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Ouders willen
gezonde
kantine
Ruim tweederde van de ouders van
mbo- en vo-leerlingen vindt dat
scholen en ouders samen moeten
werken aan een gezond aanbod in
de kantine en automaten. Een op
de twee ouders wil zelf meehelpen.
Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum.
Volgens het Voedingscentrum ziet
het er naar uit dat scholen veel meer
hulp van ouders kunnen krijgen dan
ze tot nu toe vragen. Een derde van
de ouders zou graag in gesprek willen met de school of overleggen met
de ouderraad. Zeventien procent wil
met andere ouders invloed uitoefenen en zeven procent zegt mee te
willen draaien in het schoolkantineteam.
Verantwoordelijkheid

Maurice Smeets (geheel links) neemt zijn studenten even naar buiten om een paar zaken uit te proberen tijdens een workshop over het thema mobiel leren

Project ‘Het Leren van de Toekomst’ wakkert innovatiekracht docenten aan

Onderzoeken, proeven, testen,
doorgeven
Hoe ziet jouw docentschap er in 2020 uit? Het is een vraag
die voor een belangrijk deel samenhangt met het begrip
innovatiekracht. Immers: om je vak naar nieuwe hoogten te
stuwen, moet je wel willen, kunnen en mogen innoveren.
Het project ‘Het Leren van de Toekomst’ wakkert de innovatiekracht aan in de broeikas van aankomende docenten: de
lerarenopleiding. Daar wordt volop geëxperimenteerd met
ICT-toepassingen en technologische innovaties. Het doel:
van ICT een vanzelfsprekendheid maken.
De toekomst schetsen kan simpelweg niet zonder het woord ICT
te laten vallen. We zijn, ook in het
onderwijs, de weg in geslagen van
een verregaande digitalisering. Omdraaien lijkt onmogelijk. Logisch
dus dat in het project ‘Het Leren
van de Toekomst’ centraal staat hoe
technologie een bijdrage kan leveren
aan boeiend en uitdagend onderwijs. Toch is het docentschap over
enkele jaren niet wezenlijk anders
dan nu, stelt Maurice Smeets, als docent en coördinator van de vakgroep
Natuurkunde/Techniek verbonden

aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) en in die hoedanigheid
betrokken bij het project.
‘Ik ben zelf erg ICT-minded, maar
ik geloof niet in iPad-klassen waar
alles digitaal gebeurt’, vertelt Smeets.
‘ICT-toepassingen in het onderwijs
zijn prima, zolang ze echt meerwaarde hebben voor jouw eigen
dagelijkse praktijk. Dat varieert van
docent tot docent. Onderwijsinstellingen moeten niet innoveren om
het innoveren en vervolgens al hun
docenten dwingen om de innovatie

te gebruiken. De toepassing moet
een wezenlijke bijdrage leveren aan
wat wij hier “GGO” noemen: Gewoon Goed Onderwijs. Belangrijke
pijlers daarbij zijn en blijven persoonlijk contact en zelfs klassikale
overdracht van theorie.’
Diversiteit

ICT vult aan, verrijkt. Soms kan ICT
het onderwijs transformeren, stelt
Smeets. ‘Met ICT kun je jouw lessen
zeker aantrekkelijker en actueler
maken. Bovendien: diversiteit in
werkvormen zorgt ervoor dat je
leerlingen of studenten gemotiveerd
blijven. Dat is, zeker voor het techniekonderwijs, een belangrijk issue.
De instroom is mager, terwijl de
behoefte van het bedrijfsleven groot
is. Vandaar dat we bij de projectstart
ook dit thema op de agenda hebben
gezet. We willen onderzoeken hoe
leerlingen met behulp van ICT-toepassingen op afstand kunnen leren,
samenwerken en feedback kunnen
geven op elkaar en tegelijkertijd

kijken of dit de toepassingen zijn die
het onderwijs aantrekkelijk maken.’
Kleine stapjes

Smeets voorziet de komende jaren
dan ook geen complete stelselwijziging. ‘Innoveren in het onderwijs
gaat in kleine stapjes. Natuurlijk
zijn er straks meer open leermiddelen beschikbaar. De rol van de
docent zal meer coachend zijn. Zo’n
ontwikkeling als “Flipping the Classroom”, waarbij je klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en
eventuele andere vormen van online
instructie, terwijl de verwerking en
oefening van het geleerde onder
begeleiding plaats vindt, speelt daar
mooi op in. Studenten zijn dan
nog meer op elkaar aangewezen;
docenten begeleiden, beantwoorden
vragen en geven verdieping. Maar
dat is geen onderwijsvreemde taak.
Straks is het onderwijs – ook het
mbo – niet wezenlijk anders dan nu.
De rol van de docent blijft van het
grootste belang.’
Lees verder op pag. 6

Uit het onderzoek blijkt verder dat
ouders van mbo-studenten minder
vaak dan op het vo en het vmbo
het idee hebben dat het aanbod op
de school van hun zoon of dochter
voornamelijk ongezond is (16%
tegenover 24%). Ook opvallend:
ouders met een kind op het voorgezet onderwijs vinden de school
vaker (mede)verantwoordelijk voor
gezond eten en drinken op school
dan ouders met een kind op het
mbo (61% tegenover 52%).
Ouders met een kind op het mbo
hebben hun kind verder al meer
losgelaten. Zij vinden het kind vaker
zelf hoofdverantwoordelijk voor het
eet- en drinkgedrag op school. De
mede- en hoofdverantwoordelijkheid ligt volgens hen minder vaak
bij de ouders. Zelf ervaren zij minder invloed op het eet- drinkgedrag
van hun kind op school en hebben
zij hier gemiddeld ook minder
behoefte aan. Bovendien vinden zij
het vaker onnodig dat ouders en
scholen hierin samenwerken.
Over De Gezonde Schoolkantine

Om ervoor te zorgen dat er een
gezonder voedingsaanbod op
scholen komt, is het Voedingscentrum gestart met het initiatief De
Gezonde Schoolkantine. In 2015 wil
de overheid dat alle schoolkantines
gezond zijn.
Meer info: www.voedingscentrum.nl/
gezondeschoolkantine. Het volledige
onderzoek kun je downloaden op
http://bit.ly/Kantinembo
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Een helder portfolio
aan opleidingen

De herziening van de kwalificatiestructuur gaat binnenkort
de laatste fase in. Een onafhankelijke regisseur voert de regie over het proces. Vanaf het schooljaar 2016/2017 moeten
scholen verplicht gaan werken met de nieuwe kwalificatiedossiers.

Iedere mbo-school staat de komende tijd voor de vraag:
welke opleidingen bieden wij in de toekomst aan? Deze
vraag is extra nijpend geworden door financiële krapte en
een dreigende daling van het aantal leerlingen. De rapportage ‘Portfoliobeleid in het mbo’ schetst hoe scholen anno
2014 met deze strategische vragen omgaan.

Veel mbo-scholen staan voor de
keuze hoe ze een doelmatig aanbod
van opleidingen van goede kwaliteit in stand kunnen houden.
Meer dan in het verleden, wordt nu
aan scholen gevraagd het aanbod
van opleiding onderling goed af
te stemmen. Met een duur woord
spreekt men dan over het belang van
‘macrodoelmatigheid’ in het mbo.
Volgens de rapportage ‘Portfoliobeleid in het mbo’ onderschrijven
de meeste scholen het belang van
deze afstemming. Het model waarin
scholen onderling een harde concurrentie aangaan om de gunst van
de leerling is op lange termijn niet
vol te houden. De mbo-sector als geheel heeft baat bij meer onderlinge
afstemming.
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Samenwerkingsvormen

Meer dan de helft van de scholen
stemt inmiddels op een of andere
manier het opleidingenaanbod
met andere scholen in de regio af.
Volgens de rapportage doen zich

De vernieuwing van de kwalificatiedossiers voor het mbo is een langlopend proces, waarvan de einddatum
al meerdere keren verschoven is.
Maar nu lijkt dan toch de finish in
zicht. In mei 2014 leveren de kenniscentra volgens planning de herziene
kwalificatiedossiers op. Deze zijn
dan reeds getest door de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad en de
AOC Raad. Na een positief advies
van de Toetsingskamer kan de
minister de dossiers vaststellen in
februari 2015. Scholen die dat wenselijk vinden, kunnen hun onderwijs
dan al in het schooljaar 2015/2016
baseren op de nieuwe dossiers.
Vanaf het schooljaar 2016/2017 is
dat voor alle mbo-scholen verplicht.
Regisseur

Om de laatste fase van het langdurige proces goed te laten verlopen,
heeft minister Bussemaker (OCW)
een onafhankelijke regisseur aangesteld. Deze regisseur, Eric Jongepier,
vervult op basis van een door de minister verstrekt mandaat de rol van
opdrachtgever ten opzichte van de
uitvoerende partijen. Jongepier is in
een eerdere fase van het herzieningsproces verantwoordelijk geweest
voor de systeemtest.

Portfoliomanagement

Volgens de rapportage, die gebaseerd is op gesprekken met mbo-bestuurders, zijn alle mbo-scholen aan
de slag met portfoliomanagement.
De komende tijd staan scholen voor
de opgave het portfoliomanagement verder uit te bouwen en te
verankeren. Portfoliomanagement
staat idealiter niet op zichzelf, maar
maakt onderdeel uit van de integrale
besluitvorming over de strategie en
de bedrijfsvoering van de school. De
rapportage geeft een schets van de
stappen die gezet moeten worden
om tot een gedegen portfoliobeleid
te komen. Bij de interne analyse
wordt gekeken naar de kwaliteit
van de huidige opleidingen. Het
gaat dan onder andere om zaken als
diplomarendement, uitval, tevredenheid van leerlingen en bedrijven en de uitstroom naar werk of
een hoger opleidingsniveau. Bij de
externe analyse wordt gekeken naar
aspecten als demografie, economische ontwikkelingen en het aanbod
van andere scholen. Op basis van de
interne en externe analyse komt de
school vervolgens tot een afgewogen
visie op het opleidingenportfolio, de
synthese. Welke opleidingen scoren
goed, welke hebben toekomst, is er
voldoende arbeidsmarktperspectief?
Deze synthese leidt ten slotte tot acties. Opleidingen die op alle fronten
slecht scoren, komen in aanmerking
voor opheffing, bij andere opleidingen is meer samenwerking geboden
en bij weer andere opleidingen is
geen actie nodig.

kwalificatiedossiers:
de laatste fase

Kamerdebat

in de praktijk allerlei vormen van
samenwerking voor. Soms blijft
de samenwerking beperkt tot het
uitwisselen van informatie, in
andere gevallen wordt er zeer nauw
samengewerkt. In de rapportage
wordt een lans gebroken voor een
nieuwe vorm van samenwerking,
de ‘onderwijskundige eenheid’.
Bij deze vorm van samenwerking
bieden meerdere scholen onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid opleidingen aan in een voor
leerlingen en bedrijven herkenbare

aparte school. Het is belangrijk dat
bij deze vorm van samenwerking de
nieuwe onderwijskundige eenheid
zelf verantwoordelijk kan worden
voor zaken als administratie en
examinering. Op deze manier is er
een aanzienlijke doelmatigheidswinst te behalen. Het rapport doet
aan de minister de aanbeveling deze
vorm van samenwerking mogelijk te
maken en te stimuleren.
Meer informatie: www.mbo15.nl

Daling aantal mbo-studenten
Na een jarenlange groei heeft het aantal mbo-studenten zich sinds
ongeveer 2010 gestabiliseerd. Na 2020 zal het aantal leerlingen naar
verwachting echt gaan dalen. Per regio kunnen de ontwikkelingen sterk
verschillen.
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De meeste Kamerleden zijn positief
over de voorgestelde werkwijze,
zo bleek bij een Kamerdebat op 12
maart. Minister Bussemaker benadrukte dat de vereenvoudiging van
de kwalificatiestructuur belangrijk is
voor scholen, leerlingen en bedrijven. De kwalificatiedossiers worden
minder dik en sluiten meer aan bij
de praktijk. Kritische woorden waren er nog van SP-Kamerlid Jasper

van Dijk. ‘De herziening van de
kwalificatiedossiers is een Echternach-processie. Gaat het de SBB
wel lukken om op tijd te leveren?
Waarom is een externe regisseur
nodig?’ Minister Bussemaker erkende dat iedereen hard zal moeten
werken om de kwalificatiedossiers
op tijd af te hebben, maar gaf aan
niet te twijfelen aan de goede afloop.
De externe regisseur is volgens haar
nodig om alle deelprocessen in
goede banen te leiden.
Keuzedeel

Veel waardering was er in het
debat over de toevoeging van het
keuzedeel. Scholen kunnen via
het keuzedeel een eigen, regionale inkleuring aan de opleiding
geven. Volgens Bussemaker hebben
scholen hier veel vrijheid in, maar
moeten alle keuzedelen wel worden
vastgesteld door de minister. Alleen
op die manier kan het keuzedeel een
civiel effect krijgen. Het keuzedeel
gaat overigens niet meetellen voor
het behalen van het diploma. Het is
volgens de minister bedoeld als verrijking van de opleiding. Leerlingen
kunnen dus ook zonder te slagen
voor het keuzedeel een diploma
krijgen.

Rekenen in het mbo:
cultuurschok
Onlangs verscheen de startrapportage van het intensiveringstraject
rekenen mbo. ‘Over rekenen gesproken’ is gebaseerd op gesprekken die
het Steunpunt taal en rekenen mbo
in het najaar van 2013 met de mboscholen heeft gevoerd over de stand
van zaken van het rekenonderwijs.
Het algemene beeld is dat het mbo
hard werkt aan het rekenonderwijs.
De resultaten vallen tot op heden
echter nog tegen. Veel leerlingen
ervaren de nieuwe aanpak als een
cultuurschok. Kijk voor meer informatie op www.mbo15.nl, onder
het kopje ‘Brieven, rapportages en
adviezen’.

Over rekenen gesproken
Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Achtergrond

maart 2014
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Finland: voorbeeld voor kwaliteitszorg?
Op de vraag welk land bekend staat om de kwaliteit van
het onderwijs weten de meeste mensen het antwoord wel:
Finland. Het land scoort al jaren goed in internationale vergelijkingen. De reden? Niet zelden gaan de Finnen in tegen
de performance-gedreven, gecentraliseerde onderwijsmode, dat een groot deel van de westerse wereld gebruikt.
Dus wat is een betere plek om op zoek te gaan naar de
vraag hoe het Nederlandse mbo de kwaliteitszorg kan
verbeteren?

Het geheim van het Finse onderwijs
kan in drie woorden worden samengevat: gelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Vertaald naar
de werkvloer betekent dat: leren
staat centraal, niet het onderwijzen.
In Finland is het onderwijs primair
gericht op het ontwikkelen van de
student in plaats van het bereiken
van de eindstreep. Tussen leidinggevenden en docenten heerst eerder
een wij-cultuur dan de ons beter
bekende wij-zij cultuur. Verder valt
op dat docenten met veel plezier tot
aan hun pensioen werken, sommigen zelfs na een succesvolle carrière
in het bedrijfsleven.

jaar trok een brede delegatie uit het
mbo – JOB, MBO Raad, MBO15,
Inspectie, Ministerie van OCW,
NRTO en enkele mbo-instellingen
(docent, managers/ directeuren, bestuurders) – naar het hoge noorden
om met eigen ogen te zien hoe de
Finnen dat aanpakken. Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET
organiseerde deze reis in opdracht
van OCW. EQAVET is het Europese
referentiekader voor kwaliteitsborging in het mbo. Het coördinatiepunt wil de kwaliteitszorg in
Nederland bevorderen, mede door
gebruik te maken van ervaringen in
andere landen.

Lichtend voorbeeld?

Dompelbad

Hoe wordt in deze succesvolle setting gewerkt aan kwaliteitszorg? Zijn
de Finnen ook op dit thema een
lichtend voorbeeld? Afgelopen na-

Terug naar Finland: de Nederlandse delegatie heeft zich drie
dagen ondergedompeld in de Finse
onderwijssituatie. Met als centrale

getrokken. Het team is de plek waar
het werken aan kwaliteit moet gebeuren. Het ideaalbeeld rust daarbij
op drie uitgangspunten:
• Vertrouwen op alle niveaus en verantwoordelijkheid voor iedereen.
• Kwaliteit en professionaliteit gaan
hand in hand.
• Denken vanuit groei, ontwikkeling en kansen in plaats vanuit
problemen.

vraag: hoe kunnen scholen en teams
kwaliteitszorg zo vormgeven dat
dit een duurzaam effect heeft op
de werkvloer? Er waren gesprekken
op het ministerie van Onderwijs
in Helsinki, werkbezoeken bij met
mbo-instellingen vergelijkbare scholen en een kijkje achter de schermen bij een lerarenopleiding. Een
eyeopener was de manier waarop
scholen de ministeriële kaders in
vrijheid invullen. Het Finse systeem
gaat uit van vertrouwen en vult niet
in ‘hoe’ de instellingen het onderwijs moeten vormgeven. Door het

bieden van keuzes ontstaat eigenaarschap bij de scholen. Hetzelfde geldt
voor de teams binnen de scholen.
Het zijn de – academische geschoolde – docenten zélf die bijvoorbeeld
op zoek gaan naar evaluatiegegevens
om hun onderwijs te verbeteren.
Kortom, bij kwaliteitszorg denken ze
in Finland eerder aan mensen dan
aan systemen.
Van Finland naar Nederland?

Wat kan het Nederlandse mbo
hiervan leren? Na terugkomst heeft
het reisgezelschap heldere conclusies

De deelnemers aan de studiereis
staan nu voor de opgave om deze
uitgangspunten uit te werken. Op
teamniveau zijn de teams eigenaar
van de onderwijskwaliteit. De
docenten nemen verantwoordelijkheid en hebben een hoge mate van
professionaliteit. Op instellingsniveau gaat het om betrokkenheid en
faciliteren. Het management geeft
kaders, biedt vertrouwen en vervult
een voorbeeldfunctie. Tot slot de
overheid: deze zou vooral sturend
en evaluerend moeten optreden
met een focus op de kwaliteit van
de docent. Laat de student centraal
staan in de plannen en zorg voor
stabiliteit.
Binnenkort verschijnt een paper
met de opbrengsten en vervolgstappen
op www.eqavet.nl. Meer weten?
Mail naar Marloes van Bussel,
mbussel@cinop.nl.

‘Opleiden in de school’, nu ook in het mbo
Auteur: Marloes van Bussel, consultant bij CINOP

Steeds vaker krijgen mboscholen een rol in het
opleiden van aankomende
mbo-docenten.

Bij ‘Opleiden in de School’ vindt een
groot deel van de lerarenopleiding
in de praktijk plaats. Deze praktijk is
al langer gangbaar in het voortgezet
onderwijs en wordt nu ook meer in
het mbo toegepast. De tweedegraads
lerarenopleiding leidt immers
breed op, zowel voor het voortgezet
onderwijs als het beroepsonderwijs. Logischerwijs gaat het hier
vooral om vakken als economie,
zorg & welzijn en de taalvakken van
de lerarenopleiding. Maar sinds
‘Opleiden in de School’ zijn intrede
heeft gedaan in het mbo lopen ook
studenten van lerarenopleidingen
als geschiedenis, aardrijkskunde en
wiskunde stage in het mbo.
Doel van ‘Opleiden in de School’ is
om de aansluiting tussen opleiding
en praktijk te verbeteren. Studenten
worden beter voorbereid op een
baan in het (beroeps)onderwijs. De
mbo-school en lerarenopleiding

geven gezamenlijk vorm aan dit
deel van het curriculum. Hier is
een belangrijke parallel te trekken
met de beroepspraktijkvorming,
die zo kenmerkend is voor het mbo.
Een vak leer je immers het beste in
de praktijk. Kenmerkend is dat de
lerarenopleiding en de mbo-school
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het opleiden van
de aankomende docent. De methode
sluit aan bij de behoefte om de
kwaliteit van het mbo-onderwijs te
verbeteren. Een beter voorbereide
docent kan een goede start maken in
zijn eerste baan en heeft een kleinere
kans om uit te vallen.

Voordelen

De methode ‘Opleiden in de School’
heeft zowel voor de mbo-school
als de lerarenopleiding voordelen.
De lerarenopleiding is in staat het
curriculum beter af te stemmen
op de behoefte van het werkveld.
De mbo-school profiteert ook,
omdat een startende docent beter
voorbereid is op zijn baan in het
beroepsonderwijs. Er zijn nog meer
voordelen. Docenten die meewerken
aan ‘Opleiden in de School’ werken
ook aan hun eigen professionalisering. Ze versterken hun coachingsen begeleidingsvaardigheden, die ze
weer kunnen inzetten in hun dage-

lijkse werk. Docenten die studenten
begeleiden geven aan dat ze er tijd
en energie in moeten steken, maar
dat ze er ook veel voor terug krijgen.
Een student brengt frisse ideeën
mee, heeft kennis van de laatste pedagogische vaardigheden en houdt
je een spiegel voor. Een student
stimuleert om na te denken over de
keuzes die je maakt in de klas. Een
andere meerwaarde is dat studenten
van de lerarenopleiding bijdragen
aan onderwijsontwikkeling, omdat
ze vanuit hun opleiding onderzoek
doen. Doordat een student onderdeel uitmaakt van een team, kan de
student zijn onderzoek toespitsen
op een vraag uit het team.
Opleidingsscholen

Het mbo kent op dit moment twee
erkende opleidingsscholen: de
samenwerkingsverbanden Friesland College met NHL Hogeschool
en ROC Midden-Nederland met
Hogeschool van Utrecht. Verder
hebben zich in 2013 acht nieuwe
samenwerkingsverbanden gevormd in het kader van de regeling
‘Versterking samenwerking lerarenopleiding – scholen 2013-2016’:
Deltion College met Hogeschool

Windesheim, Landstede met
Hogeschool Windesheim, Albeda
College, Zadkine College, Da Vinci
College met Hogeschool Rotterdam,
Hoornbeeck College met Driestar
educatief, Agrarische opleidingscentra (AOC’s) met STOAS, ROC Nijmegen met Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen, Rijn IJssel, Graafschap
College met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Koning Willem I
College met Fontys lerarenopleiding
Tilburg.
Conferentie

Op 17 april 2014 vindt de conferentie ‘Samen werken – samen leren’
plaats. Op deze conferentie delen we
de ervaringen die in de afgelopen
maanden opgedaan zijn met ‘Opleiden in de School’. De komende drie
jaar gaan de samenwerkingsverbanden het concept verder versterken in
het mbo. Resultaten hiervan zullen
ook gedeeld worden met instellingen die niet betrokken zijn bij de
regeling.
Neem voor meer informatie contact
op met: adiggelen@cinop.nl.
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#Netwerkschool

In het spoor van de
Netwerkscholen
Volgscholen aan de slag met Netwerkschoolthema’s

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

Anja Vink @Anja_Vink
How online gamers are solving science’s biggest
problems http://gu.com/p/3m4yc/tw via @guardian

De vijf bestaande Netwerkscholen hebben versterking
gekregen in hun streven naar meer onderwijs voor
minder euro’s. Noorderpoort College, CIOS Breda-Goes en
Vakschool Wageningen zijn als volgschool aangehaakt en
bouwen de komende anderhalf jaar mee aan slimmer en
beter onderwijs in het mbo.
Alle drie de volgscholen zijn ieder op hun eigen manier al
een flinke tijd bezig met een aantal Netwerkschoolthe-

In 2011 speelden gamers vanuit de hele wereld het spel Foldit. Een
online puzzle game, gebouwd ter ondersteuning van een groep wetenschappers. De gamers ontrafelden in drie weken de structuur van
een enzym dat een aids-achtige ziekte veroorzaakt in apen. De wetenschappers waren al dertien jaar bezig. In 2012 en 2013 ontdekte
een groep gamers veertig planeten waar in potentie leven zou kunnen ontstaan. Uiteraard nog niet eerder gezien door professionele
astronomen. Het inzetten van gamers om de wetenschap te ondersteunen vormt dus een ongelofelijke bron van man- en denkkracht.
Gamers zijn getraind op het ontwaren van onverwachtse patronen en verbanden in ogenschijnlijk niet-samenhangende zaken.
Op https://www.zooniverse.org/ vind je veel goed gebouwde (lees:
verslavende!) games die de wetenschap ondersteunen. Op dit moment hebben zich wereldwijd een miljoen gamers aangemeld bij dit
platform. De site zelf stelt dat ‘hun’ gamers 24/7 zeshonderd vrijwilligers toevoegen aan de verschillende wetenschappelijke teams. Een
behoorlijk indrukwekkende score.

YoungWorks @YoungWorksNL
Studeren wat je leuk vindt? Of toch een reality check?
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/25/studeren-watleuk-is-tijd-voor-een-reality-check/ … Lees hier wat @
HuubNelis erover schreef http://blog.youngworks.nl/
blog/geef-opleidingen-meer-verantwoordelijkheidvoor-jeugdwerkloosheid …

Steeds meer jongeren komen na hun opleiding terecht in de
werkloosheid. In dit artikel vind je een aantal uitgangspunten om
daarmee om te gaan. Ten eerste is het belangrijk dat de school al
vanaf het begin van de opleiding stuurt op zaken als loopbaanleren,
arbeidsmarktvaardigheden en een plan B. Aan de andere kant bekijkt
de overheid op dit moment ook wat ze aan scholen kan gaan opleggen aan aanvullende eisen. Zo komt Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid en woordvoerder beroepsonderwijs voor de PvdA in februari
met een voorstel om te zorgen dat opleidingen mede verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsmarktpositie van hun uitstromende
gediplomeerden, bijvoorbeeld door arbeidsmarktvaardigheden in
het onderwijs in te voeren (een plan maken voor je eigen toekomst
gebaseerd op de huidige arbeidsmarkt) of door scholen mede af te
rekenen op wat er met hun oud-studenten gebeurt in de zes maanden na het behalen van een diploma.

Martijn Ganzevles @mganzevles
RT @Frankwatching: Gespot! MijnProjectgroep:
Samen aan projecten werken (@mijnprojectgrp)
http://fw.nu/14l2

Interessante nieuwe tool voor alle projectbegeleiders in het mbo!
MijnProjectgroep is een gratis platform waarin projectgroepleden
een project kunnen aanmaken en alles omtrent het project op één
locatie kunnen beheren. Je kunt hier onbeperkt bestanden uploaden,
online je uren bijhouden, een compleet kostenboek bijhouden en
uiteraard alle taken binnen het project verdelen en opvolgen. Zeker
het onderzoeken waard!

ma’s, zoals maatwerkonderwijs en flexibiliteit. Maar nu zij
hun inspanningen verzilverd zien in het volgschoolschap,
zijn er volop mogelijkheden om deze nog verder uit te
werken en van elkaar te leren. Om die reden is iedere
volgschool gekoppeld aan een Netwerkschool. Zo kunnen
de volgscholen steeds gebruikmaken van de ervaring en
expertise die de Netwerkscholen al hebben opgebouwd.
Meer weten over de Netwerkscholen? Ga dan naar de site
www.netwerkschool.nl.vrienden.

Iedere vijf weken
een product
Carel Rink, sectordirecteur
Vakschool Wageningen:

Techniek voor
iedereen
Stieneke Boerma,
projectmanager en bestuurs
adviseur Noorderpoort College:

‘Sinds enige tijd werken wij met
andere mbo-scholen in Noord-Nederland samen in het project Energy
College. Met dit initiatief willen we
de lessen van de opleiding Energietechniek beter op elkaar afstemmen
en zo ons onderwijs flexibeler en efficiënter maken. Wij willen dit gaan
doen door keuzedelen te ontwikkelen die de andere scholen uit het
samenwerkingsverband ook kunnen
gebruiken. Voor de opleiding Algemene Operationele Techniek bijvoorbeeld willen we een keuzedeel
Windenergie ontwikkelen, toegankelijk voor mbo-studenten van andere scholen in Noord-Nederland.
Studenten van de techniekopleiding
niveau 3 en niveau 4 van het Alfa
College bijvoorbeeld kunnen dit vak
dan gewoon volgen. Het is hierbij
wel zaak dat we dit keuzedeel op een
aantrekkelijke manier aanbieden:
met goede ICT-toepassingen, blended learning en praktijkopdrachten.
Fysieke afstand mag geen probleem
zijn. Over een tijd hopen we deze
manier van leren ook naar andere
opleidingen te kunnen vertalen. Dat
we als volgschool gekoppeld zijn
aan Helicon Opleidingen, komt ons
daarbij goed van pas. Helicon kan
ons veel leren over hoe we flexibel
leren op een goede manier kunnen
vormgeven in de onderwijslogistiek,
zonder dat het ten koste gaat van de
kwaliteitsborging.’

‘Door onze focus op vakmanschap
hebben we al een paar flinke veranderingen in gang gezet. Met onze
methodiek Rijk Onderwijs bijvoorbeeld willen we beter aansluiten op
de student. In zogenaamde kernen,
blokken van vijf weken, leveren
studenten een product op dat
aansluit op de beroepspraktijk. Dit
kan van alles zijn, bijvoorbeeld een
grote dinershow zoals we onlangs
in Papendal hebben georganiseerd.
Zeshonderd gasten hebben we
vermaakt met eten, muziek en dans.
Dat ondernemende wat wij hebben,
sluit perfect aan op onze volgschoolthema’s: tijd, aandacht en maatwerk.
ROC Nijmegen, de Netwerkschool
waaraan wij gekoppeld zijn, kan
ons goed helpen als het gaat om de
inpassing van onze kernen in een
goed curriculum. Deze Netwerkschool heeft inmiddels ervaring
opgedaan met curriculumopbouw.
ROC Nijmegen-leerlingen kiezen
hun eigen leerroute, die bepalend
is voor de ondersteuning die de
school biedt. Ook gaan we samen
met deze school een ondernemersproject opzetten. Hoewel we graag
als Netwerkschool waren begonnen
een paar jaar geleden, denk ik dat
we er nu meer klaar voor zijn. Het
draagvlak voor verandering is binnen onze school nu veel groter, en
dat zal de resultaten alleen maar ten
goede komen.’

Ongebaande
paden verkennen
Carin Biesterbosch,
directeur CIOS Breda-Goes:

‘Het zit in onze CIOS-genen om
hoog op het podium te willen eindigen. Prestatiegericht werken en ondernemerschap zit ons in het bloed.
Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij
onze resultaatgerichte maatwerkteams. Zij zijn zelf verantwoordelijk
voor het curriculum, de werkverdeling en de kosten. We streven een
efficiënte en bedrijfsmatige cultuur
na; dat is ook een van de thema’s
waarop we het komende anderhalf
jaar willen gaan inzetten. Diezelfde
cultuur zien wij ook bij SintLucas,
de Netwerkschool waaraan wij
gekoppeld zijn. Van hen hopen we
te leren hoe we onze mini-ondernemingen en ons projectenbureau
goed kunnen begeleiden, zodat het
niet alleen een “interessant clubje”
is, maar echt onderdeel uitmaakt
van ons curriculum. Ook hopen
wij van hen te leren hoe wij ons als
merk nog sterker kunnen profileren
en onderwijsmogelijkheden kunnen verkennen via niet gebaande
paden, door onze creativiteit beter te
benutten. Andere speerpunten voor
de komende tijd zijn flexibiliteit
en maatwerk. Met de elf afstudeerrichtingen en 25 minoren die onze
school heeft, is het goed om te
kijken hoe we het curriculum daaromheen passend kunnen krijgen.
Ook willen we kijken hoe we met
digitalisering ons onderwijs zo kunnen inrichten, dat we het leerproces
van onze studenten daadwerkelijk
ondersteunen.’

Uit de praktijk
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‘Sweep’ student companies ROC Rijn IJssel
op Internationale Trade Fair
Onze Nederlandse schaatsers lieten
het een aantal keer zien op de Olympische Spelen: een ‘sweep’, oftewel
een volledig Nederlands erepodium.
Wellicht geïnspireerd door dit succes wisten ook de student companies van ROC Rijn IJssel op de eind
februari in Antwerpen gehouden
Internationale Trade Fair goud, zilver
en brons binnen te halen.

Op de Internationale Trade Fair promoten
studenten in wedstrijdverband de producten
van hun studentenondernemingen onder het
winkelend publiek. In totaal waren er 115
studentenbedrijven aanwezig: 100 Belgische
teams en 15 internationale teams. Aan het
einde van de dag werden de prijzen uitgereikt door onder andere gedeputeerde van de
provincie Antwerpen, Ludwig Caluwe, en ook
Vera Celis, lid van het Vlaams parlement.
De dag had voor de drie aanwezige teams van
het Rijn IJssel uit Arnhem veel weg van de
Olympische spelen. Natuurlijk: meedoen is
belangrijker dan winnen. Maar de drie studentenondernemingen gingen voor eremetaal
en slaagden volledig in deze missie. Goud en
brons werd er behaald in de categorie Meest
Innovatieve Product door respectievelijk
KnifeCleaner en Laun-Dry. Jubbles ging aan
de haal met het zilver in de categorie Beste
Stand.
KnifeCleaner

De KnifeCleaner is bedacht door Niek Herikhuisen, Joep Smolders, Lars Huisman en
Zamani Dabré, studenten van de opleiding
Business & Management. Het is een keukenapparaat dat messen in een handomdraai
schoonmaakt. Zodra je een keukenmes in de

En enkele dagen na het behalen van goud
kregen de studenten van KnifeCleaner ook
nog te horen dat zij door de stichting Jong
Ondernemen geselecteerd is om Nederland
te vertegenwoordigen tijdens de International
Trade Fair in Haifa, Israël. In Haifa zullen
35 landen vertegenwoordigd zijn. Maximaal
twee Student Companies mogen Nederland
vertegenwoordigen aan de ITF. Waaronder dus
KnifeCleaner.
Jubbles

KnifeCleaner steekt wordt het mes binnen
5 seconden volgens de HACCP-waarden
schoongemaakt. Het belangrijkste voordeel
van de KnifeCleaner is dat reinigen veel sneller
gaat dan in de vaatwasser. Ook wordt het mes
minder snel bot, is het hygiënischer en is het
minder gevaarlijk dan afwassen met de hand.
Uit marktonderzoek van de studenten blijkt
dat 80 procent van de professionele keukens
interesse heeft in het product. Het team
ziet dan ook veel mogelijkheden voor een
uiteindelijke doorstart aan het einde van het
jaar. Hiervoor zijn al diverse gesprekken met
bedrijven gevoerd; eind maart hoop het team
een concreet werkend prototype in handen te
hebben.
Tot op heden viel het team studenten al
meerdere malen in de prijzen met hun
revolutionaire product. Tijdens een pitchwedstrijd van Jong Ondernemen, de Company
Launch Gelderland, werden zij uitgeroepen tot
beste Gelderse studentenbedrijf. Ook tijdens
een internationale marktdag in Antwerpen
mocht het team zich gelukkig prijzen met
het eremetaal voor meest innovatie product.

Jubbles is een limonadetablet: door water aan
Jubbles toe te voegen ontstaat er een heerlijk
verfrissende drank waarbij de consument geen
last heeft van een plakkerige vloeistof, een onjuiste dosering en onzekerheid over het aantal
glazen limonade dat een fles ze kan bieden.
Jubbles is ideaal voor onderweg en/of naar
school, leuk voor kinderen door het bruisef-

maken. Het is een mobiele constructie die
bevestigd kan worden aan een droogmolen.
Aan de constructie zijn zes stukken polyester
bevestigd die door middel van een sensor
uitgevouwen worden, zodra de sensor regen
waarneemt. Het polyester dat de studentes
willen gebruiken voor de Laun-Dry is van
gerecycled materiaal zodat de Laun-Dry nóg
duurzamer wordt. Alleen al afgezet tegen de
energiekosten van een wasdroger verdient
de Laun-Dry zich binnen 3 jaar al terug. Dit
product werd bedacht door Anna-Lin Paauw,
Sanne Elsman en Lucia Jongman.
Jong Ondernemen

fect en leerzaam, aangezien er interessante
feiten en puzzeltjes op de verpakking zullen
komen te staan. Jubbles is opgezet door Remco
Demoet, Qasem Reshad, Floris Woldringa en
Shawny van der List.
Laun-Dry

Altijd zonder zorgen om de regen de was buiten hangen? De Laun-Dry gaat het mogelijk

De student companies komen voort uit een
samenwerking met Jong Ondernemen. Jong
Ondernemen biedt via speciale onderwijsprogramma’s scholieren van basis- tot
wetenschappelijk onderwijs de kans om al
doende het ondernemerschap te ontdekken.
Op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau runnen
de studenten van Jong Ondernemen een jaar
lang hun eigen bedrijf en leren dus al doende
wat het hebben van een eigen zaak inhoudt.
Onder begeleiding van een docent en een
ondernemer schrijven de jonge ondernemers
een bedrijfsplan, denken ze na over financieringsmogelijkheden en brengen ze hun
eigen, vaak innovatieve product of dienst op
de markt.

And the winner is...?
Op 14 april wordt bekend welke praktijkopleider en welk
leerbedrijf zich de beste van 2013 mogen noemen. Na
diverse voorronden zijn er nu nog drie opleiders en drie
bedrijven in de running voor deze prestigieuze titels.

Er waren diverse voorronden –
waaronder de ronden die door de
kenniscentra zelf georganiseerd
waren – en de lijst van kanshebbers
werd kleiner en kleiner. Nu zijn er
bij de Verkiezing van Leerbedrijf van
het Jaar nog maar drie gegadigden
voor die eervolle titel. Allereerst
FrieslandCampina Domo uit Borculo. Bij dit bedrijf, voorgedragen door
kenniscentrum Aequor, is volgens
de jury ‘ondanks de grootte van de
organisatie sprake van zeer grote en
warme betrokkenheid met de leerling.’ FrieslandCampina Domo kent
verder een ‘hoge mate van professionaliteit en tegelijkertijd een hoge

mate van maatwerk voor de studenten. Er ligt een onderscheidende en
unieke visie op opleiden waarbij de
ontwikkeling van de mens achter
de werknemer een belangrijke plek
inneemt. Er is veel aandacht voor
het stimuleren van zelfvertrouwen
in relatie tot het vakmanschap. Een
breed gedragen en zeer positieve
en enthousiaste bedrijfscultuur
rondom stagiaires maakt dit bedrijf
bijzonder’.
De tweede kanshebber is Gielissen
Interiors & Exhibitions uit Eindhoven, voorgedragen door SH&M.
Ook bij dit bedrijf stak de jury haar

lof niet onder stoelen of banken:
‘Bij Gielissen is opleiden een tweede
natuur, een stagiair is er ook echt
een stagiair en heeft er duidelijk een
beschermde status. Zo krijgen ze
een eigen werkplek en volgen zij een
introductieprogramma dat gelijk is
aan dat van een nieuwe medewerker.
De praktijkopdrachten worden dan
ook zoveel mogelijk aan de reguliere
werkzaamheden gekoppeld. De leerlingen van de houtafdeling kunnen
er binnen de verschillende productielocaties werkelijk alles leren.’
Mooie woorden waren er ook voor
kanshebber nummer drie: Hotel
Greenside in de Koog-Texel, voorgedragen door Kenwerk: ‘Hier worden
leerlingen en medewerkers gestimuleerd om zich continu persoonlijk te
ontwikkelen. Het bedrijf heeft een
duidelijke visie op opleiden. Ze steken hier veel tijd en energie in. […]

Omdat het bedrijf gevestigd is op
Texel wordt er ook gezorgd voor de
persoonlijke kant van de leerling. Er
zijn in het hotel kamers beschikbaar
en leerlingen leren ook voor zichzelf
te zorgen. Zo groeit de leerling niet
alleen vakinhoudelijk, maar ook op
persoonlijk vlak. Hotel Greenside
is een veelzijdig en veilig leerbedrijf, niet alleen voor de topper,
maar ook voor de leerling die extra
aandacht nodig heeft. Opleiden zit
in het DNA van Greenside. Voor
de eigen toekomstige medewerkers,
maar zeker ook voor collega’s in de
bedrijfstak.’
Drie praktijkopleiders

Ook bij de verkiezing van de Praktijkopleider van het Jaar zijn nog
maar drie kanshebbers. Allereerst
Marieke Langemeijer, praktijkopleider bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) in Utrecht,

voorgedragen door kenniscentrum
ECABO. Kanshebber nummer 2 is
Isata Allouti, praktijkopleider bij
het Diakonessenhuis in Utrecht
(voorgedragen door kenniscentrum
Calibris).
En last but not least dingt Caspar
van den Busken, praktijkopleider bij
VandenBusken (voorgedragen door
kenniscentrum GOC) mee naar de
felbegeerde prijs.
Finale op 14 april

De winnaars worden op 14 april
bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Wageningen
UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Het
is de 18e keer dat de Prijs Beste
Leerbedrijf wordt uitgereikt en de
vijfde keer dat de Beste Praktijkopleider van Nederland wordt gekozen.
SBB organiseert de prijsuitreiking in
opdracht van de minister van OCW.
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Leren van de toekomst
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‘Vernieuwen is een kwestie van willen,
kunnen en mogen’
Vervolg van pagina 1
Op dit moment onderzoeken, proeven en testen negen docenten van FLOS in zes deelprojecten allerlei ICT-toepassingen. Daarbij geldt:
de docenten leren, terwijl ze doceren. Want alles gaat in samenwerking met de studenten. Zo
ontwikkelen ze samen in een van de deelprojecten lesmateriaal in the cloud. De communicatie daarbij gebeurt via Google Hangouts;
documenten delen ze in Google Drive. Een
ander deelproject richt zich op peerfeedback
en beoordeling. Ook hierbij wordt een ICTtoepassing getest: het zogeheten PeerScholar.
‘Het is beslist niet de bedoeling dat elke docent
straks alle denkbare ICT-toepassingen onder
de knie krijgt’, onderstreept Smeets. ‘Het gaat
om de houding ten opzichte van ICT: het
moet een vanzelfsprekendheid worden dat we
ICT inzetten waar dit het onderwijs verbetert.
We – docenten en aankomend docenten –
zoeken, ontdekken, proberen uit en raken zo
bewust van de mogelijkheden. Zo groeit onze
innovatiekracht. Het is even investeren om
deze houding te verwerven. Maar het loont.’
De FLOS-docenten worden in het project
uitgedaagd zelf te experimenteren, samen met
hun studenten. Daarbij worden ze begeleid
door Kennisnet. ‘Bij elk deelproject is een van
onze onderwijskundig adviseurs betrokken’,
vertelt projectmanager Innovatie Githa Zandvliet. ‘Zij zijn specialist op het thema didactiek
en ICT en zijn betrokken bij het ontwikkelen
en uitvoeren van de deelprojecten. Ze fungeren als sparringpartner; het zijn de docenten
zelf die aan de slag gaan, de onderwijskundige
stimuleert hen om door te gaan, ook als het
tegenzit.’
Innovatiekracht

De tools zelf zijn van secundair belang: het
doel van het project is immers vooral het
aanwakkeren van de drang om te vernieuwen.
‘Daarbij zijn drie begrippen essentieel: willen,
kunnen en mogen’, legt Zandvliet uit. Wat betreft het eerste begrip: een bepaalde houding,
belangstelling voor onderwijsinnovatie met
ICT, is gewenst. Bij “kunnen” draait het om
het aanleren van vaardigheden – het omgaan
met een digibord bijvoorbeeld – en competenties als van elkaar kunnen leren, open staan
voor samenwerking. Bij het begrip “mogen”
gaat het om de tijd en ruimte die je krijgt om
te experimenteren. Het project past uitstekend
bij de lange termijnvisie van FLOS. Het sluit
naadloos aan bij de taak die de zogeheten
Ontwikkelgroep ICT van FLOS heeft. Mede

hierdoor krijgen de docenten veel ruimte van
het management: zij mogen een jaar lang elke
woensdag vier uur proberen en innoveren. De
docenten gaan goed om met die ruimte. Het
gaat in kleine, secure stapjes. Dat is belangrijk,
want je krijgt vaak maar één kans om iets uit
te proberen in je klas of om je collega’s mee te
krijgen. Nu zijn ze zo ver dat er in de klas echt
concreet gewerkt wordt met de verschillende
toepassingen.’
FLOS-docent Maurice Smeets, zelf lid van de
hierboven genoemde Ontwikkelgroep ICT,
onderstreept dit. ‘Nu, halverwege, slaat de
balans al positief uit. We weten nu reeds dat
de zes deelprojecten straks in zes modules
gegoten worden. Die worden geïntegreerd in
het curriculum van onze studenten. De kennis
die hierbij is opgedaan wordt met de collega’s
gedeeld. In ontwikkelgesprekken geeft elk van
ons aan welke module hij zelf het komende
collegejaar gaat verrijken met ICT. Dat de vrijblijvendheid hierdoor verdwijnt, vind ik een
grote stap voorwaarts. Want zo gaat iedereen
mee en wordt het onderwijs rijker en aantrekkelijker.’

Binnenkort ook in jouw les?
In het project ‘Het Leren van de
Toekomst’ worden diverse ICT-toepassingen beproefd. Enkele highlights op
een rijtje.

PeerScholar:
feedback in the cloud
PeerScholar is software waarmee studenten
in the cloud inhoudelijke feedback kunnen
geven op producten van andere studenten.
Op de feedback kan ook weer feedback
gegeven worden. Het beoogde resultaat:
betere producten.
Meer info: www.peerscholar.com (check
vooral de animatie).

Oud en jong

Met ‘iedereen’ bedoelt Smeets ook echt
iedereen. ‘Natuurlijk zijn er docenten die
minder ICT-minded zijn. Maar ook zij zullen
merken dat je met ICT het onderwijs naar
nieuwe hoogten kan stuwen. Het gaat daarbij
overigens niet per se om oudere docenten. Dat
hoor je vaak: jonge honden zijn voorlopers,
de oudere garde draait liever als vanouds hun
lesjes. Onzin, vind ik. Oké, die jongeren hebben natuurlijk allemaal een smartphone. Maar
deze wordt vooral gebruikt om te WhatsAppen en te Facebooken. Het is onze taak om
aan onze studenten te laten zien hoe je al deze
nieuwe technologie kunt aanwenden om het
onderwijs te verrijken.’
Inktvlek

In het project wordt een voedingsbodem
gelegd voor toekomstgericht(er) onderwijs,
ondersteund door technologie. De opbrengsten blijven niet behouden voor de FLOS.
Zandvliet: ‘Gedurende het project wordt onderzoek gedaan, waarbij we in kaart brengen
wat er nodig is om als individuele docent of
als groep te zorgen voor een zo groot mogelijke innovatiekracht. De opgedane kennis en
de ervaringen gaan we op allerlei manieren
breed verspreiden.’

Project in vogelvlucht
Het project ‘Het Leren van de Toekomst’ startte in 2009. Dat jaar werden drie weken lang
alle lessen op een basisschool ondersteund met ICT. Het doel: laten zien wat er mogelijk
is met ICT in het onderwijs. De ‘showcase’ werd een groot succes en wist veel mediaaandacht te generen. Het thema stond op de kaart. Bij het vervolg, nu op een vmboschool, gingen de deelnemende docenten na afloop zelf verder met experimenteren en
ontdekken. Een essentiële stap voor duurzame implementatie van ICT in het onderwijs.
Kennisnet besloot hier een projectdoelstelling van te maken en benoemde het thema
innovatiekracht. De ontwikkelingen gaan immers zo snel, dat iets wat vandaag actueel is,
morgen alweer gedateerd blijkt te zijn. Zaak dus om bij de docenten vooral de drang om
te vernieuwen aan te wakkeren. Te beginnen bij de opleiders van de toekomst. Eerst op de
pabo. En dit schooljaar bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS).
Meer informatie: http://innovatie.kennisnet.nl/

eTwinning:
communiceren en innoveren
met Europese vakgenoten
Dit is een online community voor scholen in
Europa. eTwinning bevordert samenwerking
tussen scholen in Europa. Je vindt er diverse
hulpmiddelen en diensten om internationale partnerschappen te smeden in allerlei
vakken, voor de korte of lange termijn. Je
communiceert, werkt samen, ontwikkelt
projecten en deelt met andere docenten.
eTwinning bestaat al sinds 2005, maar is
sinds 2014 stevig geïntegreerd in Erasmus+,
het Europese programma voor onderwijs,
opleiding, jeugdzaken en sport.
Meer info: www.etwinning.net/nl/pub/
index.htm

Socrative:
educatief quizzen met je
smartphone
Socrative is een gratis online tool die het
mogelijk maakt om meningen te peilen,
toetsen af te nemen (individueel of in
teams) of een quiz te delen met leerlingen.
Als docent download je de app Teacher
clickerSocrative, studenten hebben de app
student-clickerSocrative nodig. Beide apps
zijn gratis te downloaden via de Appstore of
Google Play. Als leraar maak je een account
aan waardoor je een eigen virtuele ruimte
krijgt. Binnen deze ruimte zet je jouwquizzes
klaar. De code van de ruimte deel je met je
leerlingen. Kan je eindelijk eens toestaan dat
je studenten hun laptop, notebook, tablet
of smartphone bij je les gebruiken!
Op www.socrative.com staat een helder
filmpje over dit systeem. Ook op kennisnet.nl vind je informatie.

Algodoo:
ideale tool voor attractief
techniekonderwijs

eWall:
jouw boodschap in beelden
De EWall is een persoonlijk videoprofiel
(maatwerk), dat laat zien wie je bent en
waar je voor staat. Je brengt in beeld welke
meerwaarde je kunt hebben in een bepaalde
functie of opdracht. Aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en daarmee ideaal om je studenten een online portfolio op te laten stellen
en te laten delen. Het is ook een mooie
manier om content (film, beeld) op een attractieve manier aan te bieden.
Meer informatie: www.myewall.nl

Dit is zeer functionele 2D-simulatie software
voor het techniekonderwijs, waarmee je op
een speelse, cartooneske wijze games kunt
ontwikkelen, ingewikkelde technische processen kunt uitleggen of aan uitvindingen
kunt sleutelen. Algodoo is leuk en leerzaam
als het gaat om technisch ontwerpen, maar
daarnaast appelleert deze simulatieomgeving ook aan allerlei algemene vaardigheden
als samenwerken, communiceren, maar
met name ook oplossingsgericht en creatief
denken.
Meer informatie: www.algodoo.com
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Hoofdinspecteur
Monique Vogelzang
Monique Vogelzang. Zo heet de kersverse hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en hoger onderwijs. Ze
vervulde tot nu toe verschillende hogere managementfuncties bij het Ministerie van Onderwijs. In november maakte ze de overstap naar
de Onderwijsinspectie. ‘Beeldvorming speelt een
steeds grotere rol in de onderwijssector. De Inspectie grijpt in als het niet goed gaat, maar wil
positieve ontwikkelingen ook laten zien.’

‘Inspectie speelt rol in beeldvorming’

D

e rode draad in haar
carrière is naar eigen
zeggen ‘betrokkenheid bij
sectoren waarin talenten
van mensen centraal staan’. Daarom
begon Monique Vogelzang ooit aan
een lerarenopleiding in de creatieve
vakken. Gebrek aan banen in de
kunstvakken deden haar besluiten
om verder te studeren en later aan
de slag te gaan bij de gemeente
Rotterdam. Maar het onderwijs had
haar hart gestolen. ‘Goede docenten
proberen het beste uit leerlingen te
halen. Dat is mooi.’
Afgelopen maanden voerde Vogelzang (44) vooral veel gesprekken
met mensen in het werkveld. Om
te kijken wat er speelt. Het was een
soort hernieuwde kennismaking.
Wat is Vogelzang opgevallen sinds
haar aantreden in november? ‘Allereerst de enorme betrokkenheid en
inzet van de mensen in en rond het
middelbaar beroepsonderwijs. Er
wordt hard gewerkt om studenten
goed onderwijs te bieden, terwijl er
ondertussen veel gebeurt zoals de
veranderingen onder invloed van
Focus op vakmanschap, kwaliteitsafspraken of de Participatiewet.
Daarnaast valt mij op dat verschillende incidenten zoals bij Amarantis
of bij Inholland veel invloed hebben.
En dat is goed. Zaken die mis gaan,
moeten worden aangepakt. Maar

het mag niet leiden tot eenzijdige
aandacht en beeldvorming. En daar
willen wij als Inspectie in de toekomst ook een rol in spelen. Door
beide kanten te laten zien: wat gaat
goed en wat kan beter.’

fundament ontwikkeld. Die bestaat
uit basale kennis die iedere startbekwame leraar aan het einde van de
opleiding minimaal moet beheersen.
Er is nu continu aandacht voor kwaliteit, dat hebben we zeker bereikt.’

‘Ik vind dat we moeten
laten zien hoe het ervoor
staat, we moeten het
totale plaatje schetsen’

De Inspectie ziet sinds de invoering
van de Wet op Onderwijstoezicht
ook toe op de kwaliteit van onderwijspersoneel. Zelf was u enkele
jaren verantwoordelijk voor het Actieplan Leerkracht en de toekomstagenda voor lerarenopleidingen.
Welke effect hebben deze maatregelen gehad op de kwaliteit van het
onderwijspersoneel?
‘Er is met deze programma’s een
beweging op twee fronten ingezet: financieel en inhoudelijk. Het
carrièreperspectief van leraren is
verbeterd. Verder hebben beide
programma’s ervoor gezorgd dat
professionalisering op de kaart staat.
De salarismix heeft, in combinatie
met de lerarenbeurs, de kansen en
mogelijkheden van leraren vergroot.
Je kunt nu groeien in beloning en
via verdere scholing. De lerarenopleidingen hebben een goed kennis-

Welke rol ziet u voor de mbo-docent
bij het verbeteren van de kwaliteit?
‘Zonder draagvlak en inzet van
docenten is geen kwaliteitsverbetering mogelijk. Ze kunnen als
beroepsgroep eisen stellen aan
het opleidingsniveau. Docenten
moeten daarnaast willen bijscholen,
tegelijkertijd mogen ze best wat
verwachten van de organisatie waar
ze werken. Leidinggevenden in het
onderwijs zouden feedback moeten
geven en duidelijk moeten zijn over
de ambities. En het schoolbestuur
schept voorwaarden voor een verbetercultuur. Kortom: kwaliteitsverbetering vraagt iets van alle betrokken
partijen binnen een onderwijsinstelling. Met daarbij de kanttekening
dat docenten uiteraard verantwoordelijk zijn en blijven voor hun eigen
carrière.’

over kwaliteit en professionalisering
is inderdaad wel een voorwaarde
voor succes. Wat de verschillende
actoren – docenten, management en
bestuur – doen, moet elkaar raken.
Anders bereikt de verbetering de
klas niet. Onderwijsteams moeten
de ruimte pakken die er is. Volgens
mij gebeurt dat over het algemeen
ook wel omdat docenten de intrinsieke motivatie voelen om te werken
aan kwaliteit en verbetering van het
onderwijs.‘

‘Onderwijsteams moeten
de ruimte pakken die er is’

Er moet dus een breed gedragen
visie op professionalisering binnen
een school zijn? Want – zoals uw
voorganger Rick Steur het omschreef
– schoolverbetering is personeelsverbetering.
‘Een collectief gedragen opvatting

U staat bekend als een ‘verandermanager die ruime ervaring heeft met
complexe vraagstukken en zodoende
een belangrijke rol kan spelen bij
nieuwe vormen van toezicht voor
het onderwijs en de organisatieontwikkeling.’ Wat gaat het onderwijs
in het algemeen en het mbo in het
bijzonder hiervan merken?
‘Mijn hoofddoel is: zo goed mogelijk
onderwijs voor studenten. Daarnaast wil ik vanuit de Inspectie de
verbetercultuur in scholen verder
versterken en ondersteunen. En helder communiceren waarvoor wij als
Inspectie staan. Wat mij betreft sluit

de Inspectie zo goed mogelijk aan
op de praktijk. Die verandert namelijk steeds en als toezichthouder
moet je mee veranderen. Dat doen
we door voordurend in gesprek te
zijn met het onderwijsveld. Ik zelf
ook.’
Zijn er nog andere speerpunten of
aandachtspunten?
‘Beeldvorming. Daar moet eigenlijk
de hele mbo-sector wat mee. Maar
als Inspectie kunnen we hier ook
een rol spelen. Natuurlijk grijpen
wij als toezichthouder in als het niet
goed gaat. Dat blijven we doen. We
kunnen ook in beeld brengen wat
goed gaat, wat de positieve ontwikkelingen zijn. De taak van de Inspectie is breed: ik vind dat we moeten
laten zien hoe het ervoor staat, we
moeten het totale plaatje schetsen.’
Wat moeten scholen volgens u doen
als ze de Inspectie op bezoek krijgen?
‘Ik weet dat scholen zich voorbereiden op inspectiebezoek. Dat zou ik
zelf ook doen. Maar doe vooral gewoon zoals je altijd doet en laat zien
waar je voor staat. Onze inspecteurs
hebben een neus voor authenticiteit.
En meer in het algemeen is mijn
advies: kom in beweging en werk
aan verbetering.’
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de MBO·krant
Jessica van Gog
wint eerste voorleeswedstrijd

Betere rekenresultaten door
koppeling met vaklessen
Aan enthousiasme ontbreekt het geenszins bij rekendocent
Marianne Haak. Ze werkt voor SVO vakopleiding food als
rekendocent in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In
de beroepsbegeleidende leerweg gaan studenten maar één
dag in de week naar school. De tijd voor algemene vakken
(waaronder rekenen) is dus schaars; niet meer dan één uur
per week. Een pittige taak om het niveau van de studenten dan toch op het gewenste niveau te krijgen. Maar Haak
heeft succes! Tijdens de pilotexamens rekenen staken de
SVO-studenten er positief bovenuit. Waardoor is haar aanpak
succesvol?

Haak observeert vlijmscherp. Voor
haar afstudeeropdracht onderzoekt
ze niet wat voor de hand ligt – de
verbeterpunten in de rekenles. Nee,
ze kijkt juist naar de vaklessen en
houdt nauwkeurig bij wat deze lessen qua rekenen te bieden hebben.
‘De studenten krijgen maar één uur
in de week rekenles. De vaklessen
nemen veel meer tijd in beslag. Als
de docenten in die lessen wat meer
aandacht besteden aan rekenen, is
het effect daarvan een stuk groter.
Bovendien zijn de studenten tijdens
de vaklessen bezig met iets wat ze
echt leuk vinden: het uitoefenen
van hun vak. De rekenles zien
veel studenten – zeker de mindere rekenaars – toch meer als een
verplicht nummer.’ Maar welke
rekenopdrachten sluiten aan bij wat
de studenten tijdens de vaklessen
leren? Welke rekentechnieken passen
ze toe tijdens deze vaklessen? Op die
vragen probeert Haak een antwoord
te krijgen.
Het valt Haak op dat studenten veel
vaker rekentechnieken gebruiken
dan ze denken. ‘Als ik tijdens de
rekenles vraag of ze overweg kunnen

met verhoudingstabellen, luidt het
antwoord volmondig: “Nee”. Maar
een paar uur later passen ze tijdens
de kookles een recept voor vier personen aan, zodat het geschikt is voor
twintig personen.’ Doordat Haak
zelf de vaklessen is gaan monitoren,
weet ze inmiddels dat studenten
soms – onterecht – denken dat ze
bepaalde technieken niet beheersen.

Haak is het juist heel natuurlijk om
te letten op de toegevoegde waarde
van rekenen in de vaklessen.

De studenten leggen die koppeling
meestal niet, daar zal de docent
altijd op moeten wijzen.

Door de vaklessen te volgen weet
Haak nu dat ze tijdens haar eigen
rekenles dicht bij de inhoud van
de vaklessen moet blijven. ‘Je moet
voortdurend de koppeling maken
met de beroepspraktijk. Dan blijft
alles veel beter hangen. Juist ook
omdat ze dan het nut zien van bepaalde rekentechnieken. Ze kunnen
de technieken toepassen in alledaagse situaties.’ Volgens Haak vormt die
koppeling met het vak één van de
succesfactoren van haar aanpak.

Een ander belangrijk punt dat Haak
constateert tijdens haar rekenlessen
is het niveauverschil. ‘Je ziet een verschil tussen de wat oudere studenten
(30+) en de jongeren van een jaar of
17. Oudere studenten hebben vaak
meer parate rekenkennis en kunnen daardoor goed kale sommen
oplossen, terwijl jongere studenten
weer gemakkelijker een som uit een
context kunnen halen en oplossen.’
Volgens Haak moet bij de oudere
studenten het rekenen weer even
worden opgefrist. Zij hebben al een
tijd niet bewust iets gedaan met hun
rekenkennis, maar die kennis is wel
aanwezig. Na een tijdje weten ze
weer hoe het zit en presteren ze weer
op een goed niveau. Dat is bij de
jongere rekenaars soms wat lastiger.
Bij deze groep ontbreekt het vaak
ook aan veelvuldige oefening.

Geen wondermiddel

De aanpak van Haak is geen
wondermiddel dat docenten vanaf
volgende week kunnen inzetten.
‘Het is een andere benadering. Het
vervlecht het werk van de rekendocent met dat van de vakdocent’, zegt
Haak. Door goed samen te werken

Meer rekentechnieken

Zoals studenten vaak denken dat ze
rekentechnieken niet beheersen, zo
denken vakdocenten vaak maar aan
een beperkt aantal rekentechnieken
die ze tijdens hun les inzetten. In de
praktijk blijkt dat vakdocenten veel
meer rekentechnieken inzetten dan
ze zelf denken. ‘Rekenen heb je in
onze les niet nodig’, hoort Haak vakdocenten wel eens zeggen. ‘Als ik dan
tijdens de les kom kijken, zie ik daar
dat de studenten kruiden afwegen
tot twee getallen achter de komma.
De link met rekenen is voor mij onmiskenbaar.’ Toch is het niet vreemd
dat vakdocenten dat over het hoofd
zien. ‘Zij focussen op de leerdoelen
van hun vak, rekenen wordt daarin
minder expliciet genoemd.’ Voor

‘Het is een andere benadering. Het vervlecht het werk
van de rekendocent met dat
van de vakdocent’
kunnen de resultaten verbeteren.
Maar er zijn ook valkuilen. ‘Voor
de rekendocent is het van belang
om de generieke rekentoets niet
uit het oog te verliezen. Je kunt de
studenten enthousiasmeren door
voorbeelden aan te halen uit de
praktijk, maar uiteindelijk staan die
voorbeelden niet in de eindtoets.’ De
praktische kant is wel een belangrijk
aanknopingspunt om de koppeling
te maken naar de algemene situatie.

Desalniettemin zijn de eerste resultaten van de werkwijze van Haak
en haar collega’s dus positief. Ook
het bedrijfsleven is enthousiast over
de extra aandacht die het rekenen
krijgt in de vaklessen. Zeker nu ze
ook zien dat die aanpak leidt tot
betere resultaten. ‘Zij zien ook in dat
het handig is dat hun werknemers
goed kunnen rekenen’, legt Haak uit.
De resultaten uit de pilotexamens
ziet ze dan ook als een steuntje in
de rug. ‘Maar het is niet zo dat ik
nu achterover kan leunen. Er moet
nog een hoop werk worden verzet.
De resultaten zijn zeker nog niet zo
goed dat iedereen de toets zomaar
haalt. Er liggen nog allerlei kansen
voor verdere verbetering.’

De 19-jarige Jessica van Gog van
Gilde Opleidingen uit Venray mag
zich de eerste winnaar noemen van
de voorleeswedstrijd voor studenten
onderwijsassistent. Acht studenten
van mbo-instellingen uit het hele
land namen deel aan de finale van
de voorleeswedstrijd. De finale vond
plaats op basisschool De Pijlstaart
in Utrecht. Onder de toehoorders
waren ook 65 kinderen van de
basisschool. De jury – bestaande
uit kinderboekenschrijver Koos
Meinderts, Janneke Kersbergen
(VoorleesExpress) en Sandra Dorèl
(bibliotheek Utrecht) – wees na
afloop de 19-jarige Jessica van Gog
aan als winnaar. Mede door de rust
in haar stem luisterden de kinderen
ademloos en werden ze meegezogen
in het verhaal. De jury verkoos haar
daarom unaniem als beste voorlezer. De nieuwe voorleeswedstrijd is
onderdeel van het project ‘Bouwstenen voor leesbevordering’ dat in
opdracht van het Steunpunt taal en
rekenen mbo wordt uitgevoerd door
Stichting Lezen en CINOP Advies.
Het project richt zich op het verbeteren van de (voor)leesvaardigheid
van studenten Pedagogisch Werk
(PW) en Onderwijsassistent (OA).

ROC Zadkine wint
debatwedstrijd
2014
Het MBO Debattoernooi 2014 is
gewonnen door ROC Zadkine uit
Rotterdam. In een spannende finale
bleken de Rotterdammers verbaal
net iets sterker dan de studenten
van ROC Tilburg. In totaal kruisten
zestien mbo-scholen de verbale
degens tijdens de achtste editie van
het MBO Debattoernooi. Dit landelijke debattoernooi is de grootste
studentencompetitie binnen het
mbo. Het wordt georganiseerd door
Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie. Doel van
de stichting is het bevorderen van
retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse
onderwijs. Debatteren levert op twee
manieren een essentiële bijdrage aan
de ontwikkeling van jonge mensen.
Ten eerste leren zij spreken, luisteren
en argumenteren. Dit versterkt het
zelfvertrouwen en de vaardigheden
om volwaardig deel te nemen aan de
maatschappij. Op de tweede plaats
leren jongeren standpunten van
verschillende kanten te bekijken, te
bevragen en te begrijpen.

mbo
academie
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Terug naar school

Skill Heroes
finales 2014

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.

Op 21 maart vinden de laatste
finales plaats van Skills Heroes, de
nieuwe naam voor de nationale
vakwedstrijden voor mbo’ers.
Eerder waren er al finales op 25
januari en 21 februari. Dit keer zijn
er onder andere vakwedstrijden
voor de kappersopleiding en op
het gebied van bouwtimmeren,
metselen en tegelzetten en grafisch ontwerpen. De laatste finales
vinden plaats op vier locaties: AOC
Terra, ROC Deltion, ROC Mondriaan
en ROC van Twente. De winnaars
mogen zich Nederlands kampioen
noemen en kunnen deelnemen
aan het Europees kampioenschap
(EuroSkills) van 2 tot en met 5
oktober 2014 in het Franse Lille.
Op de foto zie je een dame in actie
tijdens een van de voorronden van
Skill Heroes.

mbo
academie

van professionals
voor professionals

Agenda
7 apr. 2014

MBO Academie

Presentatie van MBO beter borgen
In vervolg op MBO Beter Light een toelichting op de publicatie
MBO Beter Borgen.
8 apr. 2014

MBO Academie

Introductiebijeenkomst Focus op Vakmanschap
Toelichting op nieuw planningsinstrument voor onderwijsteams.
9 apr. 2014 		

Steunpunt MBO

Voorbeeldtoetsen Nederlands en mvt
Presentatie van nieuwe producten op gebied van toetsing Ne-

Leergang:
‘Teams werken aan kwaliteit’
Voor opleidingsteams is de zorg voor kwaliteit en de borging ervan een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk. Handvatten daarbij zijn zeker welkom. Vandaar dat
de MBO Academie in samenwerking met CINOP de leergang
‘Teams werken aan kwaliteit’ heeft opzet.

Wat is kwaliteit voor een team?
Welke kwaliteit vragen leerlingen,
bedrijven en andere partners? Hoe
worden kwaliteitsdoelen van je
instelling gekoppeld aan doelen van
de teams? Hoe benut je team de
ruimte binnen gestandaardiseerde
bedrijfsprocessen? Hoe kun je dit
vertalen naar concrete verbeteringen
op de werkvloer. En hoe borg je de
basiskwaliteit op een goede manier?
Essentiële vragen voor een ieder die
zich met kwaliteitszorg bezig houdt.
‘Teams werken aan kwaliteit’ geeft
hierop antwoord. Deze leergang is
bedoeld voor leidinggevenden van
onderwijs- en opleidingsteams, stafmedewerkers en andere betrokkenen
bij kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering binnen een mbo-instelling.
‘Teams werken aan kwaliteit’ biedt
inzicht om vorm en inhoud te
geven aan een effectievere en slimmere manier van kwaliteitszorg. Dit

gebeurt zowel vanuit de analytische
kant gericht op verantwoorden, als
vanuit de ontwikkelgerichte kant
van leren op teamniveau. Daarnaast
wordt ook aandacht besteed aan
de PDCA-cyclus en het benutten
van de professionele ruimte van het
team.
Opzet

De leergang bestaat uit een startbijeenkomst van een dagdeel en
4 trainingsdagen. De startbijeenkomst heeft als doel om met elkaar
kennis te maken en om leerdoelen
te formuleren. Op de eerste drie
trainingsdagen worden experts op
gebied van kwaliteitsontwikkeling
uitgenodigd om hun visie te geven.
Na deze inspirerende inleidingen
is er ruimte voor discussie, waarbij
de vertaling van het managen van
kwaliteit binnen je eigen team centraal staat. Vervolgens werk je aan
opdrachten waarbij je de ervaringen

De MBO•krant in je brievenbus?
De MBO•krant wordt op veel scholen gratis verspreid.
Maar wist je dat je de krant ook op je thuisadres kunt
ontvangen? Stuur een mail naar info@dembokrant.nl
en ontvang zes maal per jaar je eigen MBO•krant op de
deurmat. Een abonnement kost slechts € 25 per jaar.

vanuit je eigen instelling tegen het
licht houdt vanuit de gepresenteerde
concepten. Op deze wijze wordt een
brug geslagen tussen de aangereikte
theorie en praktijk. Thema’s die
daarbij aan de orde komen zijn:
‘Wat is kwaliteit voor een onderwijsteam?’ en ‘Hoe pak je de organisatie
van kwaliteit aan?’. Op de laatste
trainingsdag vertaal je de inzichten
vanuit de voorgaande dagen naar je
eigen team en instelling. Hoe zet je
een succesvolle verandering in gang,
zodat de betrokkenheid van het
team bij de zorg om de kwaliteit versterkt wordt? Wat zijn de kwetsbare
punten in het onderwijsproces en
wat zijn mogelijke interventies?
Na afloop ontvang je als deelnemer
een certificaat van deelname. Daarnaast houd je toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante
achtergrondinformatie en de meest
recente informatie is opgenomen die
verband houdt met het thema van
deze leergang.
Het is mogelijk deze leergang ook in
company uit te voeren.
Kijk op www.mboacademie.nl voor
overige informatie.

derlands en mvt, Landstede Zwolle
14 apr. 2014 		

Steunpunt MBO

Voorbeeldtoetsen Nederlands en mvt
Presentatie van nieuwe producten op gebied van toetsing
Nederlands en mvt, Landstede Zwolle.
14 apr. 2014

MBO Academie

Introductiebijeenkomst Generatiekruks
Presentatie van de spelsimulatie voor teams waarin het omgaan
met generatieverschillen centraal staat.
15 apr. 2014

MBO Academie

Startbijeenkomst Leergang Onderwijsmakers
Toelichting op nieuw planningsinstrument voor onderwijsteams.
17 apr. 2014

MBO Academie

Startbijeenkomst Leergang Focus op Examineren
Kick-off van 5-daagse leergang waarbij Focus op Vakmanschap
centraal staat.
22 apr. 2014 		

Steunpunt MBO

Voorbeeldtoetsen Nederlands en mvt
Presentatie van nieuwe producten op gebied van toetsing
Nederlands en mvt, Koning Willem I College, Den Bosch.

Alle bijeenkomsten vinden plaats aan het Horaplantsoen 20 te Ede,
tenzij anders vermeld. 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
De MBO•krant is een uitgave van de
Stichting Media Beroepsonderwijs. Deze
uitgave is bedoeld voor docenten en andere onderwijsprofessionals in het mbo.
CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
TEKST: Ravestein & Zwart, Rutger
Zwart, Marloes van Bussel (CINOP),
Rob Schrijver en Sara Albone.
REDACTIE: Rutger Zwart (hoofd
redacteur) en Olaf van Tilburg
(Ravestein & Zwart).

BEELD: We danken Fontys, CINOP,
ROC Rijn IJssel, de Onderwijsinspectie,
SVO Opleidingen, Skills Netherlands, de
BVMBO, Gilde Opleidingen en Cabaret
in het onderwijs voor het beschikbaar
stellen van beeldmateriaal.
DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 26.000
www.dembokrant.nl
info@dembokrant.nl
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Docentschap

de MBO·krant
Goed werkgeverschap

Lerarenagenda 2013-2020:
de leraar maakt het verschil

‘Als je laat zien dat je ambitie
hebt, krijg je de ruimte om deze
te verwezenlijken’

In de publicatie
Lerarenagenda

Zowel SintLucas als ROC Friese Poort zijn hoog geëindigd in
de lijst van Beste Werkgevers van Nederland van Intermediair, de carrièrewebsite voor hoger opgeleiden. We vroegen
enkele docenten wat hun scholen zo bijzonder maakt.

2013-2020: de leraar
maakt het verschil
staan de uitdagingen
die je als docent te
wachten staan voor

Motivatie motiveert

de komende jaren.
Deze publicatie kun
je downloaden via
http://bit.ly/Lerarenagenda.

De Lerarenagenda

‘Alles wat je
aandacht geeft,
groeit’
De Lerarenagenda heeft vrienden. Kritische vrienden wel te
verstaan. Dertien vertegenwoordigers van het onderwijs – in
de volle breedte – volgen deze agenda. Jeanette van Ommen, opleidingsmanager bij het Alfa College, is zo’n kritische
vriend. Zij vertelt over haar motivatie en beweegredenen.

‘Er gebeurt al veel moois in het mbo,
dat zie ik ook op mijn eigen school,
het Alfa College. Maar ik ben ervan
overtuigd dat het nóg beter kan. De
Lerarenagenda staat voor kwaliteitsverbetering, zowel van beginnende
als zittende docenten. Dat vind ik
een mooi streven. En daarom heb
ik direct ja gezegd op de vraag of ik
kritische vriend wilde worden. Ons
werk is pas net begonnen. De Lerarenagenda is in oktober gelanceerd
en in januari hebben we onze eerste
bijeenkomst gehad. In februari zijn
we met alle kritische vrienden op
schoolbezoek geweest. Een leerzame
ervaring, ook omdat we na afloop
van het schoolbezoek nog een brainstorm hadden met het ministerie
van OCW over onze rol en wat we
met elkaar willen bereiken.’
Kruisbestuiving

‘Zelf focus ik vooral op het mbo.
Dat ligt toch het dichtste bij me. Ik
wil de Lerarenagenda verbinden
met het dagelijkse werk van mbodocenten. Dat gebeurt niet als ik
achter mijn bureau blijf zitten. Ik
ben dan ook van plan om het land
in te trekken en scholen te bezoeken.
Ik wil van docenten zelf horen hoe
ze denken over de Lerarenagenda.
Wat moet volgens hen gebeuren
om het onderwijs een kwalitatieve
impuls te geven? Ik wil ook dat
docenten kritisch zijn. Werkt de lerarenagenda? Kloppen de uitgangs-

voel veel vrijheid in mijn werk: daar
waar ik vrijheid wil hebben en ik die
vrijheid aankan én steun daar waar
ik het nodig heb.’

punten? Op die manier moet de
Lerarenagenda gaan leven; het moet
echt iets van docenten worden. Ik ga
mijn bevindingen ook publiceren op
www.delerarenagenda.nl, de website
van de Lerarenagenda. We moeten
elkaar namelijk inspireren en we
kunnen veel van elkaar leren. Alles
wat je aandacht geeft, groeit. Daar
ben ik van overtuigd.’
Trots

‘Als het aan mij ligt, focust de Lerarenagenda over een jaar meer op het
mbo dan nu. Het is belangrijk dat
ook de mbo-docent zich helemaal
kan vinden in de agenda. Docent
zijn in het mbo is immers heel anders dan docent zijn in het primair
of voortgezet onderwijs. Als kritische vriend wil ik dan ook nuances
aanbrengen in de Lerarenagenda.
Daarnaast zou het mooi zijn als docenten meer verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen loopbaan.
Dat begint ermee dat docenten
lid moeten worden van hun eigen
beroepsvereniging, de Beroepsvereniging Docenten MBO (BVMBO).
De BVMBO moet veel meer gaan
leven. Verder vind ik dat ook het
imago van de mbo-docent een impuls kan gebruiken. Er gebeuren zo
veel mooie dingen in het mbo. Dat
mogen we ook wel eens benoemen.
Het zou dan ook goed zijn als mbodocenten veel meer uitstralen dat ze
trots zijn op hun beroep.’

In de lijst van organisaties met meer
dan 1.000 medewerkers eindigde
ROC Friese Poort op de 26ste plaats.
SintLucas uit Boxtel neemt dezelfde
plaats in op de lijst van organisaties
met minder dan 1.000 medewerkers.
In de sector ‘Onderwijs’ nemen
beide scholen respectievelijk de
3e en de 2e plaats in (alleen Avans
Hogeschool gaat hen voor).

social media kunnen inpassen in
ons onderwijs. En voor mijn eigen
vakgroep ben ik nu mede verantwoordelijk voor het uitstippelen
van een nieuwe koers. Als iets zich
niet ontwikkelt zoals je wilt, dan is
dat geen probleem: falen mag. Er is
hier geen afrekencultuur. Om kort
te gaan: als je laat zien dat je ambitie
hebt, krijg je hier de ruimte om die
te verwezenlijken.’

Ruimte

‘Bij ons is het met name de ruimte
die je krijgt en de sfeer onderling
die ervoor zorgen dat SintLucas een
prettige werkgever is’, vertelt Pieter
van Klaveren, docent Game Development en lid van de OR. ‘SintLucas beseft dat we professionals zijn.
En dan niet alleen op het gebied
van het docentschap. De meeste
docenten hebben hier immers een
deeltijdbaan: zij oefenen ook het
vak uit dat ze doceren. Restauratieschilder of vormgever bijvoorbeeld.
Ikzelf heb ook een tijdje twee banen
gehad, maar nu werk ik vooral in
het onderwijs. Dit betekent dat ik af
en toe en stage moet lopen, om de
voeling met de praktijk niet kwijt
te raken. Een goede zet: zo houd je
binding met je vakgebied. Ik krijg
daarnaast ook volop ruimte om mee
te denken over het onderwijs zelf.
Zo ben ik “social media scout”. Met
andere woorden: ik verken hoe we

Vrijheid

Everdien Schalkwijk, zorgcoördinator, studieloopbaanbegeleider,
projectbegeleider en docent Nederlands bij SintLucas College, kan
zich goed vinden in de woorden van
haar collega: ‘SintLucas is voor mij
een school in beweging. In een open
sfeer blijf je hier met je collega’s en
leidinggevenden op zoek gaan naar
verbeterpunten van de school als
geheel, van de onderlinge communicatie, van de onderlinge communicatie, communicatie met studenten
en vooral ook van jezelf. Wat is er
mooier dan mee mogen werken aan
de ontwikkeling van jonge mensen
met een passie voor creativiteit. Om
samen te werken met collega’s die er
voor willen gaan? Om allerlei mogelijkheden te hebben om nieuwe
vormen van onderwijs en nieuwe
vormen van begeleiding en ondersteuning te helpen ontwikkelen. Ik

Het geven van vrijheid en het bieden
van ruimte is ook bij ROC Friese
Poort de belangrijkste bouwsteen
voor goed werkgeverschap. ‘De
verantwoordelijkheid ligt laag in de
organisatie’, vertelt Ali Tilma, decaan
bij de opleidingen Uniformberoepen en coördinerend docent voor
de locatie Leeuwarden. ‘De kaders
komen van boven, maar de invulling
ervan gebeurt door de docenten en
de teams. De vrijheid die we krijgen
zorgt voor een enorme betrokkenheid bij de docenten.’
Plezier

Die vrijheid wordt nog eens versterkt doordat de werknemers van
ROC Friese Poort veel op een informele wijze kunnen regelen. Tilma:
‘Er hoeft niet altijd een bijeenkomst
gepland te worden om een of ander
af te stemmen. Los van de agenda’s
kunnen we snel schakelen. Dit alles
heeft zijn weerslag op onze studenten. We krijgen regelmatig letterlijk
te horen dat het de ouders opvalt
dat wij met zoveel plezier werken.
Ons enthousiasme werkt kennelijk
aanstekelijk, want ook op het gebied
van vsv scoren wij hoog: we hebben
van alle grote mbo-instellingen de
minste voortijdig schoolverlaters.
Onze motivatie motiveert!’
De volledige lijst vind je op www.
beste-werkgevers.nl/winnaars-2013

Promotiebeurs docenten
Zin om te promoveren? Meld je dan snel aan voor de Promotiebeurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Sinds 2011 stelt het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
deze Promotiebeurs beschikbaar
voor docenten. Met de Promotiebeurs kun je, naast je baan als
docent, promotieonderzoek doen
dat resulteert in een proefschrift. De
beurs is er voor bevoegde docenten
uit het po, vo, mbo, hbo en speciaal onderwijs. Voor dit jaar zijn er
negentig beurzen beschikbaar. Een
aanvraag indienen kan vanaf begin
januari. Wees er dus snel bij!
Je kunt de Promotiebeurs voor elk
onderzoeksontwerp aanvragen, mits
je aantoont welk belang het onder-

zoek heeft voor je eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere
zin. Om de Promotiebeurs aan te
vragen dien je verder een aanstelling
voor onbepaalde tijd te hebben.

commissie beoordeelt je aanvraag
en stelt een voorkeurslijst samen.
Daarna volgt een interview- en
presentatieronde waarvoor de meest
kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.
Onderzoek met meerwaarde

Al gestart?

Geselecteerde docenten worden vier
jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. Het
ministerie wil hiermee het aantal
gepromoveerde docenten voor de
klas verhogen. In 2014 zijn er twee
indienrondes die elk 4-5 maanden
duren. De eerste deadline komt te
vroeg (12 maart). Maar hou vooral
de site van het NWO in de gaten
voor de tweede ronde.

Ben je al gestart met een promotieonderzoek? Dan kun je toch nog
reageren. Een wetenschapsbrede

Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.nwo.nl/leraren.

Ook moet je op het moment van de
sluitingsdatum voor het indienen
van de aanvraag minstens een jaar in
dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie
van OCW of Economische Zaken.
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Mbo-docenten conferentie:
27 maart

gastcolumn

Wat als de stip
verdwijnt?

Op 27 maart heet het Alfa College
in Groningen mbo-docenten uit
de regio (en alle andere docenten
die zin en tijd hebben om naar het
hoge noorden af te reizen) van harte
welkom voor de eerste mbo-docenten conferentie van het jaar. Het
programma bestaat uit keynotes,
workshops en cabaret.
De conferentie – die ook toegankelijk is voor niet-BVMBO-leden
– start met een presentatie van
Sietske Waslander, lid van de Onderwijsraad, hoogleraar Sociologie
aan de TiasNimbas Business School
en Academic Director Master of
Management in Education. Haar
onderwerp: docenten en onderwijsinnovatie. De tweede keynote wordt
gegeven door Susanne Winnubst,
docente bij het domein Orde &
Veiligheid van ROC A12 en in 2011
verkozen tot mbo-docente van het
jaar. Daarna volgen twee workshopronden, waarin je onder andere
meer te weten komt over digitale
didactische toepassingen in je les

in de

Alfa

27 m
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De conferentie start om 15.00 uur
en is om 21.00 uur afgelopen. Meer
informatie vind je op bvmbo.nl. Op
deze site kun je je ook aanmelden.
De kosten van de conferentie zijn
overigens declarabel als scholingskosten bij je werkgever. De conferentie zal worden aangemeld als
scholingsactiviteit in het kader van
het lerarenregister.

Echt Focus op Vakmanschap?
Het mbo-onderwijs wordt als één geheel beschouwd en
binnen één regelgeving vastgelegd. We moeten voldoen aan
één urennorm, één rekeneis, één taaleis. Maar is het wel zo
dat alle opleidingen binnen eenzelfde stramien moeten liggen? Vragen de opleidingen allemaal om dezelfde insteek?
Monique Bos, docent Bouwkunde en bestuurslid van de
beroepsvereniging docenten mbo, plaatst kanttekeningen.

In mijn vakgebied (bouwkunde)
hoor ik de bedrijven vaak zeggen:
‘Als jullie ze de theorie bijbrengen,
schaven wij ze wel bij op de werkvloer.’ Dat is natuurlijk heel anders
als we een leerling opleiden in de
zorg. Je kunt een bejaardenverzorgster niet de praktijk insturen als ze
in die praktijk nog niet zelfstandig
kan werken. Halen we het optimale
uit een leerling als we ze voor het
grootste gedeelte binnen de school
moeten opleiden? Veel studenten in
het mbo-onderwijs zijn doeners.
Kunnen we hen beter binnen school
opleiden of zijn ze toch beter af in
een werkelijke werkomgeving?
Kunnen we alle opleidingen over
één kam scheren?

Ik kan me als docent bouwkunde
BOL-4 best vinden in de nieuwe
urennorm. Ik ben misschien wel
blij met deze regeling. Zo ben ik
gegarandeerd van een optimale
onderwijstijd die ik ook optimaal
wil invullen. Maar ben ik blij omdat
ik met deze regeling af ben van het
gegeven dat wij als docenten onze
leerlingen op stage moeten sturen

In het mbo heeft men graag uitzicht op wat komen gaat, de bekende ‘stip aan de horizon’. Denk maar aan de student of leerling
die binnen komt voor een voorlichting over de opleidingen van het
ROC of AOC. Die wil weten waar hij of zij na drie tot vier jaar
aan toe is. Of na twee jaar, afhankelijk van de uitgangspositie.
Logisch, denk je dan als docent. Maar wat nu als voor jou, als docent, die vraag niet meer beantwoord wordt? Wat nou als jouw stip
aan de horizon verdwijnt omdat de route, die je dacht te kennen,
plotseling verandert? En wat nou als die verandering voor jou als
verrassing komt, omdat je niet goed op de hoogte was van alles wat
er in Den Haag bedacht wordt, of bij de MBO Raad in Woerden?
Want dat gebeurt. Er gebeuren heel veel dingen die jou als docent
in het mbo aangaan, zonder dat je dat weet. Maar ook zonder dat
je wist dat je er invloed op uit kon oefenen, dat je mee had kunnen
praten. Dan was je niet zo verrast geweest.
Het is niet mogelijk om met z’n allen aan de onderhandelingstafels te zitten. Maar het is wel zo dat er veel gebeurt waar docenten
iets mee moeten. In de zin van: de handen laten wapperen, zeilen
bijzetten en nog een tandje harder werken. Want de boodschap
die gepaard gaat met de veranderingen is zelden ‘extra mensen’ of
‘extra geld’. Nee, we moeten meer doen, in minder tijd (verkorte
opleidingen). En met minder mensen, want de boodschap kan ook
zijn dat sommige docenten geen contractverlening krijgen. Hierdoor raak je die stip op de horizon kwijt. De ideeën die je had met
en voor je leerlingen of studenten zie je ineens niet meer doorgaan.
Je carrière verandert.
Die stip op de horizon is nodig in het onderwijs. Het moet duidelijk
zijn waar het naartoe gaat. Het onderwijs is gebaat bij rust, zodat
iedereen naar zowel de stip als naar mooie zonsopkomsten en
zonsondergangen kan kijken gedurende de reis door de opleiding.
Die rust kan bestaan uit duidelijke kaders met betrekking tot de
eigen professionalisering. Uit kaders met betrekking tot registratie
en herregistratie. Uit duidelijkheid omtrent kwalificatiedossiers
en hun levensduur. En duidelijkheid omtrent het aantal uren die
wel of niet besteed mogen worden aan het belangrijkste van een
beroepsopleiding: de praktijkervaringen opdoen (BPV).
Meedenken, meepraten en mogelijk zelfs meebeslissen kunnen we
niet met z’n allen. Laat je daarom vertegenwoordigen door collega’s
die dat willen doen en daarvoor klaar staan: de beroepsvereniging
docenten mbo, BVMBO. Wordt lid, neem je plaats in als ambassadeur in je eigen school en zet die stip weer op de horizon!

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

omdat dat goedkoper is dan binnenhuis op te leiden?
Nieuwe puzzel?

Ik zeg wel dat ik blij ben, maar
eigenlijk heb ik nog niet nagedacht
over de gevolgen. Want meer tijd
binnen school zonder extra geld,
hoe kunnen we dat voor elkaar
krijgen? Zal dit leiden tot een
nieuwe puzzel, een puzzel van uren
sprokkelen door leerlingen in grote
groepen vooral zelfstandig te laten
werken? Zal dat leiden tot beter onderwijs of leiden tot ophok-uren?
Naast de nieuwe urennorm, komt
er ook meer aandacht voor taal en
rekenen. Dat lijkt positief, maar in

de praktijk zal dit voor een aantal
leerlingen een groot struikelblok
kunnen zijn. Taal- en rekenniveaus
moeten eigenlijk al grotendeels op
orde zijn in het vmbo. Zodat in het
mbo vooral aandacht kan zijn voor
beroepsmatige taal- en rekenaspecten. Voor degenen die door willen
studeren, kunnen we een aangevuld
programma aanbieden.
Laten we er in ieder geval voor
zorgen dat het mbo-onderwijs nog
wel een beroepsopleiding blijft en
niet dezelfde fout maken als jaren
geleden gemaakt is in het vmboonderwijs. Onderwijs dat niet meer
herkenbaar is als beroepsonderwijs.
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Horecastudenten Gilde Opleidingen
runnen een week lang twee hotels
Twee volgeboekte hotels en honderden tevreden gasten.
Studenten van Hotelschool Venlo, de horeca-afdeling van
Gilde Opleidingen, weten nu wat er moet gebeuren om
dát voor elkaar te krijgen. Begin februari waren zij de baas
en deden ze alle voorkomende werkzaamheden in Hotel
Arcen en Hotel Asselt: van leiding geven en arrangementen
samenstellen tot culinaire maaltijden bereiden en kamers
schoonmaken. Derdejaarsstudente Lindy Scheurs (22) kijkt
terug op een leerzame week: ‘De eerste dag ging er in de
keuken nog het nodige mis. Een leermoment dat we prima
hebben opgepakt. De rest van de week is het uitstekend
gegaan en waren we goed op elkaar ingespeeld.’
Teammanager André Duijghuisen van Hotelschool Venlo is
trots op zijn studenten. ‘Ze hebben een enorme betrokkenheid getoond en voelden zich echt verantwoordelijk. Een
paar keer heb ik ze zelfs moeten afremmen. Het is niet de
bedoeling dat je als manager van zes uur ’s morgens tot
een uur ’s nachts onafgebroken aan het werk bent. In zo’n
geval moet je goede afspraken maken over de verdeling van
taken. Ook in de horeca moet je aan jezelf denken en jezelf
niet voorbij rennen.’

de MBO·krant
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Hart of hoofd
Het is de maand van de open dagen. Overal waar je komt tref je
wervende posters voor opleidingen. Mooie posters, verleidende
teksten, cadeaus om toekomstige leerlingen te lokken. Maar hoe
moet een leerling kiezen? Ouders willen vaak het liefst een zo
hoog mogelijke opleiding, als het even kan hbo. Maar de leerling is
praktisch ingesteld en ziet zichzelf geen 4 jaar lang voornamelijk
in boeken neuzen. Oom doet een duit in het zakje door aan te
dringen loodgieter te worden: dat verdient lekker. Oma vindt kapper passend, want daar is altijd behoefte aan. Maar het onderwerp van gesprek, de leerling, heeft altijd al iets met dieren willen
doen en is geïnteresseerd in de mbo paraveterinaire dierenartsassistent opleiding. Wat nu?
Politieke aandacht is er volop voor het banenperspectief na het
volgen van een mbo-opleiding. Doet de politiek er verstandig aan
de keuze van toekomstige mbo’ers te beïnvloeden, in het voordeel
van opleidingen die tot meer baankansen zouden leiden? In theorie is dit een logische wens. Wij leiden tenslotte onze leerlingen op
om later goede banen te kunnen vinden. De maatschappij betaalt
er ook aan mee.
Mijn zorg zit in de vrije keuze voor leerlingen, maar ook in een
toenemende uitval als leerlingen een andere keuze moeten maken
dan waar hun hart ligt. Ik zie het nog niet voor me dat een jongen
die oorspronkelijk bedrijfskunde wilde gaan studeren plotseling
switcht naar zorg. Of dat onze dierverzorgers zich massaal tot
het loodgietervak aangetrokken voelen. Het gaat om motivatie,
drijfveren. Natuurlijk is het belangrijk dat toekomstige leerlingen
vooraf op de hoogte zijn van het banenperspectief in de sector
waarvoor ze kiezen. Maar de doorslaggevende factor voor een
definitieve keuze voor een opleiding moet altijd een intrinsieke
interesse zijn. Alleen dan zal een leerling goed presteren en de
opleiding tot een goed einde brengen.
Slechts het eindpunt (een baan) in zicht hebben doet het gehele
mbo-opleidingstraject te kort. Om succesvol en nuttig te zijn in de
maatschappij is niet alleen vakkennis, maar juist de combinatie
van eigenwaarde, zelfvertrouwen, inzicht en kennis nodig. Wat
de toekomst brengt is onzeker: de banenmarkt is wisselend en
soms onvoorspelbaar. Dan is er juist behoefte aan leerlingen vol
zelfvertrouwen die kunnen evalueren, analyseren en reflecteren.
Dit allemaal los van de sector waarin ze werkzaam zijn. Hiermee
garandeer je toekomstige werknemers of ondernemers die altijd
hun plek in de maatschappij zullen vinden.
Laatst ontmoette ik een jongen tijdens onze open dag. De jongen
van rond de 20 jaar zat samen met zijn ouders in mijn lokaal om
na te praten over de indrukken van die dag. Nieuwsgierig vroeg ik
hem of ik kon helpen. Hij vertelde dat hij graag een opleiding tot
mbo niveau-4 manager dierverzorger wilde doen. Hij had diverse
opleidingen achter de rug, in de bouw en bedrijfskunde. Op advies
van anderen was hij die richting op gegaan, maar ook met het oog
op baankansen. De opleidingen had hij niet afgemaakt: ze pasten
niet bij hem. Nu was hij vastberaden een opleiding te volgen en af
te maken in de richting waar híj blij van werd: manager dierverzorging. Je hart volgen, dat zouden meer leerlingen moeten doen.
Sara Albone, dierenarts en docent Groenhorst Barneveld
Mbo-leraar van het jaar 2013

