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ROC Aventus werkt hard
aan het eigen strategische
beleidsplan ‘Focus op Vakmanschap’. Hoe pakt deze
school dit aan en wat zijn
de succesfactoren en de
leerpunten?
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Reacties
MBO Raad

De MBO Raad beschouwt de visiebrief van minister Bussemaker als
een logische aanvulling op het actieplan. Voorzitter Jan van Zijl spreekt
van ‘nieuwe accenten’ die ook hoog
op de agenda van de MBO Raad
staan. Hij pleit er wel voor allereerst
de aandacht gericht te houden op de
lopende implementatie van Focus
op Vakmanschap: ‘Van belang is dat
scholen hun aandacht niet hoeven
te verdelen tussen de uitwerking
van Focus op Vakmanschap en de
voorgestelde nieuwe maatregelen,
hoe belangrijk deze ook zijn.’
MKB-Nederland

Minister Bussemaker maakte tijdens haar MBO Tour uitgebreid kennis met de mbo-praktijk, zoals hier in de Oefenfabriek
van het Scheepvaart & Transport College. De opgedane inspiratie is nu uitgewerkt in een omvangrijke verbeteragenda.

Terug naar kleinschalig mbo?

MKB-Nederland is blij met de grote
rol die het bedrijfsleven krijgt toebedeeld. Ondernemers hebben belang
bij herkenbare opleidingen. De oproep tot meer regionale afstemming
tussen bedrijven en scholen steunt
voorzitter Michaël van Straalen
volledig. Hij wijst wel op het gevaar
van concurrentie tussen scholen:
‘Onderwijs en bedrijfsleven moeten
samen aangeven waar zij behoefte
aan hebben en op welke locatie een
opleiding gestalte moet krijgen.
Daar moeten andere scholen dan
niet de concurrentie mee aangaan.
Daar is niemand bij gebaat.’
Algemene Onderwijsbond (AOb)

Tijdens haar MBO Tour maakte minister Bussemaker eerder
dit jaar uitgebreid kennis met de praktijk van het Nederlandse mbo. De inspiratie die ze met deze tour opdeed heeft ze
nu uitgewerkt in een omvangrijke verbeteragenda voor het
mbo. Om toekomstgericht beroepsonderwijs te realiseren,
wil de minister scholen meer ruimte bieden om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren. En verrassend: de kleinschaligheid moet zoveel mogelijk in het mbo terugkeren.

De analyse van de minister is
glashelder: voor de toekomstige welvaart van Nederland is het cruciaal
dat het middelbaar beroepsonderwijs erin slaagt de talenten van toekomstige vakmensen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Aan de vakman
van de toekomst worden hoge eisen
gesteld: hij of zij is flexibel inzetbaar,
beschikt over sociale vaardigheden
en is bereid zich voortdurend te
blijven ontwikkelen. De lerende
economie van de toekomst draait op
wendbare vakmensen en het mbo
moet hen opleiden. Hoewel het mbo
in Nederland via het actieplan Focus
op Vakmanschap al bezig is met een
stevige verbeterslag, acht minister
Bussemaker verdere, aanvullende
maatregelen nodig. Het is van het
grootste belang dat meer talentvolle

jongeren kiezen voor een opleiding
in het beroepsonderwijs. Daarvoor
is het nodig dat het mbo nog aantrekkelijker wordt gemaakt, onder
andere door meer samenwerking
met innovatieve bedrijven. Er is dan
een mooie toekomst voor het mbo:
onderwijs met uitdagende opleidingen die een uitstekend perspectief
op een goede baan bieden.

die de beste studenten in staat stellen een hoger niveau van vakmanschap te bereiken. Studenten krijgen
zo de mogelijkheid om binnen hun
vakgebied door te groeien naar het
hoogste niveau, het meesterschap.
Het is primair aan brancheorganisaties en bedrijven om te bepalen wie
voor zo’n titel in aanmerking komt.
Voor het excellentieprogramma wil
de minister jaarlijks zo’n 25 miljoen
beschikbaar stellen. Scholen krijgen
zo de gelegenheid om te werken aan
uitdagend onderwijs voor talentvolle studenten. Kennisuitwisseling
moet een belangrijk element in het
programma worden. Uiteraard kunnen scholen ook inspiratie opdoen
in het buitenland, bijvoorbeeld door
deelname aan vakwedstrijden.
Kleinschalig onderwijs

Excellentieprogramma’s

Het mbo moet daarom volgens
de minister in de toekomst meer
aandacht besteden aan talentvolle
studenten. Met het actieplan werken
de scholen al aan de realisatie van
uitdagender onderwijs. Maar er mag
van de minister nog wel een schepje
bovenop. Scholen worden gevraagd
extra programma’s te ontwikkelen

De minister heeft daarnaast de vurige wens de menselijke maat terug
te brengen in het mbo. Kleinschalig onderwijs heeft volgens haar
duidelijk positieve effecten op de
onderwijskwaliteit. Het studiesucces
van een student neemt toe naarmate
hij zich thuis voelt op een school en
deel uitmaakt van een overzichtelijke groep. Als leerlingen zich thuis

voelen, zullen studievertraging en
voortijdig schoolverlaten minder
vaak voorkomen. Tijdens haar
rondgang maakte de minister kennis met meerdere voorbeelden van
kleinschalig onderwijs binnen één
groot bestuurlijk verband. Om deze
kleinschaligheid verder te stimuleren, wil ze een nieuw bestuurlijk
model in het mbo introduceren:
de gemeenschap van mbo-colleges.
Ieder college binnen zo’n gemeenschap richt zich op een bepaalde
branche of sector. Het college is
herkenbaar in de regio en heeft
een eigen collegedirecteur. Die is
verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van het primair proces,
onder andere de ontwikkeling en
beoordeling van onderwijsteams.
De ‘gemeenschap van mbo-colleges’
ziet de minister als een bestuurlijk
model, waar scholen desgewenst gebruik van kunnen gaan maken. De
positie van de mbo-collegedirecteur
zal per 1 augustus 2017 in de wet
verankerd worden. De collegedirecteur is nadrukkelijk bedoeld om de
menselijke maat in het mbo terug
te laten keren en om het onderwijskundig leiderschap te versterken.
Lees verder op pagina 2

De AOb heeft sympathie voor het
streven om het mbo beter herkenbaar en innovatiever te maken,
maar ook kritiek. ‘In dit hele verhaal
ontbreken docenten en andere medewerkers’, zegt José Muijres, lid van
het dagelijks bestuur van de AOb.
Volgens Muijres moeten docenten
meer tijd en ruimte krijgen om
de ambities voor het mbo waar te
maken. ‘Nodig is: tijd voor opleiding
en zeggenschap over het vak.’
JOB

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij met de ruimte
die scholen krijgen om samenwerkingsverbanden aan te gaan. De
jongeren eisen wel de garantie dat
studenten een kwalitatief goede opleiding volgen. JOB is ook verheugd
dat de minister de examinering wil
aanpakken. Wel zet JOB vraagtekens bij de nieuwe naamgeving van
de mbo-niveaus. Michiel Steegers:
‘Draagt een nieuwe naam bij aan
een beter imago? Laten we alle energie richten op het verbeteren van de
inhoud van het onderwijs.’
Meer reacties, o.a. van de BVMBO,
lees je op www.dembokrant.nl.
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Meer vrijheid voor mbo-scholen
Om de kwaliteit van het mbo-onderwijs te vergroten, wil
minister Bussemaker scholen meer vrijheid geven om het
onderwijs flexibel in te richten. Door meer samen te werken
kunnen mbo-scholen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarnaast wil de minister met alle scholen individuele
kwaliteitsafspraken maken. Om de kwaliteit van de examens
te verbeteren, kiest zij echter voor meer standaardisatie.

De minister wil vasthouden aan
de verantwoordelijkheid van roc’s
om zorg te dragen voor een breed
aanbod van mbo-onderwijs in de
regio. Nieuw is dat meerdere roc’s
ook door samen te werken aan
deze wettelijke verplichting kunnen voldoen. Zo kunnen bepaalde
kostbare opleidingen in de regio
behouden blijven. De minister wil
praktische belemmeringen voor
deze samenwerking tussen scholen
zoveel mogelijk wegnemen. Op het
diploma kan dan het samenwerkingsverband vermeld worden. In
Rotterdam krijgen bijvoorbeeld het
Albeda College en Zadkine zo de
mogelijkheid om gezamenlijk een
techniekcollege te starten.
Zowel bij de ‘samenwerkingsschool’
als bij de ‘gemeenschap van mbocolleges’ blijft een overkoepelend
college van bestuur verantwoordelijk. Het idee om roc’s op te splitsen
in volledig zelfstandige colleges,
krijgt niet de steun van de minister. Zij vreest dat dit tot financieel
kwetsbare instellingen leidt en tot
veel bestuurlijke drukte. Zij kiest
dus nadrukkelijk voor de optie van
‘klein binnen groot’, en volgt daarin
een eerder advies van de commissieOudeman (2010).
Kwaliteit omhoog

Aanvullend op ‘Focus op Vakmanschap’ wil de minister extra investeren in de kwaliteit van het mboonderwijs. Het is de bedoeling om
per mbo-school maatwerkafspraken
te maken over kwaliteitsverbetering.

Gecombineerde
leerweg
Om meer samenwerking tussen mbo-scholen en bedrijven
te stimuleren, krijgen scholen
experimenteel de gelegenheid
een gecombineerde leerweg
aan te bieden. Deze leerweg is
een combinatie van de bol- en
bbl-leerweg. Het eerste deel van
de opleiding krijgen leerlingen
onderwijs binnen de school, in
het tweede deel gaan ze aan de
slag in een bedrijf. Tijdens de
experimenteerperiode mogen
scholen vrijer omgaan met de
regels voor onderwijstijd.

Hierbij wil de minister de methodiek gebruiken die ook succesvol
is gebleken bij de aanpak van de
voortijdige schooluitval. Een door
het ministerie ingesteld accountmanagement maakt individuele
afspraken met scholen over mogelijke verbeteringen. Deze plannen
voor kwaliteitsafspraken met het
mbo zijn al langer onderwerp van
gesprek. Vanuit de Tweede Kamer
wordt hier nog wel zeer kritisch naar
gekeken.
Examinering

De minister beschrijft de kwaliteit
van de examens in het mbo als ‘een
groot zorgpunt’. Bij te veel opleidingen is de kwaliteit van de examens
niet op orde. Het gaat hierbij met
name om de examens die scholen
zelf ontwikkeld hebben, terwijl de
kwaliteit van ingekochte examens
‘nagenoeg altijd op orde’ is. De
minister is daarom van plan scholen
te verplichten om gebruik te maken
van erkende examens. Als een school
toch eigen examens wil blijven
gebruiken, moeten deze extern gevalideerd worden. Deze verplichting
zou in moeten gaan vanaf 2016.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Om te zorgen voor aantrekkelijk
en eigentijds mbo-onderwijs
dat ruimte biedt aan regionale
verschillen en een veranderende arbeidsmarkt is het voor
mbo-instellingen nodig om
nauw samen te werken met
innovatieve bedrijven. Daarom is
in het Techniekpact afgesproken
dat er een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo komt.
Met dit ‘Regionaal investeringsfonds mbo’ stelt het Ministerie
van OCW tussen 2014 tot en
met 2017 in totaal 100 miljoen
euro subsidie beschikbaar
voor duurzame publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage
dient aangevuld te worden met
een financiële bijdrage vanuit de
regio (bedrijfsleven en regionale
overheid). Aanvragen kunnen
dit jaar worden ingediend tot 8
juni 2014. Begin 2015 is er voor
scholen, bedrijven en overheden een nieuwe kans om een
aanvraag in te dienen.

Vakinstellingen

De minister heeft veel waardering
voor vakscholen. Zij wil de kleinschalige specialistische opleidingen
met een goed arbeidsmarktperspectief een extra bescherming geven,
door te bepalen dat bepaalde opleidingen uitsluitend door vakinstellingen – of aoc’s – verzorgd mogen
worden. Op die manier wordt
verhinderd dat vakinstellingen oneigenlijke concurrentie ondervinden
van andere mbo-scholen. Daarnaast
overweegt de minister het inrichten
van een geheel nieuwe vakinstelling,
speciaal om het kleinschalig, uniek
vakmanschap te behouden. Het gaat
dan bijvoorbeeld om leestenmakers
of glazeniers. Een ‘verkenner’ zal de
minister nog dit jaar adviseren over
de haalbaarheid van zo’n nieuwe
mbo-instelling. Andere scholen zullen dan bijvoorbeeld bereid moeten
zijn om kleine unieke opleidingen
over te dragen aan de nieuwe vakschool.
Vakroutes

De experimenten met doorlopende
leerroutes vmbo-mbo worden volop
doorgezet. In de ‘vakmanschapsroute’ kunnen leerlingen nu al één
doorlopend programma volgen
van de derde klas van het vmbo tot
mbo-2. Deze route is ideaal voor
leerlingen die al op jonge leeftijd
weten in welk beroep ze terecht willen komen. Vanaf 2016 wordt ook
een vakroute voor mbo-3 mogelijk.
Daarnaast zal ook geëxperimenteerd
worden met een beroepsroute: een
doorlopende leerlijn van vmbombo-hbo. Het grote voordeel van
deze doorlopende leerroutes is
de soepele overgang van het ene
schooltype naar het andere. Dit
blijkt het studiesucces van studenten
duidelijk ten goede te komen.
Innovatie

De minister wil innovatie op het
mbo waar mogelijk stimuleren. Zij
verwacht veel van de samenwer-

NLQF-niveau op alle
diploma’s
Vanaf het schooljaar 2016-2017
wordt op alle mbo-diploma’s
een NLQF-niveau vermeld. Het
kwalificatieraamwerk NLQF stelt
werkgevers en werknemers in
staat het niveau van diploma’s
en certificaten internationaal
met elkaar te vergelijken. Het
NLQF, afgeleid van het Europese raamwerk EQF, is daarmee
een belangrijk instrument om
inzetbaarheid en mobiliteit op
een Europese arbeidsmarkt te
stimuleren. In Europees verband
is afgesproken dat alle lidstaten
dit raamwerk invoeren.

Bestuursmodellen MBO
Gemeenschap van mbo-colleges en mbo-samenwerkingsschool
voor techniek, bijvoorbeeld in een stedelijke regio

mbo-onderwijsinstelling A

mbo-onderwijsinstelling B

College van bestuur als bevoegd gezag

College van bestuur als bevoegd gezag

Directeur als
onderwijskundig leider

Directeur als
onderwijskundig leider

bijvoorbeeld

Zorgcollege
Directeur als
onderwijskundig leider
bijvoorbeeld

Economiecollege

bijvoorbeeld
Directeur als
onderwijskundig leider

Bijvoorbeeld gezamenlijk
techniekcollege, opleidingen met
dure infrastructuur zijn gebaat
bij een groter aantal studenten.

king met innovatieve bedrijven.
Brainport Eindhoven laat bijvoorbeeld zien dat mbo-scholen in de
versterking van de regionale innovatiekracht een goede rol kunnen
spelen. Met het Regionaal Investeringsfonds mbo wil de minister deze
samenwerking tussen onderwijs
en bedrijfsleven versterken. Voor
de periode 2014-2017 is hier 100
miljoen euro voor beschikbaar. De
minister gaat ervan uit dat regionale
overheden (gemeenten, provincies)
dit bedrag aanvullen tot in totaal
300 miljoen. Op dit moment kun-

Nieuwe namen
Er is al vaker over gesproken:
meer aansprekende namen voor
de verschillende niveaus in het
mbo. De minister kondigt in haar
visiebrief aan dat zij voornemens is om met het onderwijs
(bestuurders, docenten en
studenten) en werkgevers de
mogelijkheid te verkennen van
een andere benaming voor de
verschillende onderwijsniveaus:
Niveau 1 =
entreeopleiding
Niveau 2 en 3 =
middelbaar vakonderwijs
Niveau 4 =
middelbaar beroepsonderwijs

Vier bestuurlijke
modellen
Met de ‘gemeenschap van
mbo-colleges’ introduceert de
minister een nieuw bestuurlijk
model voor het mbo. De wet
kent straks vier verschillende
instellingen voor mbo-onderwijs:
- het roc
- het aoc
- de vakinstelling
- de gemeenschap van mbocolleges

Zorgcollege
Directeur als
onderwijskundig leider
bijvoorbeeld

Economiecollege

nen scholen en regio’s voor dit fonds
aanvragen indienen (zie kader Regionaal Investeringsfonds mbo).
Om de innovatie van het onderwijs
verder te stimuleren, wil de minister
de mbo-scholen in de gelegenheid
stellen om flexibel in te spelen op
ontwikkelingen op de snel veranderende arbeidsmarkt. Scheidslijnen tussen sectoren die vandaag
logisch zijn, kunnen morgen een
sta-in-de-weg zijn. Ook de nieuwe
kwalificatiestructuur kan, ondanks
de flexibiliteit die het keuzedeel
biedt, innovaties in de weg staan.
De minister wil scholen daarom in
de gelegenheid stellen om innovatieve opleidingen te maken die zijn
samengesteld uit onderdelen van
meerdere kwalificaties. Bijvoorbeeld
een opleiding waarin techniek en
zorg met elkaar gecombineerd worden. Als voorwaarde voor dergelijke
‘cross-overs’ stelt de minister wel
dat de bestaande kwalificaties hier
onvoldoende ruimte voor bieden.
Ook krijgen scholen de gelegenheid
om samen met bedrijven keuzedelen
samen te stellen.

Plan van aanpak voor
kwetsbare leerlingen
In de voorstellen van minister
Bussemaker wordt ook een plan
van aanpak aangekondigd voor
onderwijs aan jongeren in een
kwetsbare positie. Daarbij wil de
minister gemeenten beter in
positie brengen om bij te dragen
aan goed onderwijs voor deze
jongeren. In dit plan, dat voorzien is voor het najaar van 2015,
zal ook worden ingegaan op de
problematiek van de kwetsbare jongeren in het voortgezet
onderwijs.

Focus op vakmanschap
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Aventus-brede opdracht, eigenaarschap per sector

Focus bij Aventus
Aventus is het regionale opleidingencentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Deze mbo-school
werkt momenteel hard aan de implementatie van het Strategisch beleidsplan ‘Focus op ’n goede school’. Mede met
ondersteuning van CINOP Advies. In dit artikel lichten de
Aventus-onderwijsprocesmanagers aanpak, succesfactoren
en leerpunten toe.

‘Een van de speerpunten van Focus
op ’n goede school is de implementatie van het Aventus Onderwijsmodel
bij onze opleidingen. Concreet levert dit een opleidingsplan op voor
alle opleidingen van de sectoren
Economie & Handel, Techniek &
Mobiel en Zorg & Welzijn’, aldus
Inge van Baalen, onderwijsprocesmanager sector Techniek & Mobiel.
Kern van het Aventus Onderwijsmodel vormen de drie leerlijnen – de
integrale, beroepsondersteunende
en generieke leerlijn – en de tien
onderwijsstandaarden van Aventus.
‘Doel is om onze studenten een
samenhangende opleiding te bieden.
Uiteraard was dit ingegeven door de
nieuwe eisen vanuit het programma
Focus op Vakmanschap.’
De juiste balans

Tegelijkertijd met de lancering van
Focus op ’n goede school stelde Aventus voor elk van de drie sectoren

Sectoren

Gekozen aanpak

Sturing

Ondersteuning

Techniek & Mobiel

Werksessies onder begeleiding van

Teammanagers en docenten

Intern

de eigen onderwijsprocesmanager

met portefeuille onderwijs

Doorlooptijd: 5 maanden

per team

Teams plannen zelf sessies en vragen

Docenten met portefeuille

maatwerkondersteuning aan de eigen

onderwijs per team

Zorg & Welzijn

Intern

onderwijsprocesmanager
Doorlooptijd: 5 maanden
Economie & Handel

Werksessies gecombineerd met externe

Docenten met portefeuille

teamgerichte ondersteuning op maat

onderwijs per team

een onderwijsprocesmanager aan.
Zij zijn verantwoordelijk voor de
implementatie van onder andere
het Aventus Onderwijsmodel. Al
dan niet met externe ondersteuning
(zie tabel). De uitdaging is om aan
de ene kant de sectoren en teams
voldoende ruimte te geven voor
een eigen aanpak en, aan de andere
kant, de roc-brede kaders en koers
niet uit het oog te verliezen. Hans
Dekker, onderwijsprocesmanager
sector Economie & Handel: ‘Het is
een uitdaging om de juiste balans
te vinden. Er moet genoeg speelruimte zijn voor een sector om zijn
eigen proces in te richten om zich
voldoende eigenaar te voelen.’

over een opleidingsplan, gebaseerd
op het Aventus Onderwijsmodel.
Tegelijkertijd voldoen ze aan de eisen
van de inspectie. ‘Voor sommige
opleidingen was het een kwestie van
bijstellen. Bij andere opleidingen
voerden we echter fundamentele
veranderingen door, bijvoorbeeld
rondom de examinering.’

Kwestie van bijstellen?

Succesfactoren

‘We zijn blij met de opbrengsten van
het traject’, zegt Herman Holtmaat,
onderwijsprocesmanager sector Zorg
& Welzijn. Zo beschikken alle curricula voor de nieuwe cohorten nu

Al met al zorgt Focus op ’n goede
school voor meer uniformiteit tussen
de opleidingen en verbeterde interne
samenhang. Ook is er nu meer
transparantie: docenten weten veel

Extern

Begeleiding: CINOP
Doorlooptijd: 3 maanden
Roc-breed

Aventus Onderwijsmodel

Via onderwijs-procesmanagers

Hulpmiddelen,

Onderwijsstandaarden

formats,

Vaste tijdlijn - 0,2 fte extra formatie

handleidingen

beter van elkaar wat ze doen. Een
andere succesfactor is de maatwerkondersteuning voor sectoren. Tot
slot draagt de factor tijd bij aan het
succes: er werd ruimte in de uren
van docenten vrijgemaakt en de
aanpak werd niet uitgesmeerd over
een jaar, maar enkele maanden.

Zo zaten in de zelfgemaakte Excelopleidingsplannen rekenfouten.
Verder heeft de integrale leerlijn
nog een boost nodig. Deze slag gaat
Aventus maken met de invoering
van de nieuwe kwalificatiedossiers.
Ook dan werken we vanuit Aventusbrede kaders, met speelruimte in het
proces voor elke sector.’

Leerpunten

Natuurlijk gaat de implementatie
niet volledig van een leien dakje.
Er zijn altijd leerpunten. Inge van
Baalen: ‘Ik zou andere opleidingen
willen meegeven om goed te kijken
naar de te gebruiken hulpmiddelen.

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Inge van Baalen
(i.vanbaalen@aventus.nl), Hans Dekker (h.dekker@aventus.nl), Herman
Holtmaat (h.holtmaat@aventus.nl)
en Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl).

De basis gelegd, nu de lat omhoog
De meeste mbo-scholen hebben de basiskwaliteit van het
onderwijs ondertussen op orde. Nog maar weinig scholen slagen er echter in om de lat daadwerkelijk omhoog te
krijgen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de vervolgrapportage van MBO15.

Focus op Vakmanschap:
De basis gelegd, nu de lat omhoog

De vervolgrapportage De basis
gelegd, nu de lat omhoog, verschenen
eind april 2014, is gebaseerd op de
gesprekken die de kritische vrienden
van MBO15 begin 2014 hebben
gevoerd met de bestuurders van
de mbo-scholen. Onderwerp van
gesprek was primair de voortgang
van het actieplan Focus op Vakmanschap, maar aan de orde kwam ook
de bredere implementatieagenda
waar het mbo voor staat: de wetgeving doelmatige leerwegen, de
nieuwe kwalificatiedossiers en de
maatregelen rond macrodoelmatigheid. De kritische vrienden stellen
op grond van de gespreksronde vast
dat het merendeel van de mboscholen de basis steeds meer op
orde heeft. Concreet gaat het dan
om de organisatie van het onderwijs
en het kwaliteitsmanagement, de
bedrijfsvoering van de school (ict,
huisvesting, faciliteiten) en de deskundigheid van het personeel. Een
uitzondering wordt gemaakt voor de
kwaliteit van de examenprocessen.
Deze is volgens de rapporteurs nog
onvoldoende op orde.
Bewegingen
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De kritische vrienden constateren
een aantal kenmerkende bewegingen

binnen het mbo. Zo beschouwen
scholen het verbeteren van het onderwijs steeds minder als een kwestie van visie, maar veel meer als een
ambachtelijke, zakelijke activiteit.
Verder concentreren scholen zich in
toenemende mate op hun kerntaak
– het verzorgen van goed beroepsonderwijs – en nemen zij niet langer
alle maatschappelijke problemen in
hun regio op de schouders. Kwaliteitsmanagement wordt steeds meer
gezien als een verantwoordelijkheid
van de hele school. Bij de professionalisering van de medewerkers zien
de kritische vrienden een verschuiving van scholing naar ontwikkeling, met een gevarieerd aanbod van
mogelijkheden, zoals naast opleiding en training ook intervisie en
klassenbezoek.
Om de lat omhoog te krijgen zijn
nog meer bewegingen nodig. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het beter
benutten van de mogelijkheden van
ict-toepassingen in het onderwijs,
meer aandacht voor teamontwikkeling en meer investeren in
samenwerking met partners binnen
de regio. Al met al concludeert de
rapportage wel dat de mbo-scholen
klaar zijn voor de definitieve invoe-

ring van de wetgeving doelmatige
leerwegen (o.a. intensivering en
verkorting van de opleidingen). Ook
zijn de scholen klaar voor de op de
nieuwe kwalificatiedossiers gebaseerde opleidingsprogramma’s.
Aanbevelingen

In de afsluitende aanbevelingen
wijzen de kritische vrienden onder
andere op het belang van een tijdige
oplevering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ook adviseren zij de
minister om samenwerking tussen
scholen juridisch mogelijk te maken
(zie de voorpagina van deze krant!).
De scholen krijgen onder andere als
aanbeveling om de balans op te maken van de lopende professionaliseringsprogramma’s. Deze zijn volgens
de kritische vrienden wel adequaat,
maar er worden te weinig nieuwe
initiatieven genomen. Met name op
het vlak van curriculumontwikkeling en in de inzet van pedagogische,
didactische en technologische hulpmiddelen is meer aandacht nodig.

De rapportage ‘Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog’ is te vinden op www.mbo15.nl
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Netwerkschool afgerond!

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

YoungWorks @YoungWorksNL
Trendteamlid Ruben dook in de apps Secret en 20 Days
Stranger: http://blog.youngworks.nl/trends/even-hypen2-nieuwe-geheimzinnige-apps …

Netwerken en ict zijn belangrijke bouwstenen van de Netwerkschool. Dan komen al snel social media als Facebook en Twitter om
de hoek kijken – media waarin veel mensen vooral hun successen
delen met de hele wereld Als tegenreactie hierop zijn er twee trends
ontstaan. Deze ontwikkelingen leiden weer tot nieuwe apps, die veel
studenten waarschijnlijk zullen (gaan) gebruiken.
Trend #1. Een behoefte in balans tussen privacy en het publiekelijk
delen van informatie over je leven. Want op internet blijft alles
zichtbaar voor de rest van je leven.
In het licht van bovenstaande trend kun je de app ‘Snapchat’ zien.
Snapchat is een social platform zoals Whatsapp, maar alles wat je
online post verdwijnt binnen 10 seconden. Je gesprekken en foto’s
blijven dus niet bewaard en zijn niet terug te vinden. Gevaar blijft
wel dat gebruikers het beeld makkelijk kunnen downloaden door
een schermafbeelding te maken. En het dus alsnog kunnen verspreiden in de wereld.
Trend #2. Een behoefte aan balans tussen status en diepgang. Een
behoefte om niet alleen maar te delen hoe succesvol je bent, maar
vooral ook wat er echt in je omgaat.
Bij deze trend horen de apps ‘Secret’ en ’20 Day Stranger’. Secret
draait om het anoniem delen van je diepste geheimen. Bij 20 Day
Stranger deel je anoniem je dagelijkse leven met onbekenden. Vooral
20 Day Stranger zou interessant kunnen zijn om educatief in te
zetten bij het versterken van empatisch vermogen tijdens de lessen
Loopbaan Burgerschap of CKV.
Sompom @InSompom
Successful #Online #Learning : Reframing 5 core
beliefs about #Education http://bit.ly/1qZxBdo #EdTech
#Edutainment

In een interessant artikel beschrijven drie auteurs vijf traditionele
overtuigingen over onderwijs, die volgens hen bijgesteld moeten
worden om studenten die zijn opgegroeid in de internetgeneratie
(geboren na 1990) optimaal te kunnen bedienen. Het Netwerkschool-concept is grotendeels gebouwd op deze alternatieven. Wil
je jouw opleiding of lessencyclus ook aantrekkelijker maken in de
ogen van je studenten? Wellicht helpen onderstaande tips in de weg
daar naartoe. Voor meer info check THNK.org.
Traditionele overtuiging #1: een cursus moet starten
en eindigen op een vastgestelde datum.
Alternatief #1: onderwijskundige ervaringen moeten
aangepast worden aan individuele behoeftes.
Traditionele overtuiging # 2: onderwijs bereidt je voor
op het echte leven.
Alternatief #2: onderwijs moet volledig geïntegreerd zijn
met het echte leven.
Traditionele overtuiging #3: de docent is de meest
belangrijke persoon in de klas.
Alternatief #3: de belangrijkste rol van de docent is die
van procesbegeleider.
Traditionele overtuiging #4: de vooruitgang van studenten
wordt gemeten door het geven van cijfers.
Alternatief #4: game mechanics zijn veel effectiever
om studenten te motiveren dan het geven van cijfers.
Traditionele overtuiging #5: online en offline zijn gescheiden
werelden.
Alternatief #5: online en offline leerervaringen zijn
gelijkwaardig en vullen elkaar aan.

De eerste lichting studenten aan de Netwerkschool heeft haar opleiding voltooid.
De MBO•krant vroeg vijf van hen hoe zij de
Netwerkschool hebben ervaren.

Erik Versluijs, Eco & Wildlife Studies aan Helicon Opleidingen:
‘Afgelopen voorjaar ben ik afgestudeerd. Al tijdens
mijn opleiding startte ik mijn eigen studentenonderneming en nu heb ik mijn eigen bedrijf,
Versluijs-Projects Green Youth Initiatives, waarmee
ik jongerenprojecten ontwikkel die zijn gericht op
bescherming van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Ook begeleid ik vierdejaars Helicon-studenten
die ondernemer willen worden. Verder
ben ik afgelopen september begonnen aan de hbo-studie Bos- en
natuurbeheer. Ik weet zeker dat
ik met een reguliere opleiding
geen ondernemer was geworden.
Vroeger was ik best verlegen,
maar op de Netwerkschool heb
ik geleerd initiatief te nemen en
goed te netwerken. Enig verbeterpuntje voor de opleiding vind ik de
contacten met bedrijven. Die zouden nog
meer bij het onderwijs betrokken kunnen worden. Wellicht is het een idee om meer jonge zzp’ers te betrekken
bij het onderwijs?’

Anne Nieuwenhuizen, Verpleegkunde aan ROC Nijmegen:
‘Als pionierstudent aan de Netwerkschool maakte
ik wel wat kinderziektes mee. Het proces van
papier naar digitaal bijvoorbeeld verliep niet
helemaal voorspoedig en er werd nogal wat
geëxperimenteerd met de lesuren. Maar voor de
lichtingen na mij is dat veel overzichtelijker geworden. Door deze experimentele, soms ongestructureerde, fase waar de opleiding
doorheen moest, zijn er best wat
studenten afgehaakt. Uiteindelijk
zijn we met een groepje van acht
afgestudeerd. Hoewel ik nog niet
mijn eigen traject kon bepalen,
heb ik het onderwijs aan de
Netwerkschool als heel leerzaam
ervaren. Met name de nauwe
banden die de opleiding onderhield
met de praktijk vond ik een enorme pre.
Er kwamen bijvoorbeeld professionals uit de thuiszorg
bij ons op school om les te geven. Ook de stages waren
snel en goed geregeld. Verder kon ik mijn toetsen zelf
inplannen. Dat vereist overigens wel zelfstandigheid en
discipline. Maar ik vond het superfijn om zo te werken.
Ik begin dan ook vol goede moed na de zomer aan mijn
hbo-studie Verpleegkunde.’

Melvin Bos, Bouwkunde aan ROC
van Twente:
‘Ik heb aan de Netwerkschool een maatwerktraject
kunnen volgen. In plaats van de gebruikelijke twee
maanden, kon ik zeven maanden op stage. Zo kon ik
de 25 werkprocessen die ik voor mijn opleiding moest
doorlopen, vrij snel doen. Ik had een half
jaar eerder kunnen afstuderen, maar
er was geen instroom midden
in het jaar mogelijk voor mijn
vervolgstudie Vastgoed aan
het hbo. Daarom ontplooide
ik allerlei nevenactiviteiten,
zoals mijn voorzitterschap aan
de centrale deelnemersraad. Ik
heb ontzettend veel gehad aan de
docenten van de Netwerkschool. Ze
waren heel open, dachten goed met mij
mee en stelden mijn behoeften centraal. Ook zijn we met
school veel buiten de deur geweest, bijvoorbeeld naar
bouwplaatsen. Dat de opleiding in het begin zoekende
was naar de juiste vorm, neem ik op de koop toe. Je weet
dat als je een nieuw project in stapt, nog niet alles in
kannen en kruiken is.’

Janiek van der Palen, Media Vormgeving aan Sint Lucas:
‘Mijn Netwerkschool-avontuur begon in het tweede
leerjaar. Een goede mogelijkheid voor mij om meer
uit mijn opleiding te halen. Nu kon ik extra gas geven
en versneld mijn opleiding doen. Afgelopen januari
studeerde ik af en in september hoop ik te beginnen
aan de hbo-opleiding Communicatie
Management. Zaken waar reguliere mbo-studenten in het hbo
wellicht tegenaan lopen – zoals
projectmatig werken en goed
plannen – zullen voor mij geen
obstakel zijn. De Netwerkschool
heeft voor mij – als proactief
en georganiseerd persoon – heel
goed uitgepakt. Ik kon mijn eigen
mogelijkheden creëren en versneld
afstuderen. Maar de opleiding vraagt veel van
je. Zonder doorzettingsvermogen en ondernemerschap
red je het niet op een Netwerkschool. Het concept moet
wel bij je passen.’

Nicolette van Vliet, Middenkader
Engineering aan Summa College:
‘Als een van de weinige vrouwelijke studenten wist ik
mijn mannetje wel te staan tussen alle jongens. In mijn
overal achter de werkbank ben ik gewoon een van hen.
Ik ben dol op de techniek die achter producten en meubelen zit. Daarom volg ik nu de hbo-opleiding Meubel
en Interieur in Mechelen (België). Op de
Netwerkschool was het altijd een
komen en gaan van mensen uit
de praktijk. We deden veel in
opdracht van externe organisaties. Zo heb ik een modulaire wand ontworpen voor
een soort ontdekfabriek voor
kinderen. De praktijk werd dus
echt naar binnen gehaald bij ons.
Daardoor kwamen we al in aanraking met de realiteit, maar wel vanuit
onze eigen veilige schoolomgeving. De Netwerkschool
heeft mij echt gevormd als individu: ik weet heel goed
wat ik wel en niet kan.’
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Appsolute meerwaarde
10 mobiele toepassingen voor docenten

Wekelijks belanden er duizenden nieuwe ICT-toepassingen in
de app-stores. Waaronder diverse apps die ook interessant
kunnen zijn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk. Hieronder vind je negen applicaties voor smartphone en tablet die
je werk naar een hoger digitaal plan tillen en eentje die alles
weer ongedaan kan maken…

Teacher Kit
Educreations
Niet elke lesruimte in je onderwijsinstelling heeft een digiboard. Dus
is het handig als je je eigen board
meeneemt. In je broekzak. Dat kan
met Educreations. Met deze app kun
je jouw tablet als interactief bord
gebruiken. Je neemt je les stap voor
stap op en deelt deze met je klas via
de app. Ook handig: de reeds gemaakte lessen op www.educreations
.com. Scheelt weer wat werk…

Talentwijzer Docent

Wunderlist

Deze app is een handig hulpmiddel om je voor te bereiden op je
functioneringsgesprek. Met de
Talentenwijzer Docent krijg je meer
inzicht in je professionele kwaliteiten en drijfveren. De app werkt met
stellingen als ‘Ik houd ervan ideeën
voor de lange termijn te ontwikkelen’, waarbij je kunt aangeven in
hoeverre deze stelling voor jou opgaat. Na alle stellingen krijg je direct
de uitkomst. Deze uitkomst – in de
vorm van een persoonlijke talenten
top vijf – kun je gebruiken om je
professionele ontwikkelingsdoelen
te bepalen. Handig voor het opstellen van je POP!

Wil je een handige digitale agenda
zonder al te veel toeters of bellen?
Probeer dan eens Wunderlist uit.
Met deze app vergeet je nooit meer
die belangrijke ‘to-do’s’. Je kunt ook
notities, herinneringen en subtaken
toevoegen aan een taak. Wunderlist kan overigens ook handig zijn
voor je studenten. Zeker als deze in
een project samenwerken, kunnen
ze hun gezamenlijke afspraken en
taken op een gemakkelijke manier
beheren.

iTunes U
DayOne
Dit is een mooie app om je studenten op een aantrekkelijke manier
te laten reflecteren op projecten,
stages, et cetera. Met DayOne doen
ze verslag aan de hand van tekst,
foto’s en filmpjes. Je kunt je studenten DayOne ook als echt dagboek
laten gebruiken, met de verplichting om een aantal keer per week
te reflecteren. Zo kunnen ze gelijk
oefenen met schrijven. In het Engels,
bijvoorbeeld.

Edmodo
Met Edmodo creëer je zogeheten
‘learning groups’, digitale omgevingen (soort websites) voor je
klassen. Je kunt er opdrachten voor
je studenten klaarzetten (met allerlei
inspirerende achtergrondinformatie,
zoals videoclips). Vervolgens kunnen de studenten hun gerealiseerde
opdracht uploaden in Edmodo,
waarna jij het kunt beoordelen.
Dat is overigens slechts een van de
mogelijkheden van deze app. Je kunt
tussentijds checken of je studenten
de opdracht begrijpen. Iemand met
een goed idee in het zonnetje zetten.
Of online die ene discussie uit de
les nog even voortzetten. Edmodo is
ook geschikt om ouderbetrokkenheid te stimuleren: ouders kunnen
eveneens een account aanmaken en
blijven zo op de hoogte.

Via deze app heb je beschikking
over een gigantische database aan
gratis lesmateriaal en cursussen van
Harvard, Oxford en andere gerenommeerde instellingen. Een schier
onuitputtelijke bron van hoogwaardige content.

iSmartKeeper
Er zijn allerlei apps waarbij het juist
een pre is dat jij en je studenten
een smartphone of tablet hebben.
Maar als studenten dan toch hun
smartphone mogen gebruiken, is
het voor hen wel erg verleidelijk om
even stiekem Candy Crush te spelen
of een plaatje toe te voegen aan hun
WeHeartIt moodboard. Met iSmartKeeper kun je in één keer ervoor
zorgen dat alle leerlingen nog maar
één app kunnen gebruiken. Volledig
uitschakelen kan ook. De app wordt
momenteel uitgebreid getest op
scholen in Zuid-Korea. Nog even
geduld dus…

Verder handig: Keeper, een app die
wachtwoorden voor je bewaart,
Prompterous, een applicatie die
van je tablet een autocue maakt
en de app PDF it All, waarmee je
foto’s, documenten, mails, websites
enzovoorts kunt omzetten naar een
PDF-bestand.

Lesje volgen op YouTube?
YouTube is een bron ter leering ende vermaeck.
Het gros valt onder ‘vermaak’, maar er zijn ook
kanalen die zich volledig wijden aan het onderwijs.
Hieronder belichten we – ultrakort – drie interessante bronnen. Om je eigen kennis bij te spijkeren,
of die van je studenten.

Pocket
Ben je een veelvraat als het gaat om
online artikelen, video’s, sites en
ander digitaal moois? Gebruik dan
Pocket om dit alles te bewaren. Met
deze app kun je tags toevoegen aan
alles wat je op je ontdekkingstocht
tegenkomt – ‘Finland’ bijvoorbeeld,
of ‘lerarenregister’. Op deze manier
vind je de artikelen/filmpjes en
websites weer snel terug. De app
werkt samen met meer dan 500
applicaties, zoals Twitter, Flipboard
en andere RSS-readers. Enigszins
vergelijkbaar is het inmiddels al
enkele jaren veelgebruikte Evernote;
ook hiermee kun je documenten
organiseren en interessante websites
of ander digitaal materiaal bewaren.
Wijs je studenten gerust op beide
apps.

Teacher Kit is aantekenschrift,
agenda en planner in één. Je kunt je
klassen beheren (gemiddelde aanwezigheid bij jouw lessen, gemiddeld
cijfer, et cetera), presentielijsten
en resultaten beheren en van elke
student een eigen studentenkaart
met aantekeningen maken. Importeren en exporteren van data gaat
erg gemakkelijk, zodat je altijd alles
compleet én bij de hand hebt.

iAnnotate
Dit is een handige applicatie voor
het geven van feedback aan je
studenten. Met iAnnotate kun
je allerlei bestanden (word, pdf,
powerpoint, et cetera) openen en
van feedback voorzien. Het mooie is
dat je feedback geeft op een manier
die jijzelf het prettigst vindt. Hou
je van omcirkelen? Dat kan. Liever
audiocommentaar geven? Ook
mogelijk. Vervolgens kies je zelf hoe
je deze feedback met je studenten
deelt. De toolbar kun je eenvoudig
customizen, zodat de opties die bij
jou passen overzichtelijk in je werkscherm staan.

Kennisnet Antwoord
Korte filmpjes die ingaan op vragen als ‘Hoe kun je Twitter inzetten
in de les?’ en ‘Hoe scherm je berichten af op Facebook? Binnen
een minuut weet je het antwoord.
bit.ly/Kennisnetantwoord
Learning to Teach Online
Heeft onlangs een award gewonnen en geeft je allerlei tips en
inzichten op het gebied van online leren en lesgeven. Met filmpjes
over bijvoorbeeld het gebruik van e-portfolio’s als reflectie-instrument en online teamwork en samenwerking.
bit.ly/LearningTO
Kahn Academy
Duizenden filmpjes met lesmateriaal, oefeningen et cetera. Waarvan een groeiend aantal in het Nederlands: docenten uit ons land
dragen ook een steentje bij en plaatsen hun filmpjes.
bit.ly/KahnAc
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Déja Vu
Op 4 september 1984 gaf de staatssecretaris Onderwijs Nel GinjaarMaas het startschot ‘Herstructurering
MHNO-MSPO’. Het beginpunt van de
ingrijpende wijzigingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Na de openingshandeling mocht ik – directeur van de
‘Toorenburgh’ – haar rondleiden in het
vernieuwde gebouw. Omdat zij een fanatieke rookster was, hield ik gedurende de
gehele tour een asbak in de rechterhand.
Stevig rook uitblazend bekeek ze de vaklokalen, sprak met leerlingen, bestuurders
en onderwijsbonzen die in haar kielzog
waren meegekomen. Na afloop vloeide de
sherry rijkelijk en menige bestuurder ging
met een toezegging de deur uit.

Onderzoek naar werktevredenheid mbo-docent

Ben jij blij met je baan?
Wat maakt jouw baan als mbo-docent nou een topbaan? Het feit dat je
werkt met jonge mensen? De maatschappelijke toegevoegde waarde van
lesgeven? Nee, aldus diverse internationale onderzoeken naar motieven om
in het beroepsonderwijs te werken. Het gaat veeleer om aspecten die voor
docenten zelf belangrijk zijn: carrièrestappen, zelfontwikkeling. Zie daar een
van de opmerkelijke resultaten uit het uitgebreide literatuuronderzoek naar
werktevredenheid binnen het mbo.

De werktevredenheid van leraren in het mbo
is al langere tijd een punt van zorg. Er wordt
gemord en gemopperd, soms zelfs in het
openbaar. Zo trokken op 15 mei meer dan
4.000 mbo-docenten naar Amsterdam voor de
door de vakbonden georganiseerde landelijke
staking. Een duidelijk teken aan de wand.
In vergelijking met leraren uit andere sectoren blijken mbo-docenten dan ook minder
tevreden over de organisatie waar ze werken.
Dit blijkt uit de literatuurscan die de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van de
Wageningen Universiteit uitvoerde in opdracht van het ecbo. De centrale vraagstelling

daarbij was ‘Hoe kan de werktevredenheid van
leraren in het mbo verklaard worden?’.
Resultaten

Bij de scan bleken opvallend weinig artikelen
te zijn die expliciet ingaan op mbo-docenten,
laat staan op hun tevredenheid. Vandaar dat
de selectie breder werd getrokken en ook
artikelen aan bod kwamen die zijdelings over
de betreffende doelgroep en de doelvraag
handelen. In totaal werden elf onderzoeken uit
binnen- en buitenland geanalyseerd. Uit die
analyse komt naar voren dat de mbo-docenten
met name ontevreden zijn over aspecten als

Opmerkelijke highlights
In het ecbo-onderzoek staan nog meer opmerkelijke bevindingen:
• Naast teveel stress leidt ook totaal geen stress tot een lage tevredenheid.
• De mate waarop je je betrokken voelt neemt met de dienstjaren af. Verder hangt betrokkenheid onder meer samen met je opleidingsniveau, je economische status, de tevredenheid met je werkomgeving en je participatie in sociale en inhoudelijke activiteiten.
• Docenten in het mbo hebben minder vertrouwen in hun studenten dan hun collega’s
in andere onderwijssectoren. Hoe minder vertrouwen, hoe lager de werktevredenheid.
Verder blijkt uit onderzoek dat het vertrouwen toeneemt naarmate het aandeel
vrouwelijke studenten toeneemt.
• Het komt maar zelden voor dat mbo-instellingen geen maatregelen nemen om de
tevredenheid onder medewerkers te verbeteren. Zij nemen maatregelen op het vlak van
arbeidsinhoud, -omstandigheden, -voorwaarden en -verhoudingen.

de mate van sturing, de ervaren bureaucratie,
de relatie met de leidinggevende en de geringe
loopbaanmogelijkheden. Ook is men ontevreden over de werkdruk, zowel qua hoeveelheid
als qua mentale belasting.
Aangenamer werken

De werk(on)tevredenheid verklaren is de
eerste stap. Stap twee is de tevredenheid
versterken. De literatuur geeft ook uitsluitsel
over hoe dit gerealiseerd kan worden. Zo blijkt
je tevredenheid te groeien als je betrokkenheid
toeneemt. En dat gebeurt met name als je een
leidinggevende hebt die je inspireert, hoge verwachtingen naar je toe uitspreekt, je creativiteit stimuleert en zorgt voor steun, een veilige
werkomgeving en betrokkenheid bij de doelen
van de organisatie. Ook goede communicatie
en samenwerking met je collega’s en met het
management is hierbij een belangrijke factor.
Voldoende ruimte voor voortdurende professionele ontwikkeling en deelname aan sociale
activiteiten zoals personeelsuitjes, dragen ook
positief bij aan de werktevredenheid.
Daarnaast hangt de tevredenheid ook samen
met de status die je ontleent aan je beroep. In
Finland hebben docenten meer status. Dat zie
je terug bij hun tevredenheid. Ook de mate
waarin je motivatie om in het mbo te werken
gelinkt is aan intrinsieke taakkenmerken (zoals
het werken met jonge mensen) of extrinsieke
kenmerken (een goed salaris, veel vakantiedagen) beïnvloedt je werktevredenheid in
positieve zin. Verder blijkt de mate waarin leraren denken over voldoende pedagogische en
didactische bagage te beschikken (vooral voor
leraren die uit de beroepspraktijk komen), net
als hun zelfvertrouwen, van grote invloed op
het plezier in het werk.
Het volledige onderzoek kun je downloaden via
http://bit.ly/mbotevredenheid.

De ‘MBO Tour’ van minister dr. Jet
Bussemaker zal er beslist anders hebben
uitgezien. Maar de beleidsnotitie ‘Ruim
baan voor vakmanschap: een toekomstgericht MBO’, resultaat van die MBO
Tour, levert ook weer veel nostalgische
herkenning op. Ik ben dezer dagen op
mijn studeerkamer voor het mbo-deel
van mijn boekenkast gaan zitten. 38 jaar
mbo-geschiedenis! Beleidsnotities, maar
ook de onderzoeken en de proefschriften
gewijd aan deze onderwijssector. Met
ondermeer ‘Hoe sterk is de eenzame
fietser?’ (who the hell is Leo Lenssen?).
Ik vond zelfs een cassette: ‘De WEB:
naar eenvoud en evenwicht’/‘Evaluatie
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs’(2001). Gewicht: 5.1 kilo!
Wat bij lezing opvalt is de herhaling.
Of het nu gaat om Herstructuring
MHNO-MSPO, de SVM-operatie, de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs of
de roc-vorming: steeds duiken dezelfde
thema’s op: afstemming onderwijs - arbeidsmarkt, innovatie (in 1994 schroefde
ik al een plakkaat ‘Innovatieve school’
naast de voordeur van het Alkwaard
College!), vakmanschap en doorlopende
leerroutes.
De terminologie mag dan soms veranderd zijn (moderner). Maar de doelstellingen en voornemens blijven gelijk. Dit
roept de vraag op: was de inspanning te
gering en dus tevergeefs? Of ontwikkelt de
maatschappij zich zo snel dat permanente verandering onontkoombaar is? Laten
we het maar houden op het laatste. Zoals
de sherry is veranderd in chardonnay !
Coleta van Buuren
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Dat drinkt niet!
Studenten aan de mbo-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van ROC Horizon College hebben dit voorjaar op
basisscholen in Alkmaar, Sint Pancras en Krommenie voorlichting gegeven over alcoholgebruik en -preventie. Het was
zeer nuttig, zo vertelt hun docent Suzan van Beuzekom.

Het geven van voorlichting op basisscholen is onderdeel van het project
‘Dat drinkt niet!’ van GGD Hollands
Noorden. Doel is het voorkomen
van alcoholgebruik bij kinderen
onder de achttien jaar. Onderzoek
laat zien dat kinderen steeds jonger
in aanraking komen met alcohol
en steeds eerder beginnen met
het drinken ervan. Het geven van
voorlichting – voordat de grootste
groep gaat experimenteren – heeft
dan ook effect op het drinkgedrag
van kinderen; ze beginnen later met
het drinken van alcohol. ‘Dat is op
zichzelf al genoeg reden om deel te
nemen aan “Dat drinkt niet!”, vertelt
docent Suzan van Beuzekom. ‘Maar
daar komt nog eens bij dat het
project ook heel goed past bij de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg. Deze studenten kunnen
in hun (brede) werkveld te maken
krijgen met verslaafden. Daarnaast

moeten de studenten als ze eenmaal
aan het werk zijn geregeld presentaties geven. Meedoen aan het project
had dus alleen maar voordelen.’
Verder leverde deelname aan ‘Dat
drinkt niet’ de studenten ook op
studiegebied het een en ander op.
Het telde namelijk ook mee voor
hun examen. ‘Bovendien hebben de
leerlingen er ook zelf nog iets van
opgestoken’, stelt Van Beuzekom.
‘Het project begon met voorlichting
van de GGZ over alcoholgebruik en
de gevolgen van overmatig drinken.
Vervolgens moesten de studenten
zelf informatie verzamelen en hier
een PowerPointpresentatie over
maken. Dat drukte sommige leerlingen wel met de neus op de feiten.
Hier in de regio drinken jongeren
best veel alcohol. Het feit dat ze zelf
op onderzoek uit moesten gaan en
informatie kregen over de gevolgen

van te veel drinken op hun eigen
ontwikkeling, hield sommigen wel
een spiegel voor. Een echte eyeopener dus.’
Logopedist

Om zich goed voor te bereiden
op het geven van de voorlichting
kregen de studenten ook presentatietraining van een logopedist. Hiervoor werd een speciale trainingsdag
georganiseerd op het hoofdkantoor
van Rabobank Alkmaar e.o., omdat
deze bank het project financiert. Van
Beuzekom: ‘Tijdens die dag werden
de studenten echt klaargestoomd
voor het geven van een gastles op
een basisschool. Hun PowerPointpresentaties werden bekeken, ze
kregen spraakoefeningen en tips
voor hun houding. Ook moesten ze
een oefenpresentatie houden voor
de camera, die vervolgens werd
teruggekeken. Van de leerlingen
hoorde ik dat ze het een hele leuke
dag vonden.’
De studenten begonnen dus goed
voorbereid aan hun voorlichting
over alcoholgebruik en -preventie.
In totaal hebben dertig studenten op
vijftien basisscholen een gastles ge-

geven aan leerlingen uit de groepen
7 en 8. ‘Bijzonder was dat een aantal
leerlingen op hun oude basisschool
terechtkwam’, vertelt Van Beuzekom.
‘Verder is het geven van de gastlessen heel goed gegaan. De studenten
vonden het ook heel leuk om te
doen. En ook de basisscholen waren
te spreken over de voorlichting.
Vooral het enthousiasme van de studenten werd geroemd.’ Volgens Van
Beuzekom werden de studenten ook

tijdens de gastlessen met hun neus
op de feiten gedrukt. ‘Dan kregen
ze bijvoorbeeld de vraag hoeveel
ze zelf drinken. Hoe moet je daar
als zeventienjarige die wel eens een
biertje drinkt – terwijl dat officieel
nog niet mag – op reageren? Ben je
eerlijk, terwijl je voorlichting geeft
over de gevaren van alcoholgebruik
onder jongeren, of praat je er een
beetje omheen. Dat was toch wel erg
leerzaam voor de studenten!’

ROC Nijmegen gaat voor Duits nieuwe stijl

Bouwvakker heeft niks aan Goethe
Duits. Dat betekent voor de meeste studenten veel grammatica en literatuur. Nuttige kennis maar niet per se nodig
als je bijvoorbeeld opgeleid wordt tot mechatronicus. Toch
is Duits in de grensregio voor mbo’ers onontbeerlijk, omdat
het hun beroepskansen verdubbelt. Helaas is deze taal in
het mbo steeds verder in de verdrukking geraakt. Maar het
tij lijkt gekeerd. ‘Bij ROC Nijmegen bereiden we jongeren
voor om te werken met werkgevers, klanten en collega’s uit
het buurland.’

Het nieuwe keuzedeel Duits bestaat
uit minder grammatica en literatuur en meer bedrijfscultuur en
vaktaal. Wilfrie Koekkoek van ROC
Nijmegen legt uit waarom. ‘Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. En Duitsland zit verlegen
om arbeidskrachten. Mbo’ers in de
grensregio hebben dus veel meer
kansen als ze kennis van het Duits
en de Duitse bedrijfscultuur hebben.
Zeker als je bedenkt dat mbo’ers
gaan werken in een straal van zo’n
30 tot 50 kilometer van huis.’
Aan de bel bij Bussemaker

Het nieuwe keuzedeel Duits bestaat uit minder grammatica en literatuur
en meer bedrijfscultuur en vaktaal.

Koekkoeks drijfveer is het vergroten
van de kansen van jongeren. ‘Daar
heb je Duits echt voor nodig. Toch
is Engels op de meeste scholen de
gangbare vreemde taal. En voor
mbo’ers op niveau 4 zelfs verplicht.
Hier in de grensregio zagen we met
lede ogen het Duits “afglijden”.’
Dat werd ook gesignaleerd door
bijvoorbeeld de werkgevers in de
Achterhoek en door Nederlandse
burgemeesters van grensgemeentes.’
Ze trokken aan de bel bij minister Bussemaker. Bussemaker nam
de roep serieus en heeft er bij de
partijen op aangedrongen dat Duits
voor alle leerlingen in het mbo mogelijk moet blijven. Inmiddels zijn
er keuzedelen Duits ontwikkeld die
roc’s kunnen aanbieden en die ook
bekostigd zullen worden.

Geautoriseerde beschrijvingen

In de grensregio’s met Duitsland
kopen en werken mensen steeds
vaker in het buurland. Er groeit een
euregionale economie. Werkgevers
moeten goed in kunnen schatten
wat hun medewerkers kennen en
kunnen, ook als zij uit het buurland komen. Koekkoek: ‘Daarvoor
hebben we de zogenoemde geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld.
Voor een aantal in de grensregio
relevante beroepen zijn de belangrijkste opleidingsinhouden vergeleken. Het betrokken kenniscentrum
uit Nederland en de Niederrheinische Industrie und Handelskammer hebben deze beschrijvingen
goedgekeurd.’

docenten om Duits te geven? ‘Dat is
inderdaad een aandachtspunt’, laat
Koekkoek weten. ‘In Nederland zijn
er steeds minder docenten die Duits
kunnen geven. En in Duitsland is
er steeds meer belangstelling voor
het vak Nederlands. Het is, gezien
de structuurverschillen in beide
landen, niet eenvoudig om docenten
uit te wisselen. Het Graafschapcollege in Doetinchem experimenteert
nu met een soort buddysysteem.
Daarin werken Nederlandse en
Duitse docenten in duo’s samen. Ze
bezoeken elkaars lessen en geven les
in het buurland om zo van elkaar te
leren. Dat zal voor sommige Duitse
docenten niet meevallen: de cultuur
in een Nederlandse klas is toch wat
… eh… laten we zeggen “locker”.’

Buddysysteem docenten

De hamvraag is dan: zijn er genoeg

De Lerende Euregio
De Ler(n)ende Euregio zet zich in voor grensoverschrijdend leren, met als
uitgangspunt het Euregionaal opleiden van studenten. Studenten maken
kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het
buurland en kunnen na hun studie terecht op een grotere arbeidsmarkt.
Het bedrijfsleven kan op zijn beurt putten uit een groter arbeidspotentieel. Op www.lerende-euregio.com zijn de geautoriseerde beschrijvingen
te vinden van 21 beroepen in zeven bracnhes. In de Lerende Euregio
zijn zeven roc’s en 23 Berufkollegs verenigd, samen goed voor ongeveer
160.000 studenten en 10.000 docenten.
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Nieuw materiaal
voor instellingsexamens
Nederland
In opdracht van het Steunpunt heeft CINOP vijf aanvullende voorbeeldexamens Nederlands ontwikkeld. Ook zijn
er zes filmpjes gemaakt, waarin medewerkers van mboinstellingen toelichten hoe zij omgaan met de organisatie
van instellingsexamens taal. Daarnaast heeft Cito het interactieve platform ‘Grip op Taal’ ontwikkeld, dat is bedoeld om
te oefenen met het beoordelen van de productieve taalvaardigheden Nederlands.

Steunpunt
lanceert nieuwe
rekenproducten
Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft op rekengebied
twee interessante producten gelanceerd. Zo staat er sinds
kort op de website van het Steunpunt een uitgebreide
verzameling rekenpraktijken. Daarnaast is ffRekenen, een
geavanceerd digitaal leermiddel voor jongvolwassenen die
tot nu toe niet succesvol waren met rekenen, volledig opgeleverd.

Het Steunpunt heeft met mboinstellingen gesprekken gevoerd in
het kader van het intensiveringstraject. Tijdens die gesprekken hebben
scholen regelmatig voorbeelden
aangedragen van hoe ze hun rekenonderwijs hebben vormgegeven.
Vaak zijn dit voorbeelden, die ook
voor andere scholen inspirerend en
motiverend zouden kunnen zijn.
Daarom heeft het Steunpunt aan
deze mbo-instellingen gevraagd om
een korte samenvatting te geven van
deze interessante rekenpraktijken en
hier – waar mogelijk – een product
bij te leveren. Dit heeft geleid tot een
uitgebreide verzameling rekenpraktijken op de website van het Steunpunt: bit.ly/MBOrekenpraktijken.
Verzameling

Bij elk voorbeeld is de naam van de
contactpersoon van de school vermeld, zodat geïnteresseerden weten
met wie ze contact kunnen opnemen als ze vragen hebben. Ook zijn
er scholen die – buiten de gesprekken om – een interessante rekenpraktijk hebben aangeleverd. Het
Steunpunt heeft deze voorbeelden
ook aan de verzameling toegevoegd.
Mocht je ook een voorbeeld hebben,
waarvan je denkt dat andere scholen daar wat aan zouden kunnen
hebben, dan zou het fijn zijn als je
hiervoor contact met het Steunpunt
zou willen opnemen (info@steunpuntmbo.nl). Het Steunpunt wil
de verzameling op de site namelijk
graag uitbreiden.
ffRekenen

ffRekenen, een geavanceerd digitaal
leermiddel voor jongvolwassenen
die tot nu toe niet succesvol waren

met rekenen, is inmiddels volledig opgeleverd. Het programma
is in opdracht van het Steunpunt
ontwikkeld door APS, IntraQuest,
Stichting Alfabeter, ETV en Hogeschool Utrecht. ffRekenen dekt
ruimschoots referentieniveau 1F en
helpt studenten op weg naar 2F. De
methode is immers speciaal ontwikkeld om jonge mensen alsnog te
helpen bij het aanleren van oplossingsstrategieën voor kwantitatieve
problemen.
Realistische context

ffRekenen reikt verder dan het
mechanistisch aanleren van kale
bewerkingen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De
methode is er juist op gericht om
deze bewerkingen inzichtelijk uit te
voeren en ze correct toe te passen
in een realistische context. Diverse
leveranciers van leermiddelen integreren ffRekenen in hun productaanbod. Mbo-instellingen die
gebruikmaken van (onderdelen van)
zo’n methode, kunnen ffRekenen uiteraard ook gebruiken, al is het onder een andere naam. Te denken valt
aan de volgende methodes: ffLeren
Rekenen 1F van APS (blijvend gratis
sinds 1 juni 2014), Rekenbeeld van
Ontwikkelcentrum (pilotfase sinds
15 mei 2014 gratis voor opleidingen met een ECC-abonnement) en
Springstof Rekenen van Malmberg
(één jaar gratis per augustus 2014).
ffRekenen is te bekijken via website
www.ffRekenen.nl door in te loggen
met demo/demo. Wil je er echt mee
aan de slag? Dan kun je een account aanvragen via de website van
ffRekenen.

De voorbeeldexamens Nederlands
voor de taalvaardigheden ‘Spreken’,
‘Gesprekken voeren’ en ‘Schrijven’,
die sinds januari 2012 op de website
van het Steunpunt staan, worden
veel gebruikt. Scholen hebben
aangegeven dat zij behoefte hebben
aan meer voorbeelden, vooral op
het gebied van efficiënt en eenvoudig te organiseren examens.
Daarom heeft CINOP in opdracht
van het Steunpunt vijf aanvullende
voorbeeldexamens Nederlands
ontwikkeld. Een van de voorbeeldexamens combineert bijvoorbeeld
verschillende taalvaardigheden. In
andere voorbeeldexamens worden
meerdere kandidaten geëxamineerd
binnen één examensessie. Daarnaast
heeft CINOP nog eens kritisch gekeken naar de beoordelingsformats en

deze aangepast. De voorbeeldtoetsen
zijn als wordbestand te downloaden
van de website van het Steunpunt.
Uiteraard zijn de voorbeeldexamens
niet voorschrijvend of als regelgeving bedoeld.
Van improviseren naar
organiseren

Het organiseren van de instellingsexamens taal is tijdrovend en stelt
de school voor keuzes. Worden de
instellingsexamens gekoppeld aan
het taalonderwijs of is het juist
handig om de examinering los
van het onderwijs te positioneren?
Hoe kunnen de opleidingsteams
zelf vorm geven aan de instellingsexamens en deze beroepsgericht
inkleuren, terwijl er wel centrale
regie blijft op de kwaliteit van de

examens? CINOP heeft bij zes mboinstellingen gesprekken gevoerd en
interviews gefilmd. Hierbij zijn de
verschillende keuzemogelijkheden
overzichtelijk in beeld gebracht. De
filmpjes bieden mbo-instellingen
aanleiding om met elkaar in gesprek
te gaan over de organisatie van de
instellingsexamens. De filmpjes zijn
te bekijken op de website van het
Steunpunt.
Het beoordelen van de taalvaardigheden ‘Spreken’, ‘Gesprekken voeren’
en ‘Schrijven’ is niet eenvoudig.
Beoordeelt de ene docent 2F op
dezelfde manier als de andere
docent? Welke argumenten zijn er
om een taaluiting voor bepaalde
aspecten met ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of met ‘goed’ te beoordelen?
Om docenten de mogelijkheid te
bieden hier zelf of samen met collega’s mee te oefenen, heeft Cito het
interactieve beoordelaarsplatform
Grip op Taal (www.gripoptaal.nl)
ontwikkeld. De beoordelaar kan met
filmpjes, audio of Wordbestanden
taalproducten van studenten zien,
deze aan de hand van criteria beoordelen en vervolgens de beoordeling
van experts bekijken.

Van leesclub tot
boekenbattle
Hoe kun je het leesplezier van mbo-studenten vergroten,
zodat deze meer ‘leeskilometers’ maken? CINOP heeft in
opdracht van het Steunpunt de brochure ‘Van leesclub tot
boekenbattle’ samengesteld. Deze brochure bevat acht inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten, waarmee je het leesplezier van je studenten kunt bevorderen.

Verschillende onderzoeken laten
zien dat lezen bijdraagt aan een
grotere woordenschat, beter tekstbegrip, een grotere verbeeldingskracht,
vakmanschap en studie- en maatschappelijk succes. Het programma
Nederlands in het beroepsonderwijs
besteedt echter weinig aandacht aan
lezen, waardoor leerlingen weinig
leeskilometers maken. Het programma zit vaak al vol met de verplichte
examenonderdelen, zoals schrijfvaardigheid, grammatica en het lezen van zakelijke teksten. Bovendien
is het lezen van fictie voor het mbo
niet verplicht, terwijl dit studenten juist helpt om hun horizon te
verbreden en hun woordenschat te
vergroten. Vragen die spelen zijn
dan ook: hoe kan het leesplezier van
mbo’ers worden vergroot? Hoe kun
je studenten die niet gemotiveerd
zijn toch prikkelen en stimuleren

om meer te gaan lezen, zodat zij
meer ‘leeskilometers’ maken?
Fictie lezen in curriculum

In opdracht van het Steunpunt Taal
en Rekenen heeft CINOP daarom de
brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ samengesteld. De brochure
bevat acht voorbeelden van initiatieven waarin mbo-studenten worden
gemotiveerd om meer fictie te lezen
en hun leesplezier te vergroten,
zodat ze meer leeskilometers gaan
maken. Je kunt de brochure gebruiken om inspiratie op te doen over
hoe je lezen kunt integreren in het
curriculum. Ook lees je in de brochure welke meerwaarde een goede
samenwerking met een bibliotheek
kan hebben, hoe je studenten kunt
stimuleren tot lezen en hoe lezen
kan aansluiten bij de beroepscompetenties.

Van leesclub
tot boekenbattle
Acht praktijkvoorbeelden van leesplezier in het mbo

1

De brochure kun je gratis
downloaden op de site van
het steunpunt:
www.steunpunttaalenrekenen.nl

Het Steunpunt nodigt je van harte uit
om de brochure te verspreiden onder
collega’s of andere geïnteresseerden.
In het kader van dit project is ook een
aantal filmpjes gemaakt, die te bekijken zijn op de site van het Steunpunt.

mbo
academie
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Terug naar school

Leergang Teams werken aan kwaliteit

What’s in it voor de teams?
Vorige maand sloot de MBO Academie de leergang Teams
werken aan kwaliteit succesvol af. Deelneemster Anja
Schaafsma van ROC Mondriaan: ‘Je kunt nog zo veel kwaliteitszorginstrumenten hebben, het zijn wel de docenten
die ermee aan de slag moeten.’

zich hier in. ‘Als beleidsmedewerker
ervaar ik wel eens een kloof met de
teams. We hebben legio kwaliteitszorginstrumenten, maar de docenten moet er natuurlijk wel mee aan
de slag kunnen gaan.’

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

mbo
academie

van professionals
voor professionals

Agenda

Gretig om te leren

Trainer Alie Kamphuis van CINOP
was samen met collega-trainer
Ivonne Harmsen van het Graafschap
College verantwoordelijk voor de
vier bijeenkomsten. Kamphuis vertelt dat ieder onderwijsteam gebaat
is bij begeleiding in het verbeteren
en borgen van de kwaliteit. ‘Zeker
als het gaat om het verbinden van
enerzijds het werken aan kwaliteit van de teams en anderzijds de
verantwoording richting externen.
In die zin zitten de leidinggevende
en de kwaliteitsmedewerker in een
lastige spagaat.’ Daarom is dat ook
het belangrijkste vraagstuk van onze
leergang geweest: hoe inspireer je
onderwijsteams tot het leveren van
goed werk, zonder dat ze daarbij de
verantwoording naar andere partijen uit het oog verliezen? Welke rol
speel je als leidinggevende en kwaliteitsmedewerker hierin en hoe kun
je het proces van kwaliteitsverbetering beïnvloeden?’ Harmsen vult
aan: ‘Soms betekent dit dat je andere
paden moet bewandelen dan je tot

Op de slotbijeenkomst waren Bert
Lichtenberg van de Inspectie van het
Onderwijs en Jos Jongen, CvB-lid
van Arcus College aanwezig als referent. Zij gaven hun feedback op de
plannen van aanpak die de deelnemers presenteerden. Jos Jongen weet
uit eigen ervaring dat kwaliteitsborging een worsteling kan zijn. ‘Ook
bij Arcus College staat kwaliteit
hoog op de agenda. We hebben nu
een goede beoordeling gekregen van
de inspectie, maar achterover leunen
doen we allerminst. Kwaliteit blijft
een voortdurend aandachtspunt.’
Wat Bert Lichtenberg opviel is dat
de deelnemers enorm openstonden
voor feedback. ‘Ze waren gretig om
te leren. Sowieso zie ik dat scholen
kwaliteitsverbetering steeds serieuzer oppakken. Een ontwikkeling die
ik als medewerker van de onderwijsinspectie natuurlijk enorm toejuich.
Kwaliteit mag niet afhangen van één
persoon, maar moet van structurele
aard zijn.’

nu toe gewend bent. Dit hebben we
allemaal in de vier bijeenkomsten
met elkaar onderzocht.’
In gesprek gaan

Iedere sessie gaf een expert zijn visie
op kwaliteitsontwikkeling, waarbij
de deelnemers de inzichten vervolgens vertaalden naar de eigen praktijk. De praktijk van Dien Mueters,
beleidsmedewerker Bureau Onderwijs aan het CITAVERDE College, is
dat er genoeg tools voor handen zijn
om aan kwaliteit te werken, maar
dat de borging in de teams soms nog
aandacht vraagt. ‘We doen veel op
het gebied van kwaliteitsontwikkeling’, vertelt Mueters. ‘We enquêteren
en monitoren bijvoorbeeld. Toch
kan de kwaliteitsborging bij ons nog
beter. In de leergang ben ik daarom
vooral op zoek gegaan naar mijn
rol in die kwaliteitsborging. Hoe
kan ik met de onderwijsteams in
gesprek gaan over de aanpak van de
kwaliteitsverbetering?‘ Anja Schaafsma van ROC Mondriaan herkent

De drie belangrijkste tips van de slotbijeenkomst op een rij:
• Zie kwaliteit borgen niet als doel, maar als middel om beter onderwijs te
geven.
• Zorg ervoor dat je zelf geen probleemeigenaar van de kwaliteitsverbetering wordt! De teams zijn zelf verantwoordelijk. Jouw rol als leidinggevende of kwaliteitsmedewerker is puur ondersteunend.
• Je kunt geen ijzer met handen breken. Wees je daarvan bewust. Als
kwaliteitsmedewerker is je invloed begrensd. Raak niet gefrustreerd en
houd steeds je eigen opdracht in je achterhoofd.

Locatie: MBO Academie Ede (Horaplantsoen 20)

Onze bijeenkomsten van september:
1 sept. 2014

MBO Academie

Leergang Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma
2 sept. 2014

MBO Academie

Leergang Teams werken aan kwaliteit
MBO Academie

Op de website www.mboacademie.nl. staat 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.
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Examinering

Mbo-bestuurders
krijgen
‘een vrolijke voldoende’
van
de Commissie Governance,
Handhaving en Codes.
Een
interview met voorzitter
Edith Hooge.
Opstellen
examen
reglement

Opstellen
examenvisie

Opstellen
handboek
examinering

nummer 29
november 2013

Construeren en vaststellen

Besluiten
inkopen
construeren

Inkopen
examens

procesgebied / processen

Het Steunpunt taal
en
rekenen mbo heeft
samen
nummer 28
met docenten voorbeeld...
toetsen
ontwikkeld
september
2013
voor de
instellingsexamen
s voor de
moderne vreemde
talen.
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Kwaliteitsborging
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Diplomeren

Laten uitvoeren

Leren
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Uitvoeren
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examen
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aanvraag

Kwaliteitsborging
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resultaat
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Bespreken
examenplan

Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf
Netwerkscholen delen hun
onderwijsdromen in een
op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en
meebouwen.

/ deskundigheid
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CHECK
Lerarencongres en De MBO

Leraar van het Jaar

Er zijn veel talenten
in het
mbo, maar er is maar
één
Landelijke Uitblinker
mbo:
Lisa Mertens van Gilde
Opleidingen. Een interview
met deze kersverse
winnaar.

Examineren

Examen
aanbod

Match

Inschrijven
student

Kwaliteitsborging

ACT

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.

MBO Academie

De vierdaagse leergang ‘Teams
werken aan kwaliteit’ was de eerste
in een reeks. Op 2 september gaat
de leergang opnieuw van start. Ook
vindt de leergang op diverse scholen
als in company-training plaats. Kijk
voor meer info op mboacademie.nl

Input : WEB / KD /

De MBO•krant in je brievenbus?

16 juni en 26 juni 2014

Leergang Focus op Examineren

Kaders stellen

Pagina 3 Actieplan mbo

De oriëntatiemiddagen worden gehouden op

Een van Lichtenbergs belangrijkste
tips die dag sluit naadloos aan op de
ervaring van Anja Schaafsma: ‘Een
kwaliteitsborgingssysteem heeft pas
waarde als de docententeams zien
dat het een bijdrage levert aan de
situatie waarin kwaliteit geen toeval
is. Formuleer daarom duidelijk wat
een kwaliteitsborging voor docenten en de studenten oplevert. Het
systeem is daarbij ondersteunend en
zorgt ervoor dat kwaliteitsborging
niet afhankelijk van personen is.’
Ook Jos Jongen onthield zich niet
van een gouden tip: ‘Zorg ervoor
dat je als kwaliteitsadviseur geen
probleemeigenaar wordt. Je bent
ondersteuner in het proces waarvoor een team zelf verantwoordelijk
is. Bewaar die positie!’

Procesarchitectuur

PLAN

En wilt u ook uw kennis bijhouden? Dan heeft de MBO Academie wellicht
een passend aanbod voor u. Benieuwd naar ons aanbod? Kom dan naar één
van onze gratis oriëntatiebijeenkomsten waar u kennis maakt met de inhoud
van onze leergangen. Indien u dit wenst kunt u zich direct inschrijven voor
de bijeenkomsten die in september 2014 beginnen. Dan gaat u met een
gerust gevoel de zomer tegemoet. Via onze website kunt u laten weten op
welke oriëntatiebijeenkomst u aanwezig bent.

11 sept. 2014

Positie bewaren

Kwaliteit verbeteren? Denk aan het volgende!

Al klaar voor het nieuwe studiejaar?

Pagina 12 Examinering

Pagina 6 Professio
nalisering

‘Docent

Pagina 10 Uitblinker
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MBO City 2013

Op maandag 25 november opent
CineMec in Ede voor het tweede
achtereenvolgende jaar de deuren
voor MBO City, een van de grootste
congressen voor mensen met een
hart voor het mbo. Dit jaar zijn er
vijf programmalijnen: Professionalisering, Innovatie & Kwaliteitszorg,
Verandermanagement, Focus op
Vakmanschap en Relatie onderwijs
& bedrijfsleven. Voor elke programmalijn zijn diverse experts gevraagd
een lezing te geven. Enkele namen
zijn inmiddels bekend.

Minister Jet Bussemaker
is positief
over het voorstel van
de Stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) om
de wettelijke
taken van de huidige
kenniscentra

in Nederland onder te
brengen in
één centrale organisatie.
Een andere
organisatie moet gaan
zorgen voor
een meer efficiënte afstemming
tussen onderwijs en het
sectorale en
regionale bedrijfsleven.
Hierdoor
kunnen mbo-scholen
beter inspelen
op de ontwikkelingen
binnen de
regionale arbeidsmarkt
en (aankomende) studenten goed
adviseren
over hun kansen op een
baan.
28-08-13 17:13

Samenvoeging van de
huidige
kenniscentra binnen
één centrale
organisatie maakt deel
uit van het
regeerakkoord. Op dit
moment
er 17 verschillende kenniscentra,zijn
die
elk een sector van het
bedrijfsleven
onder hun hoede hebben.
In SBB
werken het middelbaar
beroepsonderwijs en het georganiseerd
bedrijfsleven samen en
maken
bijvoorbeeld afspraken
over de
behoefte van de arbeidsmarkt,
de inhoud van de opleidingen
en stellen
diploma-eisen vast.

nummer
30
december
2013

Elke docent
moet over
basisvaardighed
vijf
en beschikken om zijn
vak goed
effectief
en
uit te oefenen
Martie Slooter,
.
bij CPS, licht consultant
het vijftal
toe.
In de praktijk

Pagina 11

Nooit meer iemand uit je les sturen

Programma
MBO City online

MBO Academie

Alle bijeenkomsten worden gehouden op de locatie van de
MBO Academie in Ede (Horaplantsoen 20). Kijk voor aanvullende informatie
en de aanvangstijden van de bijeenkomsten op www.mboacademie.nl.
Noteert u onderstaande datum alvast in uw agenda?
12 mbo city
24 nov. 2014

de MBO·krant

MBO City

Hèt evenement waar onderwijsprofessionals worden
geïnspireerd en gemotiveerd met sprekers uit de
wetenschap, het bedrijfsleven en onderwijs. Vanaf 10
personen kunt u teamkorting krijgen. Informeer naar
de voorwaarden op www.mbocity.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.

Discussie

middag

Verbeter
aansluiti de
ng
mbo-hbo
Mbo’ers die
aan
willen doorstud een hogeschool
aan een hbo-opleeren moeten voortiding kiezen
enigszins
die
aansluit bij
de opleiding
die ze gevolgd
hebben. Willen
toch naar
ze
een hbo-ople
iding die
te weinig
raakvlak
met hun diploma, ken vertoont
eerst bijscholin dan moeten ze
g volgen. Met
maatrege
deze
l verbetert
minister Bussemaker de
aansluiting
en hbo, en
tussen mbo
daarmee het
ces in het
studiesuc
hbo.
-

Zo geeft Mathieu
Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde (TU Eindhoven) en auteur van
de managementbestseller ‘Leiding
Nu is het nog
geven aan profeszo
een mbo-ople dat iemand met
sionals? Niet doen!’
iding in het
‘economie
acte de présence in
en administr domein
atie’ moet
worden aangenom
de programmalijn
en op een
sche hbo-ople
Verandermanagement. Weggeman
techniiding, of iemand
een mbo-dipl
bracht al eerder op Competent City,
met
oma uit het
‘Ik ben een goede
‘handel en
domein
de voorloper van MBO City, zijn
docent, maar ik ben
ondernem
erschap’
zeker niet uniek.’
matisch naar
Belangrijk is volgens
publiek in vervoering met pittige
het woord is Sara
Aan
Bussemaker
tegenover moesten stellen.
Albone, Leraar van
een zorgoplei autohet Jaar voor het
hbo-niveau
Dat Ook
dat de schakelfunctie
was oud-hockeycoach
uitspraken.
Ze is trots op zichzelf,
en een plaagstootje. Met
mbo.
tussen het
het keerpunt. Sindsdien
kan. Minister ding op
dat laatste
op haar school en
ker wil voor
ik nooitonlangs
middelbaar beroepsonderwijs
BussemaMarcheb
Lammers,
nog
succesop haar
moet
je overigens
‘Er gaat
studenten.
meer problemen gehad.’
zeven combinat
Het nieuwe mbo-jaar is maandag 26 augustus officieel geopend
met een
smakelijk
het Deltion College
in Zwolle.
wel uitkijken.
zoveel
en het
goedontbijt
in hetbij
einde
sectorale
mbo. Dat mogen
vol
met
het
Belgische
herenhockeyies een
en
Je
maken
regionale
kunt
iemand natuurlijk niet
bedrijfsleven
ween
Op pagina 6 staat, in woord en beeld, een verslag van deze opening,
dienaar
naast het ontbijt ook een openingswoord
werkbezoek
aan
wat meer
best
wel
buiten brengen.’
omdat sommige dit automatisme,
overeind blijft. Een mogelijke
team, is een vertrouwde
gastspreker
volledig
MinisterVertrouwen
afbranden, het moet
van minister Jet Bussemaker op het programma had staan. Bussemaker kondigde in haar toespraak een tournee langs alle mbo-scholen
aan.
vorm
Bussema
wel
is volgens de mbo-scholen
die doorstrom groepen mbo’ers
ker
op Raad-voo
dit mbo-evenement.
leukLammers
blijven. Dat moet je aanvoelen.
MBO
Wat maakt eenen
en het
en naar het
docent nou
een rzitter
bedrijfsleven om met
eindstree
hbo
introduceerde
veel
moderne
techBovendien
Jan
de
p niet halen.
van Zijl is elke student anders.
verschillende
goede docent? Volgens
openen
Het moet Sara Albone
Albone is coachen
Zij halen
‘sectorkamers’ te gaan
gemiddeld
de zevende
Watvan
bij diverse
van het hart:
de een werkt,
werken. Kovooral belangrijk datnieken bij hethet
slechtere resultaten
werkt bij deeditie van
zelf geen uitgemaakte
je als docent
mbo’ers zijn te bescheiden.
mende
MBO tijd
vallen vaker
zaak. Ze
In niet.’
zijn
ander juist
City.wordt de nieuwe strucEn: ‘Becontact maakt met jeherenteams en damesteams.
uit dan medestud en
werkte jarenlang als dierenarts Op maanda
studenten.
scheidenheid brengt
g 25 novemb
tuur nader uitgewerkt
die
wel
lezing
laat
hij
zien
hoe
je
verandebij
je nergens.’ Als
enten
een vooroplei
in overleg
‘Het grootste deel van er was
het kloppen
een praktijk, waarna
de studenten
Leraar van het Jaar is
ding hebben
met het middelbaar beroepsonderEde banen
ze in 2005
gedaan die
d hart van ringen
Mening
weer
in goede
kunt
het dan ook
heeft echt
een leiden.
aansluit bij
wel interesse
besloot het onderwijs
het
volle dag
haar missie om het mbo
in mbo.
wat jij te
wijs en met werkgevershun
in te gaan.duizend
Het gaat om
mbo-pr
Volgens Albone weten
In CineMe
positief op
vertellen
en werkneofessio
hebt.
ongeveer 5% studie.
mbo’ers welhet onduidel
‘Het werk als dierenarts
Maar om
c kwame
de kaart te zetten. ‘Ik
gastsprisekers
echt
nals,
mersorganisaties.
totkeur aan degelijk
totaal aantal
begon me
van het
student
n zo’n
ijk waarmee
Naast
een
is erzeingoed
dat voorwaardelijk
voor
goede
demerk
studenten
zijn lessen
Niet handelen vanuit je gezag, maar vanuit de hechte
relawat
dat hetkomentebijvervelen
hen
door
uit
en niet goed over tien
te dringen
mbo’ers dat
ensprekers
het onderw
Nederland
en een keur
en de lesstof
en
mbo vaak het ondergeschoven
(bron:
voor
een nieuwe
stroomt naar
jaar www.rijksoverheid.n
doorvinden
het programma
voldoende
ruimte
prestaties.
Uiteraard
heeft
een
niet meer tekindlaat. Bij uitdaging.
collega’s wel. ik zocht
zijn brood
deover
aan
ijs en het
een docent.
wethoude
ties die je met studenten opbouwt. Op het juistejemoment
aan ‘Wat maakt
jaarlijks
te hij
brengen,
het hbo.
moet je contact
De technolog
verdient.l).
Daarom besloot ik –
rs en vertegenw
e vinger
is als het om onderwijs
bedrijfs
met organisaties
iemand leven
hangijz
eerst ers,
om
in
andere verantwoordelijkheid
de
Toveren?
ische ontwikke
gaat.Nee,
aanmet
ze maken. dan
van het bedrijfsle
Datstudenten
oordigers
deallerlei
goede docent?
Studenten
voor serieus
samen
doen wat – ook in de ogen van de studenten – goed
is. Zie
één dag in
pols. Ontwikk nou tot een
gen gaan
moeten
pittige
is zonde.
linWant waar nemen
– les teschakee
Invoering
Daar
gaan
zoudenen
hebben
gesprek ook
te gaan over
actuele
onderstudenten.
Maar succes
maken enthema’s
Marcel van de week
wejezelf
het gevoel
veel mensen een behoefte razendsnel. Straks
elingen
komen allerlei ven. Bij elk bezoek
zijn ook!’
: 2015-201
geven
op Groenhorst Barneveld.
daar in een notendop de twee belangrijkste pijlers
vanhet
‘pezonder
rd palet hebben dat ze :jeMBO
, hete
kunnen liet
is er
6
mbo? DanHerpen
onderwer
Met de strengere
aan beroepen
mening
komt er
van
wijsthema’sCity
(examinering,
het
lerabepalen gebeurt
in vertrouwen.
gezamenlijkheid.’
vertelt
gebeurde
weerover,
geen dit waar
maar ik vind dat weniet
bod, maar
pen aan
het
Ministe
Inmiddels
Als je
een
hunmiddelb
werk ik er vier dagen
water uit
vertrouwen
eisen blijft
leggen we
rijk gebestaan. Waarvoo die nu nog
r Jet Bussem
dagogische tact’. Een interview met onderwijsexpert
Marcel
de kraan, worden
doorstroo
studenten hier een
in
de
de focus op
renregister,aar
de beroep
kwalificatiedossiers,
verhaal.auto’s
‘Het is een schoolvoorbeeld
eenmaal hebt gewonnen,
één kernthem
m tussen
de week met heel veel
aker verzorg
r nieuwe
sonderw doorslaggevende
vaardighe
niet gerepareerd
kun je ze
plezier.’ alweer
a.
mbo- en hbo-ople niet-verwante
zevend
stem in moeten geven.
Het
van Herpen over (zelf)vertrouwen, moed, het uitbannen
van en wordt
ijs zien.
den nodig
de deLoopbaanoriëntatie
er geen
van “pedagogische
tact”.’
Externe
attributie
alles leren.’
bijvoorbeeld. Kwetsbare jongeren
e editie. taal en rekenen,
lesgeven verliep in eerste
Zij zijn degezijn.
opening
de kansen
brood gebakken.
idingen mogelijk,
De afstemmi
nen die elkevan
maar worden
van morgen Willen we
en Begeleiding, onderwijstijd,
et deze
Vaninstantie
Herpen ziet inAlbone
‘pedagogische
strafmaatregelen en de allesbepalende verbondenheid tus- Ik wil laten zien
dag
weer ondervinden
de arbeidsm
beaamt dat leerlingen
ng
niet vlekkeloos. ‘De eerste
er
pakken,
moeten we
dat het mbo echt wel
– ook
arkt. En samenwe met
wat
binaties aanvullenvoor sommige comiets voorstelt,
goed
nu breed opleiden, dan
onderwijs
cetera). Verder
is er
weer
volop
mo- is en wat niet
tact’twee
een wapen ominenkele
hardSucces
maken en lesblokken
bepalen
mbo
en concurrer
sen docent en student.
– hun grenzen
rken
had ik alleen maar‘Docent
dat je trots mag zijn op
zijn ishet
we op deze
opzoeken. werkt.
de eisen gesteld.
Optrend
www.mbocity.nl kun
en.
het
zodat
strijd
We
Soms
mooiste
het
Bovendien
feit
–
‘Daarom
gelijkheid om te netwerken.
nekkigeeronderwijsproblemen
te jevak
‘De docent
doet
datuitjehet verhaal
ik neem
zal dat ertoe
weten ze dit ook
mensen van
moet
kunnen inspelen.je nu het
is. Je maakt
met mijn
als docent
wat
klas.het
op een mbo zit. Bovendien
Het was geen gemakaltijd
gehele programma
mijn departem veel
als desinteresse
heel
organiser
student bijscholin leiden dat een
leraar
goed te verwoorden.
van MBO City
duidelijk
Inschrijven
kan via
www.mbocity.nl.
bestrijden. Zoals
uitval,
goedelopen
op heterjuistekelijk
moment,
óók
in
– halen veel
zijnimmers
en.
over wat je
Mbo’ers
Gelukkig
begin.
heel veel goede docenten
Totdat ik aan hetverschil
De tweedebekijken. MBO City
toelaat
g nodig heeft
verhalen op. ent mee
levens
is het niveau
hebben wel degelijk
begin in de
hoog
achterstan
rond van
ontwikkeling
is een van
in het
de
en pesten/uitsluiten.
‘Iedereen
de ogen
de studenten’
aldus Van
‘Een mbo-docent neemt deel aan
moeten nu eigenlijkmbo.
een pasje halen,
klas.van
sen.’
jonge
om
een
Ik –ben
van het ,derde
den
Mooie in
zelfmenniet zo van en gebeurt
procent van
blok besloot om
is krimp. 40 dezetten we bij elk bezoek Verder
Ik ben een
grootste evenementen
veel rondom gefundeerde
openingswoorden
open
actieplan. meningerover
voorkomen weg te werken. Om
docent, ‘Hij
voor
de huidige
maarheeft kaart
regeltjes,
ministerie,
collegedevan
bestuur,
de moed
zich niet
het traject “pedagogische tact”. Hij
maar dan heb je weer
geen les.” “HetgoedeHerpen.
minister
het Daar
neer, waarin
een
Zo worden hun docenten.
te
te spelen.
dat de huidige
mij in de klas
van
ik ben
mbo-ople mbodingen heeft
Ik ben gewoon
Jet Bussemak maar bij
professionals. Plaats
zeker niet
iedereen zijn koffer
vanaf
zouden we in
het docenten
studenten
van imoeten
handeling
het volgend
minder
er.
onderwijs ook
teamleiders,
– ziet
deze
te presenteren als verlengstuk
van
is onmiddellijk erg enthousiast over
is ook niet eerlijk”, zegt een andere uniek.’
Destudiejaar
MBO•krant
studenten
gens
idee kan
Het iswel
gesprek aangegaan
enkele opleiding
of haar
de dupe worden mbohaar echter
opletten.
volten.
is CineMec dan
18 studenmet mijn studenIk
naar moeten durven
in Ede,
ingekort
ook
Bussemak
de datum is vandaag stoppen. Die koffer
en vragen. Vervol-De uitdaging
kanvoor
heeft
er
bijvoorbeeld
debelangrijk
oplos- om tegen
een systeem dat hijten
zelf
de gedachte dat buitensluiten tot het
student. “Als wij teOpen
laat komen, mozo nu en wijst
en intensieve
enonwenselijk
er besloten
heb gezegd dat ikproblemen
staat
inentreeopl
jeerbrievenbus?
in kwantitat
maandagligt
kaart
als
uiteraard
geen strijden danwordt
te gekwebbeld niet
25duidelijk
gens zoudenr en
de maatrege
november.
niet
in het studiejaar
ook op MBO
Dagvoorzitwewordt
ieve, maar
daar ook
sing ontwikke
naar elkaar. Er isdenken
sprake aan
van je eigen
vindt. Daarbij heeft
hij wilde
het lefleveren,
om
verleden kan behoren. De volgende
gen we er niet meer
in.docentschap
Als leraren
meer
City. Alle
de iets mee
eiding ingevoerd
l
over zaken die
Het
kwalitatie
groei.
ter is Elsemieke
dat ik hun iets ling.
2015-16 in
input wil
was
moeten doen. Want
‘Af
Havinga;
ve Minister
voeren. Dit
..’ alleen zo krijgenDe vraag
niets
ik gebruiken
te
met
Daten
is toe
een
term
zelf Albone
de volledige verantwoordelijkdag: de zoemer gaat en hij sluit de
te laat komen mogen ze hun excuus voor
dede
vloerattributie.
is of ons huidige
wilde leren. En dat zij externe
voor een visiedocu
leswerkte maken hebben.
geeft mboverlaten voor
Jet Bussemaker
stelsel
daar ook iets
DeTwee
MBO•krant
wordt
op veel
onze
verzorgt de opening
studenten
studenten
tijd zich erop
Daar zeg
eenikmensen
ment
het onderwijs dat ze dit aan kan.’
trends
evenemen
uit de
psychologie:
heid te nemen voor zijn handelen.
deur van het lokaal. Op het moment
vertellen.” “Daar heb je gelijk in”,
als sociale
dus wat van,
MBO City
voor te bereiden. de
en is een van de gastsprekers. voorjaar wil afronden dat ik in het
humorgratis
scholen
verspreid. Maar
is zeer verfrissen t met
‘Ik
nieuwe eisen
daag u uitverdienen.’
. Dit krijgt
vinden
de oorzaken
buiten de d.
En uit dat handelen spreekt oprecht
dat hij met de les wil beginnen,
reageert de leraar en laat de jongens
Wantdat
nog zeker
met
om
aan de doorstroo De
Verhalen
dus
nog ook op
name het
een vervolg!’
wist
je dat je de
krant
kijken
mbo naar
ophalen
actieplan
dan volgend verder te
m van
veel van uliggen. Met
betrokkene
als gevolgvraagt
vertrouwen in de ontwikkeling van
gaat de deur weer open. Daar staan
binnen. De les verloopt goed, maar
hbo zijn een
‘Mede daarom
allen.
jaar. En wel
jetwee
thuisadres kunt ontvangen?
uitwerkin
van de Wet
trends in het
trek ik momente
over
datdat
wezonder
allemaal zienWe
datweten
we deallemaal
zijn studenten. De docent ziet hen
ze: die twee studenten. Altijd die
de leraar heeft steeds het idee dat hij
Meer over
g
kwaliteit in
het land in’
bijzonder
MBO on Tour
het mbo Nederlan
Stuur
dan een e-mail
naar .
eerste
el
verscheid
heid.
,
vervolgt
De
is de onzekere
Met deze wet
staat. Hetkant opgaan, maar toch
verkeerde
als full partner en creëert, door
twee! Hij zegt niets. En na enkele
nog tegen de jongens moet zeggen
http://bit.ly/MBOo
lees je op
ende minister.
d stil
‘In het kader
is dus
wil minister
info@mbodiensten.nl
en onttoekomst
de arbeidsm
semaker de
nTour. Ideeën
van
van
het onderwij
blijven
meelopen. noodzake
De docentlijk
uitom
het
volop te investeren in de vertrouseconden roept een student: “Je weet
dat dit echt niet kan. Toch weet hij
Busen suggesties
arkt.per
kwaliteit van
heb ik al enkele MBO on Tour
Volgens
vang zes maal
jaar je eigen
s zo goed
aandragen
rapport
onderwijs
het hoger
mogelijk
kan via
voorbeeld loopt niet
mee:
hij draait
wensband, een verbondenheid met
het niet hè!” “Eerlijk gezegd niet”,
niet hoe. En hoe langer het duurt,
mbo-instellingen
van Wetensch een recent
mbotour@
verhogen
te
bezocht. Op
ocwmin.nl.
MBO•krant de
op de deurmat.
Een
door
Raad
en
appelijke
een
strenger
deze
voor het
beter
zich om. En juist daaruit spreekt het
de student. Hij snapt dat alleen een
antwoordt hij. “We hebben gisteren
hoe meer hij het gevoel krijgt dat
studieklim
ik met iedereen: bezoeken praat
abonnementRegerings
kost slechts
€ 25
aat en
beleid
regelen om
is
oprechte vertrouwen in de ontwikgoede relatie – en niet het gezag
gesproken over niet buitensluiten
hij het misschien niet meer hoeft te
Meer over
docenten
ervoor te zorgen maatstudenten
en
MBO City:
per jaar.
juiste student
natuurlijk
dat de
p. 2, 4 en 12.
keling van zijn studenten.’
dat je hebt – het vertrouwen geeft
en ons systeem doet dat wel. Jullie
zeggen. Er gaan maanden voorbij en
, bestuurde
op
rs,
(bron: rijksoverh de juiste plaats zit.
Lees verder op pagina 7
eid.nl).

‘Bescheidenheid
brengt
je nergens’

16 sept. 2014

Leergang Onderwijsmakers

BEELD: Rob Nelisse (voorpagina), Erik
Kottier (pagina 10). Verder danken we
ROC Mondriaan voor de foto’s op pagina 12 en Cabaret in het Onderwijs voor
het verstrekken van de cartoon (eveneens
pagina 12).

CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
DRUK: BDU, Barneveld
TEKST: Ravestein & Zwart, Rutger
OPLAGE: 26.000
Zwart, Cuno de Haas en Marloes van
Bussel (CINOP), Coleta van Duuren,
is een initiatief van het ministerie van OCW, MBO Raad, SBB en MBO15
Thomas van Rijnsoever, MBO
RobCity
Schrijver,
en Sara Albone.
poster_A3.indd 1

REDACTIE: Rutger Zwart (hoofd
redacteur) en Olaf van Tilburg (R&Z).

www.dembokrant.nl
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Ook docenten in examencommissie
moeten rol integer invullen
Wil de examencommissie de examenkwaliteit goed bewaken, dan moet zij haar rol integer invullen. In het hoger
beroepsonderwijs nemen managers geen zitting in de
examencommissie, omdat ‘dubbele petten’ hun integriteit
kunnen schaden. Uit een verkenning van het netwerk examinering MBO en CINOP Advies blijkt dat ook docenten een
uitdaging hebben wat betreft het integer invullen van hun
rol in de examencommissie. Is daarom een combinatie van
docenten en managers ideaal of gaan wij uit van het professionele gesprek in de examencommissie waarbij zij scherp
zijn op hun eigen integriteit?

Kwaliteit van examinering komt
tot stand door het examenproces
zorgvuldig in te richten en uit te
voeren: vanuit een heldere visie en
standaarden vindt er effectieve en
betrouwbare examinering plaats.
Veel instellingen hebben hun
examenproces ingericht volgens de
Procesarchitectuur Examinering, die
procesgebieden onderscheidt, zoals
het stellen van kaders, het construeren en vaststellen, het examineren
en diplomeren en de kwaliteitsborging. Bij elk van deze procesgebieden speelt de examencommissie en
het integer handelen van haar leden
een belangrijke rol. Zij is de ‘hoeder’

die ervoor zorgt dat alles correct
verloopt.
Integer handelen

In de ideale wereld zou de samenstelling van de examencommissie
daarbij niet relevant zijn: van zowel
managers als van docenten en
stafmedewerkers die deel uit maken
van een examencommissie mag je
verwachten dat ze integer handelen
en professioneel zijn. Dat zij zich
met andere woorden houden aan
de normen, afspraken en regels, ook
als het pijn doet. In het hbo vindt
men dat managers geen deel mogen
uitmaken van de examencommissie.

Managers kunnen immers verschillende belangen niet altijd scheiden,
wat de integriteit van hun handelen
in de examencommissie kan schaden. Denk daarbij aan beslissingen
over de prestaties van een student
voor een diploma: worden die
gebaseerd op kwaliteitseisen of op
de wens om een zo hoog mogelijk
rendement te behalen?
Effect samenstelling

Door een verhoogd kwaliteitsbewustzijn en getriggerd door deze
discussies vragen ook mbo-instellingen zich af hoe zij op een afgewogen
wijze hun examencommissies zo
effectief mogelijk kunnen samenstellen. Daarbij is het belangrijk stil
te staan bij het effect van de samenstelling van een examencommissie
(met managers of zonder managers)
op het integer handelen van haar
leden. Het Netwerk Examinering
– een landelijk netwerk bestaande
uit managers, docenten en stafmedewerkers examinering van de mboinstellingen – en CINOP Advies
onderzochten dit effect onlangs aan
de hand van praktijkervaringen. Ze
bekeken twee commissievarianten:
mét en zonder managers.

Goed aanvullen

Uit de verkenning blijkt dat zowel
bij een examencommissie mét als
een commissie zonder managers
zich uitdagingen voordoen om integer te blijven handelen. Wel zijn die
uitdagingen voor beide varianten
verschillend. Het weren van managers uit een examencommissie lost
bijvoorbeeld het probleem van ‘dubbele petten’ niet op: ook docenten
staan voor de uitdaging goed om te
gaan met verschillende belangen. De
optimale samenstelling van een examencommissie is dan ook met zowel
managers als docenten. Zij kunnen
elkaar goed aanvullen. De kracht
van managers ligt bij de sturing van
het examenproces; de kracht van
docenten ligt bij hun inhoudelijke
expertise over alle deelprocessen
van de examinering. Een valkuil
van docenten is dat ze zich te star
opstellen, stokpaardjes berijden of te
informeel te werk gaan. De valkuil
van managers is dat ze te slordig of
te pragmatisch met de examinering
omgaan.
Echter, waar het uiteindelijk allemaal om draait is de kwaliteit van de
examinering. De basis van betrouw-

bare examinering is dat er een duidelijke visie, een handboek en regels
gebaseerd op de procesarchitectuur
examinering aan ten grondslag liggen. Dat er goede toetsinstrumenten
ingezet worden en dat de kaders die
de Inspectie aanreikt nageleefd worden. Maar examinering is en blijft
mensenwerk. Het zijn de mensen
in een onderwijsinstelling die met
die regels en kaders gaan werken.
Dat kunnen ze het best doen door
vanuit hun professionaliteit integer
te handelen en in gesprek elkaar
daarop scherp houden. Alleen dan
is het resultaat examinering van een
hoge kwaliteit.

Meer over deze verkenning kun je
lezen in de verkenning ‘Een examencommissie mét of zonder manager?’.
Deze kun je downloaden via http://
bit.ly/ExcomIntegriteit. De verkenning bevat ook een handige checklist
met de kracht en de valkuilen bij
beide varianten aan de hand van
de belangrijkste integriteitvragen.
Meer informatie: Marloes van Bussel,
mbussel@cinop.nl.

Zomerschool: ook leuk voor docenten
Minister Bussemaker ziet ze graag: de zomerscholen. Ideaal
om je taal- en of rekenniveau te verhogen, zodat je sterker
staat als je aan een mbo-opleiding begint of bijvoorbeeld
door wilt stromen naar de pabo. Inmiddels zijn er diverse
zomerscholen. Die, zo blijkt, ook voor docenten veel te bieden hebben.

‘Op onze Zomerschool geven we
twee weken lang, van maandag tot
en met donderdag vier uur rekenles aan leerlingen die zich op onze
school hebben aangemeld bij een
opleiding op niveau 2, 3 of 4’. Aan
het woord is Thea de Ruijter, coördinator van het Centrum Taal en
Rekenen. Dit Centrum is door ROC
De Leijgraaf vier jaar geleden naar
aanleiding van de invoering van de
Centrale Examens opgericht. Enkele
docenten (4 fte) zijn vrijgemaakt
om studenten met een achterstand
op het gebied van taal en rekenen te
helpen. ‘Daar past het opzetten van
een zomerschool ook bij’, vertelt De
Ruijter. ‘We zijn er al wat langer mee
bezig, nog voordat de minister stelde
dat er meer zomerscholen moesten
komen. We zagen hoe Zadkine, dat
ook een eigen Taal- en Rekencentrum heeft, de Zomerschool invulde.
Dat bleek een goed voorbeeld voor
ons.’

Praktisch rekenen

Voorlopig wordt er aan de Zomerschool alleen maar rekenen
gegeven. ‘Dit is een vak waarmee ze
in het eerste jaar van hun opleiding
opnieuw kennis moeten maken. Het
rekenen is wat weggezakt. Dat blijkt
ook uit de nulmeting die we vlak
voor de zomer maken. Zij die echt
slecht scoren kunnen – vrijblijvend
– op onze Zomerschool terecht om
hun basisniveau te verhogen.’ Dat
gebeurt niet alleen door ‘kale’ rekenles, maar ook met rekensituaties uit
het dagelijkse leven. ‘Dan krijgen ze
bijvoorbeeld de opdracht om aan de
hand van een recept voor pannenkoeken te berekenen hoeveel van elk
ingrediënt nodig is om voor een x
aantal personen te bakken’, aldus De
Ruijter. ‘Om daarna buiten op het
grasveld de pannenkoeken daadwerkelijk te bakken. Bij een andere
opdracht gaan de leerlingen met
hun mobieltje de stad in en maken
foto’s van allerlei cijfers die ze tegen
komen. Daar geven ze vervolgens

een PowerPointpresentatie van, met
opgaven waarbij ze de gevonden
cijfers gebruiken.’

de vakantie alvast in de stemming
te komen.

de leerlingen les in kleine groepen
en – zeker zo belangrijk – in een
andere setting. Het voelt anders dan
de lessen die ze tussen negen en vijf
krijgen. Het contact tussen docent
en leerlingen is ook echt anders.
Dit komt echt ten goede aan het
positivisme en de productiviteit
van de leerlingen. Het mag van mij
ook breder getrokken worden dan
alleen taal- en rekenonderwijs. Mits
er goede afspraken gemaakt worden
en er een heldere visie achter zit.
Natuurlijk: er zijn docenten die van
vakantie tot vakantie leven. Die
tijdens de zomermaanden echt even
moeten bijkomen van het werk en
de werkdruk. Maar ik denk dat ik
juist energie krijg van de zomerschool.’

Positivisme
Zonnig

Het zo aantrekkelijk mogelijk
maken van de lessen is belangrijk:
de leerlingen hebben immers in de
weken dat de Zomerschool haar
deuren opent (week 26 en 27) vakantie. Voor de betrokken docenten
is het met name een mooie manier
om de laatste weken van het jaar –
waarin normaliter toch niet veel gebeurt – toch nuttig en aangenaam te
besteden. ‘Het is anders dan anders’,
beaamt De Ruijter. ‘Er hangt toch
een zonnig sfeertje en er zijn leuke
opdrachten.’ Ideaal dus om net voor

De docenten van de Zomerschool
van De Leijgraaf hoeven geen vrije
dagen op te offeren: zij werken
immers in hun reguliere contracturen. Maar ook als er wel les
gegeven wordt als heel Holland
bruin bakt, is er grote bereidwilligheid. ‘Ik hoef niet zo nodig les te
geven tijdens de reguliere uren en
dagen’, stelt docent Omgangskunde
Eugenie Somers. ‘Het lijkt me ook
echt iets voor mij: ik ben iemand
die graag buiten de lijntjes kleurt.
Ik vind het ook echt een gat in de
markt. In de zomerschool krijgen

Zomerschool of
zonder school?
Op LinkedIn kun je jouw mening
geven over het fenomeen ‘zomerschool’. Ga naar http://bit.ly/
zomerschoolmbo en laat weten
hoe jij de komende maanden wilt
vullen: zomerschool of toch liever
zonder school?
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Laat je stem horen!

gastcolumn

Mbo-docenten moeten veel vaker hun stem laten horen als
het gaat om zaken als het Kwalificatiedossier, vindt Thomas
van Rijnsoever, docent motorvoertuigen bij het Graafschap
College. Een pleidooi voor een actievere opstelling vanuit je
professionaliteit.

het niet goed. Er zijn momenten
geweest in deze exercitie waarbij
er aan mij werd gevraagd wat het
mbo-scholenveld er van vond. Als
ik dan om mij heen keek moest ik
daar wel om lachen: ik was namelijk
alleen…

door de buren. Met als resultaat dat
je geregeld een uitnodiging krijgt
om op de koffie te komen.

Daarom roep ik jullie op om ervoor
te zorgen dat onze stem overal gaat
doorklinken en we met velen zijn
in plaats van met enkelen. Onze
stem klinkt niet of nauwelijks door
vanuit de scholen zelf. Er bestaan
zoveel lagen om alles te kunnen
regelen. Het lijkt er soms op dat het
meer gaat om het organiseren van
het organiseren. Deze lagen nemen
eigen onderwerpen mee naar het
overleg, waar onze leerling eigenlijk
‘centraal’ zou moeten staan. Waardoor onderwerpen van collega’s die
het dichtst bij de leerlingen staan
op een lager plan komen te
staan en leerlingen niet
meer het doel zijn, maar
een middel, product of
rendementscijfer.

Al 12 jaar ga ik met veel plezier naar
mijn werk als docent binnen het
mbo. Plezier omdat ik ruimte heb
gekregen om mijzelf te ontwikkelen en de kans en de vrijheid om
verschillende uitdagingen binnen
onze sector en afdeling aan te gaan.
Op uitnodiging van ons College van
Bestuur kreeg ik twee jaar geleden,
samen met twee collega’s, de kans
om eens over de schutting van mijn
sector te kijken. Een interessante
uitnodiging, want ik vroeg me al
een tijd af voor wie ik eigenlijk
werkte. In eerste plaats voor mijn
leerlingen. Maar voor wie doe
ik dit werk dat mij zo aan
het hart gaat nog meer?

Uitnodiging

Door ‘ja’ te zeggen op een uitnodiging van OCW mocht ik mijn mening geven over vraagstukken die te
maken hebben met de schaalvergroting van roc’s en Good Governance.
Hierdoor kon ik in de keuken kijken
van de directie van het onderwijs. Ik

Hazen

Wat ik bedoel te
zeggen is: hoe
lopen de ‘hazen’
binnen het mbo?
Hoe kan het
eigenlijk dat we
telkens een nieuw
kwalificatiedossier
hebben en dat ik
daar alleen tenenkrommend naar kan
kijken? Wie bepaalt de
inhoud van het dossier?
Hoe kan het eigenlijk dat
krantenkoppen en incidentenpolitiek de afgelopen jaren
meer invloed blijken te hebben op
mijn werkzaamheden dan ikzelf?
Hoe kan het dat eigenlijk alles erop
wijst dat Focus Op Vakmanschap
is gebaseerd op deze krantenkoppen, zonder de tussenkomst van
gedegen wetenschappelijk onderzoek? Wordt er elke keer niet verder
gekeken dan de komende vier jaar?
Hoe kan het dat wij maar niet in
staat zijn om deze krantenkoppen te
pareren en OCW als antwoord op
kwaliteitsproblemen een kwantiteitsoffensief inzet? Hoe kan het
dat het mbo door wetgeving en
professioneel statuut als professioneel eigenaar wordt neergezet, maar
door ‘onderwijsvernieuwingen’ in
feite alleen maar probleemeigenaar
is geworden? Blijkbaar hebben wij
onvoldoende slag- en daadkracht.
Slagkracht die nodig is om aan te
tonen welke kwaliteiten wij bezitten
of op welke wijze de kwaliteit verbeterd kan worden. Daadkracht om
op te komen voor onze leerlingen
die beter verdienen en ook voor
onze eigen inbreng en trots op ons
beroep.
Door in te gaan op een uitnodiging
die in eerste instantie niks met mijn
vakgebied en mijn leerlingen te maken leek te hebben, heb ik wel wat
antwoorden gekregen op bovenstaande vragen. Als je over de schutting kijkt, word je immers gezien

Steek je nek uit!

heb gesproken met enthousiaste en
hard werkende mensen. Vol passie
over hun product, te weten: wetten
en regels voor ons. Regels voor en
over een doelgroep die ze eigenlijk
niet kennen en voor een onderwijssoort waar ze zelf nooit deel van
hebben uitgemaakt.
Ik geef toe: hier zit een beetje sarcasme in. De medewerkers van OCW
hebben dat niet verdiend, want ik
ben er met open armen ontvangen.
En men had echt een luisterend oor
voor ons. Onze kritiek is zeer serieus
opgepakt. We hebben er zeker toe
gedaan. Ik kon zelfs invloed uitoefenen op het kwalificatiedossier. Aan
de structuur en de vormgeving kon
ik niks meer doen. Maar ik mocht
wel meedenken over de beroepsinhoud. Het veranderen hiervan was
geen enkel probleem. Het bedrijfsleven verdedigde de standpunten
uit het kwalificatiedossier, maar na
uitleg vanuit de scholen waren zij
vol begrip en maakten geen bezwaar
tegen veranderingen die echt nodig
waren om het uitvoerbaar en reëel te
maken zonder kwaliteitsverlies.
Alleen

Ik ben dus zeer te spreken over mijn
inhoudelijke bijdrage. Toch voelt

Laat dus je stem
horen. Heb je
geen tijd hiervoor?
Verenig jouw
stem dan met die
van de BVMBO.
Samen kunnen we
een machtsfactor
zijn in de landelijke
overlegcommissies
en structureel en direct
invloed uitoefenen. Steek
je nek uit voor onze leerlingen
en zorg dat zij worden gehoord
door onze stem. Sluit je verder
ook aan bij Teacher in the Lead.
Of neem plaats in de OR van jouw
school. Zorg dat je mee praat met
jouw brancheorganisatie. Lever een
positieve, maar kritische bijdrage
die wordt gehoord. Onze leerlingen
verdienen dat professionals zoals wij
ons voor hen inzetten.
Thomas van Rijnsoever is als docent
motorvoertuigen verbonden aan het
Graafschap College. Hij is op Twitter
te volgen op @thomasinie

Communicatie is meer
dan praten alleen
In april bezocht ik een interessante conferentie, georganiseerd door
het Consortium voor Innovatie (CvI): ‘Groei en bloei’. Twee dagen
workshops, gesprekken en keynotes over onderwijsontwikkeling en
ict. Het laatste onderdeel was voor mij persoonlijk minder van toepassing: de informatie die ik tot me nam had meer te maken met
andere onderdelen van het onderwijs. Tenslotte zijn zulke dagen
ook gericht op netwerk(communicatie) en bijpraten. Dat praten
gebeurde de eerste dag van de conferentie met een groep studenten.
In drie gespreksronden hebben wij (bestuursvoorzitter Marjolein
Held en ondergetekende) gesproken met studenten van diverse
opleidingen en scholen (aoc, roc) over inspraak en medezeggenschap. Hierbij waren ook bestuursleden van JOB deelnemer aan de
gesprekken. De gesprekken aan de diverse tafels hadden diverse onderwerpen, uiteenlopend van de JOB-monitor tot de vraag wat een
goede docent is. Die laatste vraag was juist voor ons een interessant
onderwerp om iets te leren. Over onszelf en van studenten.
In deze gesprekken, telkens met een groep van ongeveer tien studenten, kwam naar voren dat communicatie meer is dan alleen
praten. Uiteraard vinden studenten het belangrijk dat ze kunnen
praten met hun docenten. Daarbij mag het gesprek zeker verder
gaan dan de vraag of het een leuk weekend is geweest. Wat betreft
de studenten mag dit gesprek ook gaan over de les zelf. Over wat er
goed aan ging. Of juist minder goed. Het mag gaan over persoonlijke aspecten van de student zelf, waardoor deze een andere
houding in de klas heeft dan gewend is. Maar dan moet het wel
gebeuren uit werkelijke betrokkenheid van de docent bij de student.
De student herkent dat. Die weet wanneer een docent daadwerkelijk betrokkenheid toont. De communicatie gaat hier verder dan
alleen praten. Houding en handelen spelen dan ook een rol. Als
er daadwerkelijk iets gedaan wordt, heeft de docent de student
begrepen.
Communicatie kan ook schriftelijk gebeuren. Door enquêtes of
andere vormen van invulformulieren om mee te evalueren. Maar
dan is het ook noodzakelijk dat de studenten er iets van merken.
Dat er ook werkelijk iets gebeurt met hun informatie. Want het
alleen voor de vorm invullen van een formulier of beantwoorden
van gestelde vragen, is nog geen communicatie over het onderwijs.
Daar is meer voor nodig. Hier ligt een belangrijke taak voor ons
docenten. Laat zien aan de studenten dat er iets gedaan wordt met
wat ze zeggen of vragen. En toon betrokkenheid, echte interesse in
de student.
Rob Schrijver,
Docent / bestuurslid BVMBO
Voor reacties: rob.schrijver@bvmbo.nl
Voor meer over de beroepsvereniging: www.bvmbo.nl

Het Lerarencongres 2014:
met, voor en door docenten
Na de succesvolle eerste editie organiseert de Onderwijscoöperatie voor
de tweede maal Het Lerarencongres.
Op woensdag 8 oktober vindt dit
congres van, voor en door de leraar
plaats. De locatie is de campus van
het Koning Willem I College in Den
Bosch.
Het Lerarencongres is de plek voor
leraren om geïnspireerd te worden
door voorbeelden van collega’s,
samen te leren en om te bouwen

aan hun netwerk van collega’s. Het
programma van het congres – binnenkort te vinden op www.lerarencongres.nl – wordt interactief met
leraren opgesteld. Heb je zelf ideeën
of ervaringen om te delen? Laat dit
dan via de congreswebsite weten.
Via deze site kun je je ook aanmelden voor het congres.
Inspirerende dialogen

Een deel van het programma is
al ingevuld. Sprekers zijn onder

andere Aleid Truijens (bekend van
de Volkskrant), biopsycholoog/auteur Martine Delfos en de Leraren
van het Jaar. Verder zijn er presentaties van o.a. Onderwijspioniers,
LeerKRACHT en de lerarenopleidingen. De minister en staatssecretaris zullen ook aanwezig zijn op
Het Lerarencongres. Tevens zijn er
workshops en inspirerende dialogen.
Met voor en door leraren/docenten.
Ook uit het mbo en zeker ook mét
de BVMBO. Zorg dat je er bij bent!
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Rabobank Hockey World Cup 2014:
mede mogelijk door ROC Mondriaan
Ruim 800 studenten van ROC Mondriaan doen bij de Rabobank Hockey World Cup 2014 de (praktijk)ervaring van hun
leven op. Vanaf 31 mei tot 15 juni vindt dit topsportevenement plaats in Den Haag. Allerlei opleidingen van Mondriaan
zijn bij de World Cup betrokken, waarbij sommige studenten al bij de voorbereiding aan de slag gingen. Zoals de
studenten Lifestyle, Sport en Bewegen die tijdens het WK
als ballenmanagers fungeren en vooraf een hockeyclinic
kregen (zie foto). Studenten van de School voor Bouw en
Infra hebben in het Kyocera stadion een groot deel van
de stoelen vervangen door 4.500 nieuwe kuipstoeltjes (zie
foto). Verder dragen studenten van de School voor Orde
en Veiligheid bij aan de beveiliging en de hospitality tijdens
het WK, in en rondom het stadion maar ook als verkeersregelaars op de verschillende parkeerterreinen van het
Kyocera stadion. Studenten van de School voor Toerisme en
Recreatie worden ingezet als hostessen bij de ontvangst van
gasten in de stadions en op hot-spots in Den Haag, zoals
Station Den Haag HS (zie foto). Studenten van de International Hotel and Management School en de School voor
Horeca en Facilitaire dienstverlening zijn tijdens het gehele
toernooi aanwezig op het Haags Hockey Plein als gastheer
en gastvrouw in de bediening en achter de bar.

de MBO·krant

column

Blauw of rood?
Ik kom net terug van de derde Leraren met lef manifestatie in
Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Leraren met
Lef zoeken directeuren zonder vrees’. Aan de hand van vijf pijlers
waren er uitdagende sprekers om plenair de discussie af te trappen, gevolgd door een ‘Brain power’- dialoog waarbij we adviezen
konden opstellen.
Ik sloot aan bij een tafel met docenten die over de pijler ‘Gebruiken van verschillen tussen leraren’ in discussie waren. Snel
kwamen er veel vernieuwende ideeën op tafel over hoe je de diversiteit en verschillen tussen docenten het beste kunt benutten. Er
kwam een mooie discussie op gang. Heel snel waren wij het met
elkaar eens dat leerlingen prima in staat zijn om de kwaliteiten
van docenten te benoemen en hun zere plekken bloot te leggen.
Het ‘lefste’ voorstel kwam van Mirjam (docent in het vo) die een
idee opperde om leerlingen hun eigen docenten uit te laten kiezen
op basis van hun didactische of pedagogische aanpak. Haar uitgangspunt: leerlingen zijn prima in staat om aan te geven welke
soort docent het beste bij hun eigen karakter en leerstijl past. De
samenvatting van de tafeldiscussie was dat er binnen onderwijsteams meer aandacht zou moeten zijn voor de unieke kwaliteiten
van individuele docenten, maar vooral de meerwaarde van een
gebalanceerd docententeam.
Ik beschouw mezelf niet als een ‘typische docent’. Ik ben Engelse,
maar ik geef geen Engels. Ik ben net zo veel dierenarts als docent.
Ik heb moeite met lidwoorden terwijl d’s en t’s mij vaak beter af
gaan dan mijn leerlingen. Ik ben uitgesproken en een tikje eigenwijs. Ik ben dol op cijfers en hou van structuur. Ik mis soms tact,
maar waardeer inzet. Ik bezit een aangeboren Engelse humor.
Mijn teamgenoten vullen mijn oneffenheden aan, polijsten mijn
ruwe oppervlakte en samen glimmen wij.
Hoe belangrijk is het dan niet dat wij binnen onze scholen kijken
naar wat wij bezitten, maar ook wat wij missen? Hoe vaak lees je
een vacature waar in alleen staat voor welk vak er iemand gezocht
wordt, gevolgd door het aantal fte dat nodig is. Binnen managementteams is het heel gewoon om een profielschets te maken
van de gewenste kandidaat. Dat kan veel vormen aannemen,
bijvoorbeeld op basis van ‘persoonlijkheidskleuren’, waaruit het
karakter van een persoon samengevat wordt in de kleuren rood,
blauw, groen of geel.
Na deze dag, waarop allerlei kwartjes vielen, heb ik een oproep
aan directeuren zonder vrees. Durf te vragen welke kwaliteiten
individuele docenten bezitten en benut deze kwaliteiten ten volle.
Bekijk de samenstelling van onderwijsteams en durf te schuiven met docenten om een zo divers mogelijk geheel te creëren.
Hiermee stimuleer je ook de overdracht van kennis en vaardigheden. Maak een profielschets voor de volgende docentvacature,
rekening houdend met wat nodig is om een team te versterken. Ik
zou nog één stapje verder willen gaan. Durf een leerling erbij te
vragen tijdens de sollicitatieprocedure; leerlingen kunnen immers
kwaliteit ruiken.
Welke kleur ik ben? Vraag het maar aan mijn leerlingen of vertrouw mij op mijn rode ogen.
Sara Albone, dierenarts en docent Groenhorst Barneveld
Mbo-leraar van het jaar 2013

