsten!
#rolvandeleraar

Interessant onderzoek door onderzoekscollectief Now It’s Our Time
(NIOT) en Kennisnet onder kinderen van 6 tot 16 jaar. Aan de hand
van 600 gesprekken en 495 ingevulde vragenlijsten is onderzocht
wanneer kinderen leren, hoe ze leren en wat hun ervaringen zijn op
school.
Goed nieuws is dat generatie Z de school nog steeds de fijnste plek
vindt om te leren. Ook opvallend is dat deze generatie vindt dat lessen in mediawijsheid en ict-vaardigheden onderdeel moet zijn van
het onderwijsprogramma. Hoewel ze zijn opgegroeid met internet,
merken ze zelf in de praktijk dat hun kennis tekort schiet. Ze hoeven
niet alleen te horen over de negatieve kanten van internet, maar
willen vooral ook leren hoe ze de positieve kansen kunnen benutten. Ook kunnen scholen volgens de jongeren beter nadenken over
het waarom, hoe en wanneer digitale leermiddelen het beste kunnen
worden ingezet. Ze geven ten slotte aan daarover graag te willen
meedenken. Benut die kans dus en ga het gesprek aan!

netwerkschool @netwerkschool
Download onze bundeling ‘onderwijsdromen’ en laat je
inspireren! http://bit.ly/Onderwijsdroominuitvoering ….
#bestpractices

Allerlei best practices van de vijf Netwerkscholen zijn samengevat
in een gratis te downloaden PDF. Google deze PDF en doe er je
voordeel mee!

Ron Kevenaar @ronkevenaar
Students shouldn’t be receiving instruction, but creLees hier de meeste effectieve leermethoden. Waarom
wordt hier in het #onderwijs zo weinig aandacht aan
besteed? http://eoswetenschap.eu/artikel/studiemethoden-welke-werken-en-welke-niet …

De laatste tijd wordt er steeds meer bekend over effectieve leermethoden. Twee methoden die veel studenten toepassen – onderstrepen
en de stof telkens herlezen – hebben weinig nut en kosten bovendien
veel tijd. Het verwerven van kennis lijkt op veel mbo-scholen weer
terug in de aandacht te komen. http://eoswetenschap.eu/artikel/studiemethoden-welke-werken-en-welke-niet is beslist een interessant
artikel, voor wie zijn studenten weer wil leren studeren.
Een andere interessante site in dit verband is www.efaqt.com/nl/. Dit
is een online omgeving waarbinnen alle bewezen studiemethoden de
ingelogde student helpen met studeren. De tool is volledig gebaseerd
op theorieën van wetenschappers. eFaqt is dé manier waarop studenten zouden moeten leren. Oxford University promoot dit middel
dan ook actief onder hun studenten.

Studenten ideaal visitekaartje
voor Netwerkscholen
Onlangs presenteerden de vijf Netwerkscholen zich op MBO
City, een van de grootste evenementen voor mbo-professionals. De scholen en hun experimenten om meer onderwijs
voor minder euro’s te realiseren hadden een eigen zaal. En
een grote troefkaart: de studenten.

Bij onderwijs draait het met name
om de studenten. Een logische zet
dus om juist hun ervaringen centraal te stellen als je iets nieuws, iets
anders presenteert aan een groter
publiek. Het is ook een gedurfde zet:
komt het verhaal wel goed uit de
verf als je jongeren laat spreken? Een
vraag die je na vijf keer 45 minuten
volmondig met ‘ja’ kunt beantwoorden. De jonge presentatoren hebben
zich goed kunnen voorbereid, onder
begeleiding van SARV. Natuurlijk: nervositeit is in vele stemmen
terug te horen. Toch is elk verhaal
geslaagd. Student Riemer (Netwerkschool Twente) bijvoorbeeld zegt
enkele keren letterlijk dat hij erg
zenuwachtig is, maar hij weet wel
prima onder woorden te brengen
wat de masterclass Ondernemerschap voor hem betekent. ‘Studenten willen graag ondernemen. Zeker
nu, omdat het helemaal niet goed
gaat in de bouw’, vertelt hij. Om
vervolgens zijn plannen voor de toekomst te belichten: een eigen bedrijf
opzetten op het gebied van ‘schone
grond bepalingen’. De ambitie spat
er bij deze zenuwachtige jongen van
af. Dat zit duidelijk in het DNA van
de Netwerkschoolstudent.
Live interview

Minder zenuwachtig zijn de dames
van ROC van Nijmegen. Rachel,
Kim, Sylvana en Sandra vertellen
over hun eigen ervaringen (‘Ik deed
eerst niets, tot ik besefte dat ik zo
mijn diploma niet haal. Ik heb toen
zelf de leiding genomen over mijn
opleiding. Dat wordt heel erg geactiveerd bij de Netwerkschool. Nu doe
ik mijn opleiding versneld!’). En ze
laten ook andere aan het woord. Een
praktijkopleider bijvoorbeeld – iets
wat beslist past bij een Netwerkschool die de praktijk leidend maakt
voor het onderwijs. Dat gebeurt in
een gefilmd interview, maar als het
geluid toch te zacht is, schakelen de
dames gelijk over in de livemodus:
de praktijkopleider zit ook in de
zaal. José Arts, werkzaam bij zorgorganisatie Pantein, onderstreept in
haar antwoorden het initiatiefrijke,
ondernemende en zelfstandige dat
de Netwerkschoolstudenten voor
hebben op andere stagiaires. ‘We
moeten onze werkbegeleiders beter
coachen, want dit is echt een ander
type student. Zij geven ons de mogelijkheid ons eigen vakgebied aan
te scherpen.’
Netwerken

Professionaliteit is een ander DNAbouwsteen van de Netwerkschoolstudent. Neem Rachelle en Myrthe
van SintLucas. Het tweetal verzorgt

een duopresentatie over ‘GROW’,
een springplankprogramma waarbij
acht studenten een ruimte huren
op de creatieve hotspot Strijp S. De
acht runnen daar onder begeleiding
een bureau, waarbij samenwerking
een sleutelbegrip is. ‘De ruimte hebben we zelf ingericht. En de meubels
hebben we ook zelf gemaakt’, vertelt
Rachelle. ‘We hebben elk een eigen
bureau en eigen opdrachten, maar
zijn ook in te huren als creatieve
denktank’, haakt Myrthe in. ‘We
geven vorm aan een community:
we benutten de sterke punten van
elkaar, werken samen en gunnen opdrachten aan elkaar.’ Na hun verhaal
verschijnen de visitekaartjes. Dit is
immers een prima gelegenheid om
te netwerken.
Kettingzaag

Filmpjes worden er bij de presentaties ook getoond. Meestal direct
over de Netwerkschool (Helicon,
SintLucas), soms indirect. Zoals bij Summa. Daar zien we een
video over een Vlaamse jongen die
onderdelen van een kettingzaag op
zijn fiets monteert en daar snelheden van 67 km/per uur mee haalt
(google maar eens op ‘kettingzaagfiets: geniaal). ‘Dat had een student
van ons kunnen zijn’, stelt Geer
Swinkels van Summa Engineering.
Om vervolgens enkele echte studenten van deze Netwerkschool te
introduceren. Hun verhaal overtreft
het getoonde filmpje. Want Ruud en
Leon kregen van de Netwerkschool
de ruimte om zich te specialiseren
in de robotica. Het leverde hen
eremetaal op tijdens de EuroSkills,

een 7de plek bij de Worldskills en de
kans om hun docenten wat te leren.
‘Onze kennis mag niet verloren
gaan voor Summa’, laten de mannen
weten. ‘Vandaar de les aan de docenten. We gaan ook het lesmateriaal
ontwikkelen.’
Mooie projecten

In alle presentaties komt ook
duidelijk naar voren dat de Netwerkschool en het bedrijfsleven
zeer nauw samenwerken. Van
Boxtel (projectbureau SintLucas@
Work) tot Twente (o.a. ontwerp
centrumplan Daarleveen) en van
Boxmeer (nauwe samenwerking
met zorginstellingen) tot Eindhoven
(o.a. diverse samenwerkingsprojecten met Festo) doen de studenten
vooral ervaringen op in de praktijk.
En uiteraard is dat bij Helicon Velp
niet anders. Ivo, Deny, Anne, Susan
en Kim geven enkele puike voorbeelden van projecten in het groen.
Die overigens in de vakantieperiode gewoon door lopen (‘Die vrije
dagen neem je dan later op’). Bij
Vitens bijvoorbeeld, waar studenten
medewerkers lifestyleadvies geven.
Of verder van huis, in Spanje. Daar
kun je in een dierenasiel werken. Of
een hiketocht organiseren. We zien
ook foto’s uit Kenia (watermanagementproject) en Thailand (olifanten). ‘We krijgen volop de kans te
kijken wat bij ons past’, vertellen
de studenten. Daarbij hoort ook
dat de studenten veel zelf bepalen:
je rooster bijvoorbeeld. ‘Door deze
flexibiliteit kan ik me naast mijn Eco
& Wildlife opleiding specialiseren in
film’, vertelt Ivo. ‘Die ruimte geeft de
Netwerkschool’.
En zo slaat de vonk steeds weer
over op het publiek. De Netwerkschool maakt vandaag veel nieuwe
vrienden. Waarbij de credits naar de
studenten gaan…
Lees meer op netwerkschool.nl.

Ook SintLucas-studente Dominque geeft een zeer professionele presentatie
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Tijdlijn herziening kwalificatiestructuur

tot 01-12-2012

tot 01-02-2013

01-02-2013

30-06-2013

28-02-2014

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

Namens het bedrijfsleven zit Ruben
Evers Janssen van Evers Janssen
Tweewielers in de expertcommissie:
‘Als ondernemer wil ik herkennen
wat er in een dossier staat. Fietstechniek geeft bijvoorbeeld ruimte om
het onderdeel ‘onderhoud’ zelf in te
vullen. Goed onderwijs begint bij
een goed dossier, maar hangt ook
nauw samen met het enthousiasme
van de docent. In de expertcommissie zijn alle partijen vertegenwoordigd, zodat alle invalshoeken aan
bod komen. Zo vind ik het belangrijk dat er nieuwe lesstof komt. Daar
is Innovam al mee bezig’.

Planning herziening
kwalificatiestructuur

Opbouwend
Koster besluit: ‘De goede samenwerking tussen partijen ervaren wij als
ontwikkelaars als zeer opbouwend.
Wij streven naar een nog betere mix
van vertegenwoordigers van scholen
en bedrijven bij de gebruikerstoets.
Zo krijgt het bedrijfsleven nog meer
gehoor bij het ontwikkelen van
dossiers. Een digitaal platform waar
mensen hun idee kwijt kunnen,
updates kunnen bekijken en zaken
kunnen voorleggen zou daarop een
mooie aanvulling zijn. Ook zouden
we de doorlooptijd van het ontwikkelproces willen verkorten. Experts
verzamelen die zich onderscheiden
door hun kennis, ervaring en betrokkenheid in de branche is een must.
Waakzaamheid is ook belangrijk.
Een dossier is geen uitwerking van
compromissen rondom persoonlijke
meningen. Het is belangrijk je te baseren op onderzoek en bijvoorbeeld
marktmonitors’.

De minister vindt een zorgvuldig
invoeringstraject van keuzedelen
voor de bbl, entree- en specialistenopleidingen belangrijk. Ook aan
het testen van alle dossiers door de
gebruikers hecht ze veel waarde. Alle
dossiers worden momenteel herzien,
op uitvoerbaarheid getest door
gebruikers en aan de kwaliteitscriteria getoetst door de Toetsingskamer
zodat de minister per juli 2014 in
kan stemmen met de dossiers.

Minister Bussemaker van OCW
heeft op 20 november mede namens
de staatssecretaris van EZ ingestemd
met het ‘Model kwalificatiedossier
mbo’ (het nieuwe format) en het
toetsingskader. Alle nieuwe kwalificatiedossiers moeten hieraan
voldoen. Na intensief overleg tussen
onderwijs, bedrijfsleven en de ministeries heeft SBB de minister hierover
geadviseerd op 1 november. Met
deze mijlpaal is de eerste fase van de
herziening afgerond.

foto Hollandse Hoogte

Goede kwalificatiedossiers
maak je samen
In een kwalificatiedossier staat wat een mbo-student na
het behalen van zijn diploma moet kennen en kunnen. Maar
hoe maak je een goed dossier? Wie zorgt dat het dossier
herkenbaar en uitvoerbaar is? Dat je er onderwijs van kunt
maken én dat het bedrijfsleven er ook mee kan werken? Hoe
stemmen bedrijfsleven en onderwijs hun wensen op elkaar af?
We laten het zien met een voorbeeld: het kwalificatiedossier
fietstechniek.
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen
de dossiers. Bij fietstechniek is dat
kenniscentrum Innovam. Jacqueline
Koster, projectleider Kwalificatiestructuur Innovam: ‘Wij regisseren
het ontwikkelproces en betrekken
docenten, bedrijven en examenontwikkelaars daarbij. Actueel, herkenbaar en uitvoerbaar, dat is wat
dossiers moeten zijn. Voordat we
het dossier, in dit geval fietstechniek,

gaan aanpassen, spreken wij eerst
met roc’s, bellen we ondernemers uit
ons netwerk en doen we onderzoek
naar de competentieprofielen voor
dat dossier’.
Experts
Koster vervolgt: ‘Na deze inventarisatie organiseren wij een expertcommissiebijeenkomst. De commissieleden zijn vertegenwoordigers van
onderwijs en bedrijfsleven met ruime

ervaring die uitstekend kunnen
adviseren over de inhoud en dit
bovendien kunnen uitleggen aan
hun achterban. Uit onderzoek blijkt
dat de leden het waarderen dat wij
hun input serieus nemen. Zij vinden
het waardevol om in de commissie
tot een gemeenschappelijke basis te
komen’.
Jaap Kroot Koning, docent fietstechniek Koning Willem I College en lid
van de expertcommissie fietstechniek, beaamt dit: ‘Ik heb gemerkt
dat een gezamenlijke visie leidt tot
goede, werkbare kwalificatiedossiers.
Ik vind het belangrijk dat we veel
aandacht besteden aan examinering:
‘Wat is belangrijk voor examinering?
Waar leg je de nadruk op?’ Dat zijn
vragen waarop een helder antwoord
moet komen.’

Belangrijke data

• 28 februari 2014: indiening
dossiers bij Toetsingskamer SBB
• eind april 2014: aanbieding
kwalificatiedossiers aan minister
• juli 2014: vaststelling minister
• augustus 2015: vrijwillige invoering
• augustus 2016: verplichte invoering van herziene dossiers

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

17 kenniscentra naar één centrale organisatie
In de oktobereditie van deze
krant heb je kunnen lezen
dat minister Bussemaker
van OCW heeft besloten dat
de wettelijke taken van de
kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven
worden ondergebracht in
één centrale organisatie. Het
samenvoegen van de huidi-

ge kenniscentra vloeit voort
uit de bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord.
De nieuwe organisatie gaat zorgdragen voor een efficiëntere afstemming
tussen onderwijs en het sectorale en
regionale bedrijfsleven. Hierdoor
kunnen mbo-scholen beter inspelen
op de ontwikkelingen binnen de
regionale arbeidsmarkt en (aanko-

mend) studenten goed adviseren
over hun kansen op een baan.
Nieuwe situatie
Op dit moment wordt het omvormen van de zeventien kenniscentra
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven en SBB naar de centrale organisatie per 1 januari 2015 grondig
voorbereid. In de nieuwe situatie is
de centrale organisatie belast met de
wettelijke taken beroepspraktijkvor-

ming en kwalifcatiestructuur, die nu
de verantwoordelijkheid zijn van de
kenniscentra. Bij beroepspraktijkvorming kun je denken aan bijvoorbeeld
het erkennen van leerbedrijven, het
aantal erkende leerbedrijven op peil
houden en de kwaliteit van stages
monitoren en bewaken.

te waken over de actualiteit en de
kwalificatiedossiers af te stemmen
met onderwijs en bedrijfsleven. Binnen de nieuwe organisatie zorgen
acht sectorkamers dat de eigenheid
van de branche waarin jij lesgeeft
behouden blijft als het gaat om het
leren in de praktijk en op school.

Zoals je ook elders op deze pagina
kunt lezen, is het bij de kwalificatiestructuur van belang continu

Nieuws over de omvorming naar
de nieuwe situatie vind je op
www.s-bb.nl.
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Professionalisering

de MBO·krant
Kennisbankmbo.nl:

Overzicht
en waardering
Op zoek naar een opleiding, cursus of workshop die je
weer een stap verder brengt in je professionalisering?
Dan wil je uiteraard wel waar voor je geld. Sinds kort is er
www.kennisbankmbo.nl, een website waarop je naast het
professionaliseringsaanbod in het mbo ook de waarde
ringen vindt van docenten, teamleiders en andere profes
sionals die je voorgingen.

Oplossingen voor
‘Vakmanschap’, voor
en door docenten
Docenten worstelen dagelijks met verschillende uitdagingen in hun klassen. Op de
website www.delenisvermenigvuldigen.org
vind je tal van oplossingen uit de praktijk,
bedacht door docenten van drie mbo-instelingen. Een artikel van gastauteurs Aston
McMurtha, docent bouwkunde bij het ROC
Nova College en Joke Christiaans, SLB-docent Nova College.
In de afgelopen twee jaar zijn door docenten van het
Regio College, ROC Leiden en het Nova College praktijkonderzoeken gedaan in het kader van de opleiding
Professioneel Meesterschap. Deze onderzoeken geven
antwoord op taaie onderwijsproblemen en leveren tools
op. Alle tools en alle onderzoeken zijn bijeen gebracht op
een website: www.delenisvermenigvuldigen.org.
Het uitgangspunt voor de website is de term ‘vakmanschap’. Vanuit het ministerie van onderwijs zijn de
mbo-instellingen al geruime tijd aan de slag met het
actieplan ‘Focus op vakmanschap’, maar de inhoud van
dat document legde vakmanschap niet uit zoals wij dat
zagen. Tegelijkertijd werd vanuit het ECBO gebouwd aan
de Canon van het beroepsonderwijs, een digitaal overzicht van kennis en informatie die van belang is voor
iedereen die werkt in het beroepsonderwijs. De website
delenisvermenigvuldigen.nl brengt Focus op Vakmanschap en de Canon van het beroepsonderwijs bij elkaar.
Hierdoor kun je gemakkelijk zoeken naar onderzoeken
op basis van actuele hedendaagse problematiek. Wij
dagen iedere docent uit deze gratis tools te verbeteren
en om zelf eigen onderzoeksresultaten met bijbehorende
tools te delen. Op deze manier worden beschikbare tools
nog beter en zijn deze toegankelijk voor iedereen in het
onderwijs vanaf vo tot en met hbo.

De matrix

De onderzoeken hebben parallellen met de Canon en
het actieplan: er zijn linken te leggen. Op de website
zijn deze twee dan ook verenigd in een matrix waarin
de onderzoeken gerubriceerd zijn. Zo kun je op onderwerp vanuit verschillende routes zoeken en vinden.
Alle gevulde vakjes geven onderzoeken weer. Alle witte
vlakken kunnen gevuld worden met onderzoeken die
raakvlakken hebben. Hoe meer onderzoeken meedoen,
hoe meer tools er beschikbaar komen en hoe meer
docenten er gebruik van kunnen maken. Je vindt als tool
bijvoorbeeld een planningstool waarmee cursisten leren
plannen via de PDCA-cirkel, een reflectiespel waarmee
je met leerlingen hun stage-ervaringen kunt bespreken
of een checklist waarmee begeleiders in de beroepspraktijk hun eigen competenties op het gebied van begeleiden kunnen meten.
Delen is vermenigvuldigen?

Sociale media hebben ervoor gezorgd dat het woord ‘delen’ een andere betekenis heeft gekregen. Als je vroeger
iets deelde kreeg je allebei de helft. Via Facebook, twitter
of LinkedIn gedeelde berichten en vragen vinden echter
snel veel mensen en zo vermenigvuldigt een boodschap
zich. Precies dat is het effect dat wij met de onderzoeken en de tools op de website willen bereiken. De tools
beschouwen wij als een ‘Work in progress’. Wij dagen
docenten uit om onze tools te testen, te beoordelen en
ons van feedback te voorzien. Door het delen van onze
oplossingen willen wij ze verbeteren, zodat andere docenten er nog beter gebruik van kunnen maken.
Delen is vermenigvuldigen is te vinden op de website
www.delenisvermenigvuldigen.org
Op twitter via @delenvermenig
Op Facebook via Delen Vermenigvuldigen
Op LinkedIn via de groupDelenisvermenigvuldigen
of via delenisvermenigvuldigen@gmail.com

De MBO Raad is samen met het
ministerie van OCW initiatiefnemer
van deze online kennisbank die
‘roc’s niet alleen helpt aan een betere
“return on investment” op hun
opleidingsbudget, maar ook aansluit
op het Lerarenregister’, zo liet Luud
van Bochem, manager werkgeverszaken, bekostiging en bedrijfsvoering bij de MBO Raad al in februari
van dit jaar weten. De site was toen
net in ontwikkeling. Op 25 november j.l. volgde de officiële lancering
tijdens MBO City. Daar gaf Jan van
Zijl (voorzitter MBO Raad) samen
met minister Bussemaker het startschot voor de toen nog geheel lege
kennisbank. ‘Dit wordt een ervaringenbank waar je kunt halen en brengen’, aldus Jan van Zijl. ‘Alles om als
docent beter in positie te komen om
nog beter onderwijs te geven kun je
straks op deze site vinden.’
Lerarenregister

De online kennisbank vindt zijn
oorsprong in het Professioneel
Statuut mbo en de actieplannen
Focus op vakmanschap en Leraar
2020. Een van de speerpunten van
het Professioneel Statuut is het
verbeteren van het personeelsbeleid
van mbo-instellingen. Kwaliteitsontwikkeling binnen en tussen
docententeams moet beter worden
geborgd en de sectorraden voor
mbo en hbo verbeteren samen de
begeleiding van beginnende mboleraren. Dat de kennisbank ook
een rol kan spelen bij het welslagen
van het lerarenregister, waarin je
als docent kunt laten zien dat je
bevoegd en bekwaam bent, werd bij
de ontwikkeling meegenomen. Om
in het lerarenregister te komen is
één ding. Maar je wilt er ook graag
in blijven. Niet zozeer omdat het
moet, maar omdat professionaliseren en doorontwikkelen nu eenmaal
bij je beroep hoort. Je hebt er zelfs
de ruimte voor volgens de cao.

Door het online scholingsaanbod
op kennisbankmbo.nl te raadplegen
kan je als docent heel snel boven
water krijgen met welke opleiding
je punten kunnen ‘scoren’ voor het
lerarenregister en hoe je je kennis en
vaardigheden effectief en optimaal
kunnen blijven ontwikkelen. Voor
HR-managers is er overigens een
aparte button, waarachter een beveiligd HRM-platform huist: managers
die gebruik van willen maken, hebben een eigen inlogcode nodig.
Vijf sterren-beoordeling

Je kunt op verschillende manieren
een geschikte opleiding zoeken. Zo
kun op zoekterm zoeken en verder
op Rubriek (Taal en Rekenen, Bedrijfsvoering), minimale waardering
en al dan niet gecertificeerde trainingen/opleidingen. Naast zoeken
kun je natuurlijk ook zelf beoordelen. Dat gaat volgens het ‘Zoover’principe, de bekende reiswebsite
met beoordelingen over zo ongeveer
alle denkbare vakanties en vakantieverblijven: een korte beschrijving
en vervolgens een beoordeling van
1 tot vijf sterren. Je kunt op Kennisbankmbo een beoordeling geven
op drie aandachtspunten: Inhoud,
Trainer en Locatie. Staat de door
jouw gevolgde opleiding er nog
niet bij? Dan kun je deze zelf in het
systeem invoeren via een eenvoudig
stappenschema. Je vult hiervoor je
contactgegevens in en geeft daarna
een beschrijving van de scholing
die je gevolgd hebt. Daarna kun je
alsnog je beoordeling beschrijven.
De online kennisbank kan alleen
maar een succes worden als er veel
‘massa’ is, oftewel zo veel mogelijk
opleidingen, cursussen en trainingen. Die – een tweede voorwaarde
– door zoveel mogelijk docenten
beoordeeld zijn. Pas dan kun je als
docent een bewuste keuze maken.

Examinering
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Wat is de kostprijs van verschillende examens en wat betekent dit voor het in rekening brengen van
kosten aan verschillende examendeelnemers? Klopt het dat bij afdeling X examinering goedkoper is
dan bij afdeling Y en waarin zit dan het verschil? Wat zijn de totale kosten van examinering. Naar welke
posten gaan deze eigenlijk? Waar zitten aanknopingspunten om kosteneffectiever te examineren?
Belangrijke sturingsvragen, waarop het Kostenmodel examinering antwoord geeft Op de website
www.kostenmodel.examineringmbo.nl vind je het webbased kostenmodel.

Kostenmodel examinering:
meer zicht en grip op de kosten

www.kostenmodel.examineringmbo.nl

Het Kostenmodel volgt de Procesarchitectuur Examinering (zie kwaliteitsborging.examineringmbo.nl).
De processtappen van deze architectuur helpen
je alle examenkosten in kaart te brengen. Een
handige kapstok waardoor je geen kosten over het
hoofd ziet. Je kunt zelf een account aanmaken op
kostenmodel.examineringmbo.nl. Na inloggen lees
je hoe je het model invult. Op de website vind je ook
een gebruikershandleiding. Je start met het formuleren van een sturingsvraag over de kosten van
examinering. Vervolgens krijg je in drie stappen een
antwoord op deze vraag.

Wat doet het Kostenmodel
examinering?
Het kostenmodel:
• Helpt je gestructureerd de kosten van alle stappen
in het examenproces in kaart te brengen en maakt
kosten zichtbaar die je gemakkelijk vergeet.
• Biedt inzicht in investeringen in kosten en tijd bij
een bepaalde organisatie van de examinering.
• Vergroot het kostenbewustzijn binnen je school.
• Brengt discussie op gang over examenkosten en
de mate waarin deze te verantwoorden en beïnvloeden zijn.
• Zorgt voor onderbouwing van beleidskeuzes.
• Kun je gebruiken om kosten te begroten.
• Helpt je bij het sturen op kosteneffectiviteit van
examinering.

Stap 1	Je vult de basisgegevens in: de personeelskosten en clustering (niveau van de organisatie waarop de kosten betrekking hebben).
Stap 2 	Je vult het kostenmodel in. Je benoemt
activiteiten en wijst personele en overige
kosten aan deze activiteiten toe.
Stap 3	Je analyseert de totale kosten of de kosten per deelnemer per (deel)procesgebied. Daarbij kun je de kosten van diverse
procesgebieden of verschillende scenario’s
vergelijken.

Met het kostenmodel krijg je inzicht in de kostenstructuur van je examinering. Je bepaalt zelf de mate
van gedetailleerdheid. Je kunt de kosten in beeld
brengen van het gehele examenproces of onderdelen ervan. Je kunt ook examenvarianten met elkaar
vergelijken.

Voor wie?

Het online Kostenmodel is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers,
teammanagers, hoofden van examenbureaus, sectordirecteuren en examenmanagers.

Tips bij het gebruik van het
kostenmodel
1	Neem de tijd voor het formuleren van een duidelijke, enkelvoudige sturingsvraag. Deze vraag is
bepalend voor bruikbare resultaten.
2	Gebruik de kennis van collega’s van andere afdelingen, zoals HRM en Financiën.
3	Vul het kostenmodel consequent in. Hanteer
daarbij zoveel mogelijk dezelfde basisgegevens:
netto- of bruto-uren, werkelijke loonkosten of
standaardloonkosten, et cetera.
4	Start met een standaardmodel voor de hele
school of afdeling als het kostenmodel breder in
je school gebruikt gaat worden. Vervolgens kun je
op elk onderliggend niveau (sector/opleiding) een
clustering maken.
5	Beschrijf de activiteiten en uitvoerder van die
activiteiten.
6	Blik terug op de sturingsvraag als je de resultaten
hebt.

Wat vinden de gebruikers ervan?

‘Het invullen van het kostenmodel is vooral een
kwestie van doen!’

Totstandkoming

‘Het kost niet veel tijd om vertrouwd te raken met het
systeem. Het is “monkey proof”.’
‘Ik heb door het invullen van het kostenmodel en gesprekken met collega’s hierover meer inzicht gekregen in de examenorganisatie.’
‘Het is heel belangrijk om vooraf te bedenken hoe
gedetailleerd je het model gaat invullen. Hiervoor is
jouw sturingsvraag leidend.’

www.kostenmodel.examineringmbo.nl

IVA Onderwijs is bij het vernieuwde Kostenmodel
examinering uitgegaan van een eerder door ecbo
en PwC ontwikkelde versie. Na bureauonderzoek
is een programma van eisen opgesteld. Op basis
hiervan heeft het bureau een gebruiksvriendelijkere
webbased versie van het oorspronkelijke model
gemaakt. IVA Onderwijs heeft het vernieuwde model
getest bij acht mbo-scholen. Uitgangspunt bij deze
tests waren de sturingsvragen die scholen hebben
rond de kosteneffectiviteit van examinering.
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Masterplan Dyscalculie zorgt voor onderwijs op eigen niveau
Het Masterplan Dyscalculie is een initiatief van het ministerie van OCW, met als doel scholen en onderwijsinstellingen
(po, vo, v(s)o en mbo in staat te stellen om ernstige reken-,
wiskundeproblemen en dyscalculie bij leerlingen en studenten zo snel mogelijk te kunnen signaleren en hen zo goed
mogelijk te begeleiden.

Het uiteindelijke doel van het
Masterplan Dyscalculie (onder
‘dyscalculie’ worden overigens ook
ernstige rekenproblemen bedoeld)
is dat deze leerlingen en studenten
onderwijs op hun eigen niveau kun-

nen volgen. De protocollen Ernstige
RekenWiskunde-problemen en
Dyscalculie (ERWD) zijn hierbij
leidend. De doelstellingen van het
Masterplan worden geconcretiseerd
door onder andere:

• het organiseren van conferenties
over ernstige reken-wiskunde
problemen en dyscalculie;
• een website met informatie, ontwikkelde handreikingen en met
bronverwijzingen;
• beantwoorden van vragen over
ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie;
• bekendheid geven aan de protocollen ERWD en de inhoud ervan.

In het kader van het Masterplan zijn
in december 2013 drie conferenties
georganiseerd over ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie.
De conferenties waren bestemd voor
leraren, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en anderen
die bij het rekenonderwijs betrokken zijn in het basis-, speciaal-,
voortgezet onderwijs en het mbo.
De website masterplandyscalcu-

lie.nl is tijdens de conferenties in
december gelanceerd. Op basis van
de vragen uit de scholen breiden de
activiteiten vanuit het masterplan
zich verder uit.
Bij alle ontwikkelingen en activiteiten is de informatie vanuit de
protocollen ERWD richtinggevend.

Intensiveringstraject
rekenen mbo
In het najaar van 2013 zijn de Steunpunten taal en rekenen
vo en mbo in opdracht van het ministerie van OCW een
tweejarig intensiveringstraject rekenen gestart.
In het kader van dit traject bezoekt
het Steunpunt taal en rekenen mbo
alle bekostigde mbo-scholen enkele
keren om hun ervaringen en resultaten op het gebied van rekenen te
bespreken, te reflecteren op hun
rekenbeleid en praktische handvatten aan te reiken voor verbetering
van het rekenonderwijs.
Inmiddels zijn bijna alle gesprekken van de eerste ronde gevoerd.
In januari zal het steunpunt in een
generieke rapportage verslag doen
van de bevindingen. De gesprekken
zijn gevoerd door duo’s van wie er
één vanwege de relatie met Focus
op Vakmanschap en het professionaliseringsbeleid behoort tot de
gespreksvoerders vanuit MBO15; de
andere is een inhoudelijk adviseur vanuit het Steunpunt taal en
rekenen mbo. Deze eerste ronde
van – vooral inventariserende
– rekengesprekken is van de zijde
van de mbo-scholen gevoerd met
inhoudelijk verantwoordelijken
onder het bestuurlijke niveau, zoals
rekencoördinatoren, projectleiders,
lijnmanagers met rekenverantwoordelijkheid, hoofden onderwijs,
beleids- of stafmedewerkers en ook
coördinerend rekendocenten. De gesprekken zijn opvallend openhartig
en plezierig verlopen en geven een
goed en levendig beeld van de stand
van zaken van de ontwikkeling van
het rekenonderwijs in het mbo.
Het algemene beeld is dat er in het
mbo hard gewerkt wordt aan het
rekenonderwijs, maar dat het van
erg ver moet komen. Omgevingsvariabelen en randvoorwaarden
zitten soms flink tegen. Zo zijn veel
gehoorde belemmerende factoren:
• Het nog altijd te lage startniveau
van studenten. Meer dan de helft
van de studenten komt niet binnen
op het gewenste niveau 2F, sommigen zitten daar ver onder.
• Het feit dat de rekenprestaties
nog steeds niet meetellen voor de

slaag-/zakbeslissing maakt het voor
de scholen erg moeilijk om de druk
op de ketel te houden en studenten
te blijven motiveren.
• Over het algemeen zijn rekendocenten nog matig toegerust om het
vak rekenen te geven.
• Er is ook kritiek op de rekenexamens zelf. Over het algemeen worden de examens te talig gevonden,
waardoor taalzwakke studenten
er moeite mee hebben. Een veel
gehoord bezwaar is ook dat het
geen kale rekensommen zijn en
dat je wel erg veel stappen moet
zetten om tot het goede antwoord
te komen. De duur van de examens
is voor mbo studenten ook aan de
lange kant. Ten slotte wordt het
als gemis ervaren dat een student
tijdens het examen niet terug kan
bladeren.
• De correcte afname van de centraal
ontwikkelde pilotexamens rekenen
kost erg veel tijd en geld.
Maar er zijn ook succeservaringen.
Enkele veelgenoemde factoren
daarin:
• Een CvB en managementteam dat
verantwoordelijkheid neemt voor
rekenen, het belang daarvan onderstreept, zorgt voor draagvlak in
de hele school en duidelijkheid in
organisatie, aansturing en verantwoordelijkheden.
• Deskundige rekendocenten en
(verdere) professionalisering van
rekendocenten.
• Instelling van een rekenvakgroep
(soms als onderdeel van een AVOteam of generiek team).
• Een goede examenorganisatie,
deelname aan de pilotexamens en
opschaling daarvan.
• En ten slotte de toenemende
ervaring met het rekenonderwijs.
Mbo-scholen hebben de afgelopen
jaren met vallen en opstaan aan
rekenonderwijs vorm gegeven. Het
aanbod sluit inmiddels beter aan
op de vraag van studenten.

Hulpmiddel voor beoordelen van
taaluitingen in de maak
Het beoordelen van taaluitingen (spreken, gesprekken
voeren en schrijven) is lastig. Uit peilingen onder docenten
blijkt dat veel docenten worstelen met vragen als ‘Is een bepaalde taaluiting wel voldoende op een 2F of 3F niveau?’ en
‘Beoordeel ik te streng of ben ik juist niet kritisch genoeg?’.

Met de invoering van het instellingsexamen Nederlands zoeken
docenten naar een evenwichtige en
verantwoorde manier om taaluitingen te beoordelen. Een hulpmiddel
is in de maak.
In opdracht van het Steunpunt taal
en rekenen richt Cito de komende
maanden een digitaal beoordelaarsplatform in. Via het beoordelaarsplatform kunnen docenten straks
hun beoordelingsvaardigheden op
verschillende manieren verbeteren.
In de eerste plaats kunnen docenten
zelf een interactieve beoordeling
van voorbeeldprestaties uitvoeren.

De docent bekijkt voorbeelden
van kandidaatuitingen (filmpjes,
audio-opnames, schrijfproducten)
en beoordeelt deze uitingen. Hij/
zij vult de beoordeling in op de
onderscheiden onderdelen van het
beoordelingsformat. Vervolgens
voert hij/zij een check uit om te zien
hoe de ‘expert’ hetzelfde taalproduct
heeft beoordeeld. Bovendien wordt
elke beoordeling voorzien van een
onderbouwing per aspect.
Daarnaast bevat het beoordelaarsplatform straks enkele opnames van
een toetsleider die een toets Spreken/Gesprekken voeren afneemt.

Door het bekijken daarvan krijgen
docenten een beeld van het belang
van de rol van de toetsleider en het
hanteren van goede vragen en gesprekstechnieken. In een toelichting
hierbij worden aandachtspunten
beschreven voor het uitlokken van
taalvaardigheid op het gewenste
niveau.
Beter en objectiever

Met behulp van dit materiaal kunnen de beoordelaars leren om beter
en objectiever te beoordelen. De
voorbeeldprestaties zijn authentieke
kandidaatuitingen van examens
voor de vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en schrijven,
verdeeld over de niveaus 2F en 3F.
Het interactieve beoordelaarsplatform is naar verwachting in het
voorjaar van 2014 gereed. Communicatie hierover vind je te zijner tijd
op de website van het Steunpunt.

FAQ: vrijstelling voor examens
In elke MBO•krant beantwoordt
het Steunpunt taal en rekenen
een of meerdere ‘veelgestelde
vragen’.

Is het mogelijk dat studenten
vrijstelling krijgen voor het examen
Nederlands en rekenen?
Ja, dat is mogelijk onder bepaalde
voorwaarden. Kortweg komt het
erop neer dat een student vrijstelling
kan krijgen als hij het examen met
een voldoende heeft afgesloten en

binnen twee jaar na het schooljaar
dat hij dit examen heeft gedaan,
eenzelfde examen opnieuw zou
moeten doen. Deze vrijstellingsregel gaat in op het moment dat
de examinering van Nederlands
en rekenen van invloed zijn op de
slaag-/zakbeslissing. Een voldoende
resultaat op het pilotexamen geeft
recht op vrijstelling binnen dezelfde
opleiding in het jaar waarop de
examinering van invloed is op de
slaag-/zakbeslissing. Een voldoende

resultaat voor Nederlands of rekenen behaald in het vmbo geeft nooit
recht op vrijstelling in het mbo.
Een eenmaal behaald resultaat voor
Nederlands en rekenen blijft geldig
gedurende de hele opleiding, ook bij
vertraging.
Voor meer specifieke informatie
over het vrijstellingenbeleid wordt
verwezen naar het servicedocument
dat binnenkort door het Steunpunt
gepubliceerd zal worden.

mbo
academie
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Door en voor professionals
De MBO Academie heeft ook voor 2014 voor docenten en alle andere
medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs een uitgebreid aanbod
van leergangen, spelsimulaties, trainingen, seminars en conferenties. Een
bloemlezing.

...

Terug naar school
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

Spelsimulatie TeamTijd

Agenda

Het beroepsonderwijs vraagt een grote eigen verantwoordelijkheid van mensen op de werkvloer. Daarover
staan in de cao BVE heldere afspraken. Een goede basis. Maar er rijzen ook vragen. Tegen welke problemen
loopt een team aan tijdens het maken van een werkverdeling? Hoe kunnen teamleider en teamleden het
verdelen van de werkzaamheden het beste aanpakken?
In de spelsimulatie TeamTijd ga je met je team op zoek
naar praktische antwoorden. Primaire focus ligt op het
tijdverdelingsvraagstuk binnen onderwijsinstellingen.

trainingen

23 jan. 2014

Deze leergang laat je zien hoe je de kwaliteitsontwikkeling
in je team kunt versterken. Ook onderzoek je hoe je resultaten van kwaliteitsmanagement kunt inzetten in je team.
6 feb. 2014
Masterclass Youngworks: De jeugd van tegenwoordig!

Spelsimulatie Educatief Ondernemerschap

Jongeren gebruiken sociale media vooral voor informele communicatie en entertainment. Maar het biedt
zoveel meer. Wat sociale media kunnen betekenen
voor het onderwijs is de centrale vraag tijdens deze
training. Je maakt kennis met een aantal toepassingen
en de manier waarop je deze in je lessen kunt gebruiken. Je doet verder allerlei ideeën op over hoe je kunt
inhaken en bijdragen aan de mediawijsheid en mediavaardigheid van studenten.
Doelgroep: docenten en teamleiders
Duur: 1 dag
Wanneer: check de agenda op mboacademie.nl

Masterclass De jeugd van tegenwoordig
De jeugd van tegenwoordig is een term waarbij zowel
jonge als oude docenten soms hun schouders ophalen.
‘Ze zijn niet meer gemotiveerd’, hoor je dan. En: ‘Het
lijkt wel alsof ze alleen maar met hun smartphone
bezig zijn!’. De wereld rondom jongeren verandert in
een rap tempo. Dit heeft ook gevolgen voor jou als
docent. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van
wie de jeugd nu precies is. En wat wil de student nu?
En wat hebben ze nodig? Met deze masterclass word
je getraind om je vakmanschap te vergroten en het
allerbeste uit jouw studenten te halen. Dat gebeurt
ondermeer door een interactieve lezing, prikkelende
filmpjes waarin jongeren aan het woord zijn, actuele
wetenschappelijke inzichten en praktische tips.
Doelgroep: Onderwijsteams
Duur: 1 middag
Wanneer: 6 februari 2014

Dit is slechts een greep uit het aanbod van de MBO
Academie. Gaat je voorkeur uit naar een andere
training? Kijk dan op www.mboacademie.nl voor
het complete aanbod of neem contact op via
info@mboacademie.nl. Uiteraard is het mogelijk
om trainingen incompany uit te voeren.

van professionals
voor professionals

Startbijeenkomst Leergang Kwaliteitsmanagement

Doelgroep: Onderwijsteams
Duur: 1 dag

Sociale media in het onderwijs
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Deze game stimuleert ondernemerschap bij je team.
Het confronteert je team met financiële en bedrijfsmatige gevolgen van onderwijskundige maatregelen die je
met je mensen bedenkt. Je team krijgt de kans facetten van het onderwijsproces te beïnvloeden. De game
ligt dicht tegen de dagelijkse context en is daarmee
een simulatie van je werkelijke onderwijspraktijk.

Lees het kader op deze pagina voor meer informatie.
10 feb. 2014
Masterclass Youngworks: ICT als uitdaging
Lees het kader op deze pagina voor meer informatie.
14 feb. 2014
Startbijeenkomst Leergang Focus op examineren
De leergang voor iedereen die betrokken is de aansturing,

Doelgroep: Onderwijsteams
Duur: 1 dag

borging en verbetering van examenprocessen.
12 mrt. 2014
Startbijeenkomst Leergang Rekenmeester
Lees het kader op deze pagina voor meer informatie.

Masterclass ICT als uitdaging
Het onderwijs verandert door de introductie van ICTmiddelen. Welke kansen biedt dit op gebieden als differentiëren, maatwerk bieden en het motiveren van studenten? Als zoveel studenten urenlang bezig kunnen
zijn met complexe uitdagingen uit games, dan kunnen
we hier voor de onderwijssetting nog veel uit leren!
Michel van Ast neemt je mee in de nieuwste inzichten.
Zoals Flipping the Classroom: verplaats klassikale uitleg
naar online tools en houd alle tijd over voor differentiatie en maatwerk. Na deze masterclass heb je inzichten
gekregen die leren leuker, interactiever en uitdagender
maken! Je gaat naar huis met 10 praktische tips die je
direct morgen in je onderwijspraktijk kunt toepassen!
Doelgroep: docenten
Duur: 1 dagdeel
Wanneer: check agenda op mboacademie.nl

Leergang Rekenmeesters

events
11 mrt. 2014
Rekenconferentie (NBC Nieuwegein)
De jaarlijkse conferentie voor rekendocenten in het mbo.
Deze vijfde editie heeft als thema ‘De ontwikkeling van
docentvaardigheden’.
28-08-13 17:13

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.

Colofon

Hoe ontwerp je een goede rekenles? Welke rekenmethode gebruik je op welk moment? Naast het verkrijgen van inzicht wordt ook veel aandacht besteed aan
de verschillende vormen van oefenen. Alle domeinen
genoemd in het referentiekader komen aan bod.
Kortom een leergang speciaal bestemd voor de rekendocent.

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: Rob Nelisse (pagina 1, 2
bovenaan, 4 en 12. Verder danken we
CPS voor het beschikbaar stellen van
beeldmateriaal.

Start: 12 maart 2014
Doelgroep: Rekendocenten
Duur: 4 dagen

CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
TEKST: Ravestein & Zwart, Joke
Christiaans & Aston McMurtha, SBB,
Rob Schrijver

DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 32.000
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De vijf rollen van de leraar

Oefenen, oefenen, oefenen
Elke docent moet over vijf basisvaardigheden beschikken
om zijn vak goed en effectief uit te oefenen. Martie Slooter,
consultant bij CPS, schreef hierover het boek De vijf rollen
van de leraar. ‘Deze rollen zou je als docent elke les weer aan
moeten nemen.’

Gastheer, presentator, didacticus,
pedagoog en afsluiter. Zie hier de
vijf rollen van de leraar. Volgens
Martie Slooter behoren deze rollen
tot de basisvaardigheden van docenten. ‘Zonder deze vaardigheden ben
je nergens’, stelt ze. ‘Vergelijk het met
de onderhandse opslag bij tennissen. Dat is het eerste wat je leert;
alleen zo kun je de bal in het spel
brengen.’ Slooter merkt bovendien
dat haar indeling in rollen niet zomaar een leuk ideetje is. ‘Ik kom er
telkens weer achter dat veel nieuwe
docenten op de hoogte zijn van de
rollen en het bijbehorende gedrag.
Opleidingen besteden hier in hun
curriculum dus gericht aandacht
aan.’

lingen zich gezien voelen en houd
je de “gangcultuur” – de cultuur
van buiten het klaslokaal – letterlijk
buiten de deur. Je maakt leerlingen
bijvoorbeeld duidelijk dat ze in de
klas niet mogen eten of dat ze hun
jas moeten uitdoen. Zo zorg je ervoor dat ze in de leermodus komen.’
Daarna nemen docenten de rol van
presentator aan. ‘Dit vraagt om
leiderschap. In twee minuten – deze
fase duurt maar kort – moet je de
leiding nemen en aan je leerlingen
laten zien dat jij het onder controle
hebt. Heel belangrijk is dat je dit leiderschap ook non-verbaal uitstraalt.’
Beide rollen zijn noodzakelijk voor
het succes van de les. ‘Je moet de
leerlingen uit de gangcultuur halen
en je les binnentrekken.’

Welkom

De eerste rol die Slooter onderscheidt, is de rol van de gastheer. ‘Als
docent moet je je leerlingen welkom
heten door echt contact te maken.
Noem ze bij de voornaam en zeg iets
aardigs. Zo zorg je ervoor dat leer-

Vergeten

De derde rol die docenten aannemen is de rol van de didacticus. ‘In
deze fase breng je de leerlingen echt
iets bij. Dat doe je eerst door de lesstof uit te leggen. Belangrijk is dat je

dit op verschillende manieren doet:
je vertelt het niet alleen, maar laat
het bijvoorbeeld ook zien.’ Daarna
moeten docenten het leerproces bij
hun leerlingen activeren. Deze fase
wordt volgens Slooter vaak vergeten,
terwijl dit heel belangrijk is. ‘Je moet
actief nagaan of leerlingen begrijpen
wat je hebt uitgelegd. Bijvoorbeeld
door te vragen of ze voorbeelden
kunnen noemen of de stof kunnen
navertellen. Als je zeker weet dat
iedereen de lesstof snapt, zet je ze
aan het werk. Daar hoort wel een
duidelijke instructie bij.’
Gevatte opmerking

De vierde rol – pedagoog – is een rol
die in alle fases van de les terugkomt. ‘Als docent heb je ook een
opvoedende en corrigerende taak.
Je gaat om met pubers; die hebben
regels nodig. Je spreekt je leerlingen
dus aan als ze praten terwijl jij iets
uitlegt of als ze hun voeten op tafel
leggen. Docenten moeten zich wel
realiseren dat elke situatie om een
andere reactie vraagt. De ene keer
kijk je iemand alleen maar aan, een
andere keer maak je een gevatte
opmerking.’ Aan het eind van de les
nemen docenten de rol van afsluiter
op zich. ‘Het is heel belangrijk om
je les structuur mee te geven. Je heet
de leerlingen niet alleen welkom aan

Martie Slooter: ‘De vijf rollen geven een richting aan, maar daar moet je
wel je eigen draai aan geven. Anders prikken leerlingen hier genadeloos
doorheen.’

het begin, maar sluit de les ook goed
af. Vraag leerlingen wat ze hebben
geleerd en hoe ze dat geleerd hebben. Daarna sluit je de les af door
aan te geven dat de leerlingen hun
tas mogen inpakken.’ Slooter benadrukt dat alle docenten deze rollen
onder de knie kunnen krijgen. ‘Wel

geldt het aloude adagium: oefenen,
oefenen, oefenen. Zorg er ook voor
dat je authentiek bent. De vijf rollen
geven een richting aan, maar daar
moet je wel je eigen draai aan geven.
Anders prikken leerlingen hier
genadeloos doorheen. En ben je nog
verder van huis.’

Victor van Geel over de functie van lichaamstaal

‘Communicatie is meer dan praten’
Als docent communiceer je dag in dag uit. Dat zal succesvoller gaan als je spreektaal en lichaamstaal bij elkaar passen. Sterker nog, als lichaamstaal niet past bij wat je zegt, is
de kans groot dat de verbale boodschap geen enkel effect
heeft. Victor van Geel schreef voor docenten een boek over
lichaamstaal.

Zelf kan hij zich zijn tijd als Biologieleraar aan de mavo nog goed
herinneren. ‘Ik had enorme ordeproblemen in de klas. Samen met
twee andere collega’s. De rest van
het lerarenkorps had de klassen er
flink onder. Maar dat had niets met
wederzijds respect te maken, eerder
met het kleineren van de leerlingen.
Na dat eerste rampjaar nam ik het
overlevingsgedrag noodgedwongen
over. Maar na drie jaar was het op.
Ik pakte mijn biezen en hoopte dit
nooit meer mee te maken.’

manier van spreken en doen – hoe
je iemand ziet. “Jan zet het raam
open!” laat zien dat Jan gecommandeerd mag worden. De vraag is of
Jan het daarmee eens is. Zo niet, dan
is dit een kiem voor problemen. Ten
tweede toon je bij elke uiting van
communicatie hoe je zelf gezien wilt
worden. Een leraar die als deskundige gezien wil worden, heeft geen

Boodschap

Stills van de bij Victor van Geels boek

Victor van Geel, docent Psychologie aan de Hogeschool ArnhemNijmegen en auteur van het boek
Lichaamstaal, praktijkboek voor de
leraar, schetst de kern van zijn boek,
dat inmiddels alweer in zevende
druk is verschenen. ‘Communicatie
is meer dan praten. Als je communiceert, toon je altijd – door je

behorende instructiefilmpjes op
www.pabolichaamstaal.nl: boze leerkracht (rechtop staan, korte driftige
gebaren vanuit de elleboog), levendig
lesgeven (levendige mimiek, oogcontact en armbewegingen) en aandachtig luisteren (oplettend, handen min
of meer los van de tafel, het lichaam
naar de leerling gewend).

lesvoorbereiding in zijn trillende
handen, maar kent zijn boodschap
uit het hoofd. Hij schrijft op een
ordelijke, nette manier op het bord
en kijkt alle leerlingen van tijd tot
tijd vriendelijk aan. Aannemelijk
dat leerlingen hem inderdaad
als een deskundige zien. Zorg er
kortom voor, dat wat je laat zien,
klopt met wat je wilt en zorg dat het
de instemming heeft van je publiek.
Als dat laatste niet zo is, heb je een
communicatieprobleem.’

Beheerst

Het belangrijkste voor een docent is
dat hij leiderschap uitstraalt, vertelt
Van Geel. ‘Als docent geef je leiding
aan een klas. Laat dat dan ook
blijken, meteen – letterlijk – vanaf
de eerste seconde. Reageer op elke
overtreding, hoe klein ook. Vrienden worden kan altijd nog. Maar
verloren gezag pak je niet zo snel
terug.’ Van Geel demonstreert hoe
je blijk van leiderschap kunt geven.
‘Kijk mensen aan als je spreekt, zo

adresseer je duidelijk. Ga niet zitten
maar ga staan, rechtop, helemaal
zichtbaar. Beweeg weinig. Probeer je
stem laag te houden, want een lage
stem klinkt beheerster en sterker
dan een hoge stem.’ Daaraan voegt
hij toe: ‘En scheld nooit, want dat is
een teken van zwakte en bovendien
respectloos. Blijf altijd rustig.’
Luisteren

Niet alleen leiderschap, maar ook
goed en effectief communiceren in

In de praktijk

december 2013

11

Discussiemiddag rond Het Alternatief

Van moet naar moed
Het doet nogal wat stof opwaaien: ‘Het Alternatief’, het
boek dat de afrekencultuur in het onderwijs ter discussie
stelt. Jet Bussemaker las het. En velen met haar. Tijd voor
een goed gesprek vond de BV MBO en nam het initiatief
voor een discussiemiddag. Datum 15 november, locatie: het
Innovatiehuis in Den Bosch. Volle zaal, grote meningsverschillen en veel informatie die aanzet tot nadenken.

Niet iedereen aanwezig in Den
Bosch heeft het boek gelezen. Maar
ideeën zijn er genoeg. De onverwachte afwezigheid van coauteur
Jelmer Evers doet daar niks aan af.
Bedoeling van de discussiemiddag
– georganiseerd door het Consortium voor Innovatie – is om stil te
staan bij het boek en zelf alternatieven te verzamelen. Gespreksleider
Marjolein Held van de BV MBO laat
de deelnemers ongedwongen kennis
met elkaar maken. ‘Vraag degene
die naast je zit wat hem aanspreekt
in ‘Het Alternatief ’. En naar welke
antwoorden hij op zoek is.’ Vervolgens is minister Bussemaker aan het
woord in een filmpje waarin ze naar
aanleiding van ‘Het Alternatief ’ zegt
dat docenten professionele ruimte
moeten krijgen en nemen. Een
mooie opsteker voor de auteurs.
Ontmoeting als antwoord

Bestuurder van het Friesland Col-

vervolg pagina 10
het algemeen kunnen flink ondermijnd worden door verkeerde
lichaamstaal. ‘Neem zoiets als luisteren’, gaat Van Geel verder. ‘Stel je
hebt als ouder, leerling of collegadocent een gesprek met een docent
die met zijn ogen alles om zich heen
volgt, met name het stralende weer
buiten. Dan voel je je niet serieus
genomen. Het is dan ook zaak dat
je met non-verbale communicatie
laat zien dat je open staat voor het
gesprek en wilt weten wat iemand te
zeggen heeft. Dat kan bijvoorbeeld
door de gesprekspartner recht aan
te kijken en bevestigend te knikken
tijdens het gesprek. Maar ook door
bijvoorbeeld de handen losjes op
tafel te leggen en het lichaam naar
de gesprekspartner toe te wenden.
Tekenen van welwillendheid.’
Tot slot heeft Victor van Geel nog
een laatste tip. ‘Kies voor kleding die
bij je rol past en niet de aandacht
van je boodschap afleidt. Zorg dat
je kleding draagt waarin je serieus
genomen wordt. Dat hoeft echt geen
strak pak te zijn. Zeker niet in het
mbo, want dat schept alleen maar
afstand.’
www.pabolichaamstaal.nl

Gezellig!

Weijers. Een school is zo goed als
de leerkrachten die er werken. Dat
is zijn stelling. Docenten die plezier
hebben, presteren beter. En dat
plezier hangt af van de professionele
ruimte. ‘Als ze die krijgen en ‘m
benutten vergroot dit hun plezier en
wordt hun bijdrage zinvoller.’ Vaak
gebruiken leerkrachten die ruimte.
Een van de oorzaken is gebrek aan
vertrouwen. ‘Vertrouwen kun je
niet geven. Je kunt het hebben. En
als schoolleiders dat niet hebben, is
er moed nodig. Moed om toch die
ruimte te geven.’ Van belang is wel
dat er tegelijkertijd een cultuur van
gedeelde verwachtingen en feedback
gecreëerd wordt. ‘Het kernproduct
van scholen is leren. In zo’n omgeving zou feedback toch normaal
moeten zijn. Dat is dus niet zo.’
lege, Frank van Hout, is op het laatste moment ingevlogen als spreker
in plaats van Evers. Via Twitter ging
dit bericht de wereld in, @frankvanhout01: ‘HELP! Heb “ja” gezegd op
vraag om MORGEN korte inleiding
te geven over #hetalternatief. Boek
zet aan tot denken maar ik vind nog
niet veel :).’ Er kwam een prachtige
reactie: ‘Da’s toch juist heel mooi?!
Er wordt al teveel gevonden en te
weinig gedacht. Vertel ons morgen
waarover en hoe je denkt.’ En dat is
wat Van Hout doet op 15 november.
Een van zijn conclusies: ‘We moeten
niet naar een ander model – flipping the system – maar naar een
andere verhouding tot elkaar. De
ontmoeting is het antwoord op “Het
Alternatief ”.’
Afrekenen begint op de basisschool

Student en voorzitter van JOB
Michiel Steegers geeft aan dat hij
het ‘slachtoffer’ is van de afrekencultuur. ‘Afrekenen begint al op de
basisschool, met de eindtoets. Ik realiseerde me pas op het vmbo wat de
impact van die toets is.’ In het mbo
wordt het volgens Steegers niet beter. ‘Studenten vinden het hartstikke
lastig om hun toekomst te bepalen.
Maar je moet wel in een half uur
oppennen hoe je jouw toekomst
ziet. Daar krijg je dan vervolgens
een punt voor…’ Steegers is van
mening dat Finland het beter doet.
Daar is niet iedereen het mee eens.
Reactie uit de zaal: ‘Het Nederlandse
mbo doet het op heel veel vlakken
heel goed. Beter dan Finland. Het
PIAAC-onderzoek onderschrijft dat.’
Vertrouwen hebben

De laatste presentatie in Den Bosch
is van denkadviseur en coach Frank

gastcolumn

Stoutmoedig

Tijd voor koffie, bezinning en discussie. Het borrelt en bruist. Perfect
uitgangspunt voor een pittige
discussie. ‘Wat ga jij maandagochtend anders doen?’ De antwoorden
variëren van letterlijk ruimte creëren
(opruimen) tot het negeren van de
1.000-urennorm – voorlopig althans. ‘We moeten meer tijd nemen
om de diepte in te gaan. Mijd best
practises en ga op onderzoek uit.
Daar hoort een studieuze houding
bij.’ Dat wil er niet bij iedereen in:
‘We vergeten de generatie waar het
om gaat: de studenten. Laat hen
het alternatief bedenken. Schaf de
kwalificatiedossiers af, geef ze een
kader waarbinnen ze zelf het leren
organiseren.’ Helft voor, helft tegen.
‘Wat mij betreft gaan we van moeT
naar moeD.’ En dat is misschien wel
een heel stoutmoedige conclusie.

Ik heb inmiddels menig koffieruimte mogen bezoeken in scholen.
Deze ochtend, in eenzame afwachting op een voor mij vreemde
werklocatie, denk ik ineens: ik hoop niet dat de sfeer in zo’n ruimte
een afspiegeling is van de school. Neem deze ruimte. Zonder een
bepaald ROC te beschuldigen van gebrek aan een goede sfeer, wil
ik reflecteren op de aanwezige (atmo)sfeer. Of op het gebrek aan
sfeervolle aspecten die ervoor zorgen dat je een positief gevoel krijgt
bij binnenkomst.
Allereerst de toegang tot deze koffieruimte. Er zijn hier twee ingangen. De eerste is de ingang die je binnentreedt vanaf de parkeerplaats. Bijna iedere nieuweling die door deze buitendeur komt geeft
geen blijk van vriendelijkheid als deze mij ziet. En de deur brengt
continue kou mee naar binnen. Die blijft ook als sfeer hangen. Een
ander gevolg ervan is dat de mensen niet binnen komen via de
receptie, waardoor zo’n centraal informatiepunt verstoken blijft
van de kennis omtrent de aanwezigheid van de docent. Makkelijk
voor eventuele bezoekers is dat niet. Tot slot is de betreffende deur
ook nog de toegang tot de rookruimte: buiten. Steeds gaat de deur
open. En weer dicht. Met verlies van warmte.
Langs de andere ingang is het al niet veel beter. Die is gesitueerd
in de grote kantine. Een anonieme deur, die leidt naar een korte
doorgang, welke ook gebruikt wordt als garderobe, afwasruimte en
waar een vrijwel lege koelkast staat. Zo’n felverlichte, hoge, waar
normaal drankjes in liggen bij een tankstation. Vrolijk is het allemaal niet. En door die doorgang komt dan iemand binnen. Zoals
net. Die zegt niets, loopt naar de radio (zo’n echte ouderwetse met
in het midden een dubbele cassettespeler en aan weerszijde boxen)
en zet ‘m uit. Zonder omhalen of vragen of er misschien mensen
zijn die luisteren. Niet dat er een gezellig muziekje op stond, maar
toch. Het gaat om het idee. De man pakt vervolgens een bekertje
met onbekend vocht (schijnt koffie voor te moeten stellen) uit een
lawaaierig apparaat en vertrekt weer. Dit alles zonder iets te zeggen of iemand aan te kijken, al was het nors.
Ik heb mijn bekertje leeg en een impressie opgedaan van een
doorsnee docentenkoffiekamer in een ROC. Ik wacht nog op mijn
afspraak en blader wat oude bladen door die op de onpersoonlijke
tafels liggen, zittend op een plastic IKEA-stoel. Uitzicht op de lege
kantine (er wordt les gegeven) en parkeerplaats. Gezellig. Als de
sfeer in de klassen maar anders is. Hier overheerst een gevoel van
eenzaamheid in de kou.

Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO
Voor reacties: rob.schrijver@bvmbo.nl
Voor meer over de beroepsvereniging: www.bvmbo.nl

Laat zien dat je goed met gezondheid bezig bent!
Horecagelegenheden die een sticker krijgen van de Smaakpolitie,
plakken deze vol trots op hun deur.
Hetzelfde gaat misschien gebeuren
met het Vignet Gezonde School,
de erkenning voor scholen die
aantoonbaar goed bezig zijn met
gezondheid.
Mbo-schoollocaties kunnen vanaf
1 november voor vier thema’s een
themacertificaat aanvragen: (1)
voeding, (2) bewegen en sport, (3)
roken, alcohol, drugs en gehoorschade en (4) relaties en seksualiteit.

Een vijfde thema – sociale veiligheid
– volgt in de loop van 2014. Om een
vignet aan te vragen vul je namens
je schoollocatie een vragenlijst in
voor één of meer thema’s. Je locatie
moet dan wel voldoen aan wettelijke
eisen die voor het thema gelden. Uit
de antwoorden op de vragen moet
duidelijk worden hoe je locatie voor
het thema activiteiten op vier niveaus uitvoert: signalering, gezondheidseducatie, schoolomgeving en
schoolbeleid.
Info: www.gezondeschool.nl.
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MBO City

de MBO·krant

Op maandag 25 november kwamen in CineMec Ede zo’n
duizend mbo-professionals, studenten en een keur aan

Jaap Boonstra @jaapboonstra

gastsprekers uit het onderwijs en het bedrijfsleven samen

Vandaag in goed gezelschap om jeugd een
toekomst te geven met meer dan 1000 docenten
uit MBO. #mbocity

voor de jaarlijkse vinger aan de pols. Een terugblik in beeld
en tweets.

Frans Thijssen @fthijssen
#mbocity Dossier is het wat...maar niet het hoe.
Het kwalificatiedossier moet nog “leerbaar” gemaakt
worden. Ellen de Bruijn

SOS Vakmanschap @sosvakmanschap_
#mbocity Interessant verhaal van @PepijnvanBommel!
Schoenen maken is wel degelijk vakmanschap
@Shoe_Academy

Johan Lapidaire @Lapidaire
Vandaag hele dag gereserveerd voor leerzame dag op
#mbocity.

Hanneke van Bleek @HannekeNijmegen
#mbocity #josbaeten: kansen te grijp voor het MBO,
laten we niet wachten totdat we nog verder moeten
bezuinigen!

Ministerie van OCW @MinOCW
Minister Bussemaker daagt mbo-docenten @MBOCity
uit mee te denken over toekomst van hun vakgebied
#mbotour #mbocity

MBO City 2014
De datum voor de volgende editie van MBO City ligt vast:
maandag 24 november. Noteer ‘m vast in je agenda.
We zien je dan heel graag terug!

