beroepsvereniging
docenten MBO

de MBO·krant

Een belangrijke innovatie in
de nieuwe mbo-opleidingen
is het ‘keuzedeel’.
Twee pagina’s over deze
‘plus’ op het mbo-diploma.

Pagina 2 & 3 Special keuzedeel

Onderwijs Pioniers wil veranderingen van binnenuit
te weeg brengen. Dit jaar
ondersteunt dit initiatief
tien ideeën uit het mbo.

Pagina 6 LOB

Pagina 6 Onderwijspioniers

Op tal van plaatsen wordt
het onderwijs in ons land
vernieuwd. De MBO•krant
neemt drie innovatiearrangementen van Het
Platform Beroepsonderwijs
onder de loep.

Pagina 7 Uitblinkerverkiezing

Sara Albone, Mbo-leraar van het Jaar, blikt terug

‘Ik ben veel nieuwsgieriger
geworden’
Op zaterdag 4 oktober vindt de bekendmaking plaats van de
Leraar van het Jaar 2014, waarbij ook de Mbo-leraar van het
Jaar gekozen wordt. Wat staat hem of haar te wachten? De
MBO•krant vroeg het de winnaar van vorig jaar, Sara Albone.

Vele honderden leraren werden
voor de verkiezing van Leraar van
het Jaar aangemeld. Er volgde een
eerste juryronde, waarna er nog 37
genomineerden overbleven: tien
voor het basisonderwijs, tien voor
het voortgezet onderwijs, acht voor
het middelbaar beroepsonderwijs en
negen voor het speciaal onderwijs.
And the winner is...

Uit dit selecte groepje kiest een beroepsjury in september per onderwijssector drie genomineerden. Dit
gebeurt onder andere op basis van
korte video’s, waarin de kanshebbers hun bijzondere kwaliteiten
laten zien, en geschreven motivaties.
Daarna is een vakjury aan zet. Met
vier winnaars als gevolg.

Hongerig

Inherent aan de verkiezing van een
nieuwe Mbo-leraar van het Jaar is
het afscheid van de winnaar van editie 2013: Sara Albone, Senior Docent
afdeling Paraveterinair van Groenhorst Barneveld. ‘Ik heb vooral een
prikkelend jaar achter de rug’, vertelt
ze. ‘Vooraf had ik besloten om
overal “ja” op te zeggen. Je begint
immers aan een onbekend avontuur,
waarbij je zelf moet ervaren of iets
bij je past of niet. Ik besefte gaandeweg steeds meer hoe smal mijn
onderwijswereld was: ik was vooral
met mijn eigen leerlingen en mijn
eigen team bezig. Als mbo-docent
van het Jaar krijg je juist te maken
met teamoverschrijdende, instellingoverschrijdende, mbo-brede

thema’s. Dat is even wennen, maar
hierdoor is mijn blik echt verbreed.
Door al die ervaringen –– van
diverse juryschappen en lezingen
tot een studiereis van twee weken
naar Nieuw-Zeeland – ben ik beslist
gegroeid. Het afgelopen jaar heeft
me met name hongerig gemaakt
naar vernieuwing. Ik ben ook veel
nieuwsgieriger geworden.’
Twijfel

De mbo-docent die het stokje van
Sara overneemt gaat een mooi jaar
tegemoet. ‘Je moet er wel met een
open houding instappen’, adviseert de mbo-leraar 2013. ‘Je dient
ondernemend te zijn. Je weet niet
wat er gaat gebeuren. Een gedegen
voorbereiding op wat komen gaat
is er niet. Verder moet je niet te veel
twijfelen aan jezelf. Ik twijfelde best
vaak: waarom ben ik nou juist verkozen tot mbo-leraar van het Jaar?
Wat maakt mij bijzonder? Maar dat
is onzin en zonde van de energie. Je
moet trots zijn op je verkiezing.’

nummer 33
september 2014

Jury

Bij de nieuwe verkiezing speelt
Albone zelf overigens een cruciale
rol: ze is lid van de vakjury die de
uiteindelijk winnaar kiest. Een
mooi slot van een jaar waarin ze
regelmatig studenten, producten of
projecten mocht beoordelen. Op
welke kwaliteiten gaat zij bij deze
verkiezing letten? ‘Het belangrijkste
is dat je je studenten op de eerste
plaats zet. Daarna volgen passie,
energie en de ondernemendheid die
ik al eerder aanstipte. Maar vooral
je omgang met de studenten en de
mate van inzet bepalen of je echt
een goede docent bent.’

Hou de site dagvandeleraar.nl

goed in de gaten, want hier
wordt binnenkort bekend gemaakt welke drie mbo-docenten
doorgaan naar de finaleronde.

Pagina 10 HPBO

Van lipdub tot
latte machiato
Twee dagen na de verkiezing van
de Leraar van het Jaar, op maandag
6 oktober, staat heel onderwijzend
Nederland in het zonnetje. Het is
dan de Dag van de Leraar, waarop
leerlingen en studenten hun waardering laten blijken. Het gebeurt
ook steeds vaker dat collega’s elkaar
verrassen. Op zoek naar een goed
idee? Breng dan eens een bezoekje
aan www.dagvandeleraar.nl.

Het nieuws van
de dag
Dagelijks nieuws over het mbo?
Kijk op www.mbo-today.nl
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Focus op Vakmanschap

de MBO·krant
Het grootste deel van de nieuwe kwalificatiedossiers is kort
voor de zomer vastgesteld. Op basis van deze nieuwe dossiers
kunnen scholen nu hun onderwijs, voor zover nodig, gaan vernieuwen.
Uiterlijk vanaf het schooljaar 2016/2017 zijn alle mbo-opleidingen
gebaseerd op de herziene dossiers.

Vernieuwing
kwalificatiedossiers
op schema
Een belangrijke innovatie in de
nieuwe dossiers is, zoals bekend,
de introductie van het ‘keuzedeel’.
Scholen kunnen via het keuzedeel
een eigen, regionale inkleuring aan
de opleiding geven. Scholen hebben
hier veel vrijheid in, maar moeten
keuzedelen wel laten vaststellen
door de minister. Alleen op die
manier kan het keuzedeel een civiel
effect krijgen. Het keuzedeel gaat
overigens niet meetellen voor het
behalen van het diploma. Het is
volgens de minister bedoeld als verrijking van de opleiding. Leerlingen
kunnen dus ook zonder te slagen
voor het keuzedeel een diploma
krijgen.

Het gaat bij de keuzedelen
niet om losse elementen,
ze maken integraal deel uit
van de kwalificatiestructuur.

van de nu vastgestelde kwalificatiedossiers. Mede door deze samenwerking is de kwalificatiestructuur
efficiënter en doelmatiger ingericht.’
Op schema

Het proces ligt volgens Woudenberg
goed op schema: het overgrote deel
van alle dossiers is getoetst. In relatie
tot een eerste oplevering begin 2013
is de kwaliteit van de dossiers duidelijk toegenomen.

Toetsen

Opbouw
nieuw kwalificatiedossier
Het herziene kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor
één of meerdere mbo-beroepen. Het dossier bestaat uit:
• het basisdeel, dat gevormd wordt door de beroepsspecifieke
onderdelen en de generieke onderdelen.
• het profieldeel, waarbij de profielen bestaan uit kerntaken en
werkprocessen, waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van
elkaar verschillen.
• een verwijzing naar het keuzedeel. Het keuzedeel vergroot de
arbeidsmarktkansen van de mbo-student of vergemakkelijkt de
doorstroom naar een vervolgstudie. Het vormt als het ware een ‘plus’
op het diploma. Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de
kwalificatie-eis, maar wordt wel op het diploma vermeld.

De Toetsingskamer SBB, die als taak
heeft de samenhang in de totale
kwalificatiestructuur te bewaken,
kijkt ook naar de keuzedelen. Hoe
gaat dat in zijn werk? Ad Woudenberg, directeur van de Toetsingskamer: ‘Allereerst wil ik zeggen dat
we blij zijn met de steun voor de uitgangspunten van de nieuwe kwalificatiestructuur. Er is nu een gezonde
basis waarop de nieuwe kwalificatiestructuur verder uitgebouwd kan
worden. Het concept van nauwe
samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven is nog steeds waardevol. Dit is goed zichtbaar in de vorm

Zijn we straks af van vernieuwing?
‘Nee, zeker niet. Ook na het van
kracht worden van de nieuwe dossiers, zal vernieuwing van het onderwijs soms noodzakelijk blijken.
Beroepen veranderen nu eenmaal
en opleidingen veranderen dan mee.
Bedrijfsleven en beroepsonderwijs
zullen altijd doorgaan met het actualiseren van de opleidingen.’
Kijkt de Toetsingskamer ook naar de
keuzedelen?
‘Als Toetsingskamer SBB kijken we
naar de gehele kwalificatiestructuur,
dus ook naar de keuzedelen. We

zien dat ook bij de ontwikkeling van
keuzedelen de kwaliteit toeneemt: er
is een duidelijke stijgende lijn te herkennen. Het gaat bij de keuzedelen
niet om losse elementen, ze maken
integraal deel uit van de kwalificatiestructuur. Keuzedelen bieden
een unieke kans aan het regionaal
dan wel sectoraal bedrijfsleven om
samen met het onderwijs opening te
bieden voor specifieke initiatieven.
Het gaat daarbij niet om de enkelvoudige behoeftes van toevallige
bedrijven. Keuzedelen worden door
de Toetsingskamer in behandeling
genomen als deze unieke samenwerking ook goed zichtbaar is de
uitwerking van een keuzedeel. Het
is ook belangrijk dat er aandacht
is voor doelmatigheid. Je kunt niet
voor twee deelnemers een keuzedeel
ontwikkelen.’
Wordt het na de vaststelling van de
nieuwe kwalificatiestructuur rustiger voor de Toetsingskamer?
‘Er blijft voldoende werk. De
komende periode heeft de Toetsingskamer SBB veel aandacht voor
kwaliteitsbewaking. Uitgangspunt
is vertrouwen en ondersteunen. De
organisatie staat ondertussen stevig
en is beproefd. De kwaliteit van
de kwalificatiestructuur zal altijd
bewaakt moeten worden door een
onafhankelijke partij.’

Kwalificatiedossiers bieden scholen
voldoende ruimte
De kwalificatiedossiers bieden scholen over het algemeen
voldoende ruimte om tot evenwichtige opleidingen te
komen. De zorg van de Tweede Kamer dat de dossiers te
sturend zouden zijn wat didactiek of onderwijsmethode
betreft, is onterecht. Dat blijkt uit een evaluatie door het
Expertisecentrum Beroepsonderwijs van de kwalificatiedossiers. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van
zorgen van de Tweede Kamer. Er was met name vrees dat
de dossiers scholen te weinig ruimte boden. Zo zou er
door de dossiers in mbo-opleidingen te veel aandacht zijn
voor zachte competenties (het aspect ‘houding’) en te
weinig voor ‘kennis’ en ‘vaardigheden’.

Volgens de onderzoekers, die hun conclusies onder andere trekken na vele gesprekken met docenten en onderwijsmakers, beschrijven de dossiers slechts leerdoelen en
bevatten zij geen voorschriften voor onderwijsmethoden.
Het is aan scholen om, in samenspraak met leerbedrijven,
de beste onderwijsmethoden te zoeken om de leerdoelen
te behalen. De onderzoekers concluderen dat de kwalificatiedossiers gezien kunnen worden als een goed communicatiemiddel tussen scholen en bedrijven: ‘Het is een
goed handvat, een bijbel haast, om in gesprek te gaan.’

Evaluatie kwalificatiedossiers mbo, maart 2014 (ECBO)
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Keuzedelen: een ‘plus’ op het mbo-diploma

foto Hollandse Hoogte

Deze zomer hebben de
minister van OCW en de
staatssecretaris van EZ ingestemd met ruim 90% van de
herziene kwalificatiedossiers
mbo. Deze dossiers en keuzedelen zijn gepubliceerd
op Kwalificatiesmbo.nl. Het
keuzedeel vormt samen met
het basis- en profieldeel de
mbo-opleiding.

Verplicht of niet?
Elke student moet een keuzedeel
volgen, dat maximaal 15% van de
studielast van de opleiding omvat.
Een keuzedeel bestaat uit contacttijd
op school, beroepspraktijkvorming
en/of zelfstudie. Een student moet
examen doen voor het keuzedeel,
maar als hij zakt, krijgt hij toch
zijn diploma. Hij kan zich met het
keuzedeel onderscheiden. Het vormt
een flinke ‘plus’ op het diploma.

‘Keuzedelen zijn een
Op advies van SBB introduceert de
minister vanaf augustus 2016 keuzedelen in het mbo. Met het keuzedeel
kunnen studenten hun opleiding
verbreden of verdiepen. Innovaties
of regionale ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt krijgen daarmee
sneller een plek in de opleiding.
Denk bijvoorbeeld aan een innovatie van bedrijven in de buurt. Of
aan een keuzedeel Duits. Het volgen
van deze extra elementen versterkt
de startpositie van mbo’ers op de
arbeidsmarkt of op de vervolgopleiding.
Voorbeelden
Een keuzedeel is gekoppeld aan
een kwalificatie. Sommige keuzedelen zijn alleen geschikt voor een
opleiding in een bepaalde sector,
zoals ‘Visagie’ bij de opleiding voor
Kapper of ‘Voertuigen voor mindervalide gebruikers’ bij de opleiding
Fietstechnicus. Een aantal keuzedelen is waardevol voor verschillende
mbo-opleidingen. Voorbeelden
daarvan zijn ‘Spaans’, ‘Ondernemerschap’ en ‘Duurzaamheid’. Op
1 februari 2015 zijn er voor alle
herziene kwalificaties keuzedelen.

noodzakelijke stap
naar vraaggestuurd,
modern onderwijs’
Mijlpaal
Deze zomer is een belangrijke
mijlpaal behaald voor de invoering
van de herziene kwalificatiestructuur
mbo. Bijna twee jaar lang hebben deskundigen uit onderwijs en
bedrijfsleven overlegd over eenvoudigere dossiers. De kwalificatiestructuur bestaat nu uit een basis- en
profiel- en een keuzedeel. Dat maakt
het onderwijs doelmatiger te organiseren. Ook kan de opleiding zich
sneller aanpassen aan de arbeidsmarkt. Dat biedt jongeren betere
kansen bij het zoeken van een baan.
Wat betekent dit nu?
Mbo-scholen hebben nu twee jaar
om zich voor te bereiden op de
nieuwe kwalificatiestructuur. Samen
met brancheorganisaties en bedrijven kunnen scholen voorstellen
doen voor keuzedelen, bijvoorbeeld

speciaal voor een regio. Scholen dienen het voorstel voor een keuzedeel
in bij de 17 kenniscentra of bij SBB.

In het kort

Veelgestelde
vragen

Keuzedelen...

‘Het ontwikkelen van
keuzedelen begint bij
het zien van kansen’

Mag een school alle keuzedelen
• ...ontstaan op initiatief van
onderwijs en bedrijfsleven

aanbieden?
Nee, een school mag alleen de
keuzedelen aanbieden die bij de

• ...moeten voldoen aan lande
lijke kwaliteitscriteria

desbetreffende kwalificatie horen.
Dit overzicht vind je op Kwalificatiesmbo.nl. Een school maakt een keuze

• ...zijn verplicht in elke mbo-

SBB beoordeelt of de keuzedelen
voldoen aan landelijke eisen. De
minister van OCW stelt de keuzedelen vast. Daarna publiceert SBB deze
op Kwalificatiesmbo.nl. In augustus
2016 zijn alle nieuwe opleidingen
gebaseerd op de nieuwe kwalificatiestructuur inclusief keuzedelen.

opleiding
• ...vormen een ‘plus’ op het
diploma van de student

doet zelf een voorstel.
Hoe lang duurt het vaststellen van
een nieuw keuzedeel?
Scholen kunnen het hele jaar voor-

• ...worden gekoppeld aan één
of meer kwalificaties

stellen voor nieuwe keuzedelen
indienen. Keuzedelen kunnen vaker
vernieuwd worden dan kwalificatie-

• ...bestaan uit contacttijd op

Kwalificatiesmbo.nl
Ben je benieuwd welke keuzedelen
er al zijn? Kijk dan op Kwalificatiesmbo.nl. Hier vind je ook een aanmeldformulier en een handleiding
voor het doen van voorstellen.

uit de beschikbare keuzedelen óf

school, beroepspraktijk-

dossiers. Het proces tot vaststelling
duurt maximaal 3 maanden.

vorming en/of zelfstudie
Meer vragen en antwoorden over
keuzedelen staan op Kwalificatiesmbo.nl. Heb je andere vragen over
keuzedelen? Neem dan contact op
met SBB.

‘Onze Nederlandse economie is voor een groot deel afhankelijk
van kundige vakmensen. Innovatie vanuit de regio moet meer
kansen krijgen, zodat het onderwijs beter kan inspelen op
regionale verschillen’
Minister Bussemaker wil met de
invoering van keuzedelen regionale
initiatieven van beroepsonderwijs

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws
over de kwalificatiestructuur?

en bedrijfsleven meer ruimte geven.

Volg het op Twitter: twitter.com/mbokwalificatie
Of bekijk regelmatig: www.kwalificatiesmbo.nl
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de MBO·krant

#Netwerkschool
Elke MBO•krant vind je in deze rubriek interessante tweets die
direct of indirect betrekking hebben op de Netwerkschool. Met
dit keer o.a. nieuws van de Netwerkschool-volgscholen

Gerrit Bosgoed @RijnIJsselVW
#Introductie 1e jrs. bij @rijnijssel Vakschool
Wageningen begonnen. pic.twitter.com/cRQyOYWmRs

We zitten in de eerste weken van een nieuw schooljaar. Voor veel
studenten heeft dat adjectief ‘nieuw’ extra betekenis: zij maken de
stap naar een vakopleiding en beginnen aan een nieuwe fase in hun
leven. De studenten van Vakschool Wageningen, een onderdeel
van ROC Rijn IJssel, krijgen daarbij te maken met het fenomeen
Netwerkschool. Vakschool Wageningen is immers een van de drie
volgscholen die de komende tijd meebouwen aan slimmer en beter
onderwijs in het mbo. In Wageningen, waar Rijn IJssel een eigen
hotel met congrescentrum en brasserie, een café, drie restaurants,
keukens, eigen bakkerijen en een bakkerijwinkel heeft staan, wordt
hiervoor ondermeer de methodiek ‘Rijk Onderwijs’ ingezet. In blokken van vijf weken leveren de studenten een product op dat aansluit
op de beroepspraktijk. Een dinershow bijvoorbeeld. Meer info staat
op http://bit.ly/VakschoolWageningen.

marijke van langen @blijeboswachter
Op zoek naar de modderkruiper lekker baggerend door
de sloot. Altijd al een keer willen doen! #blij #heliconvelp pic.twitter.com/1vd4csih0B

Netwerkschool Helicon Velp werkt al een tijdje samen met Staatsbosbeheer in het pilotproject TalentenNetwerk. In deze pilot
vervagen de grenzen tussen de onderwijsinstelling en het leerbedrijf.
Onderwijs en de leerwerkervaring worden op een nieuwe manier
vormgegeven en uitgebreid met extra werkuren. Daarin kunnen
studenten bijverdienen en, zeker zo belangrijk, ervaring opdoen in
het werkgebied waarvoor ze opgeleid worden. Dit is niet alleen leerzaam voor de studenten, maar ook voor de praktijkopleiders. Zoals
boswachter Marijke de Langen, die een van haar dromen – baggeren
door de sloot – mocht waarmaken. Meer weten over het TalentenNetwerk? Ga naar http://bit.ly/TalentenNetwerk.

Pierre Gorissen @PeterMcAllister
Klinkt niet goed: “Onderwijsinnovatie verdwijnt in de
versnipperaar” http://bit.ly/1v22rmD @VUonderwijs

De Netwerkschool is bij uitstek een innovatieproject. De vijf Netwerkscholen krijgen vijf jaar de tijd om te kijken hoe zij beter onderwijs voor minder euro’s kunnen realiseren. Met dank aan de ruimte
(in financiën en fte’s) die zij krijgen om te innoveren, ontstaan er
ondermeer versnellingstrajecten, elektronische leeromgevingen,
flexibele arbeidscontracten en stevige samenwerkingsverbanden
met het bedrijfsleven. Hoe anders is de situatie bij de Vrije Universiteit. Onder de titel ‘Onderwijsinnovatie verdwijnt in de versnipperaar’, verschenen op Advalvas, het onafhankelijke platform van
de VU, blogt Sanne Meeder van het team Onderwijsadvisering VU/
UBVU over een nieuw beleidsplan van de universiteit. ‘In dit plan is
welgeteld één fte voor een onderwijskundige met als taak onderwijsontwikkeling en innovatie. Die krijgt het druk op een populatie van
circa 25.000 studenten, 12 faculteiten, 48 bachelor- en 89 masteropleidingen. Dit wordt intern factureren per seconde’, aldus Meeder.
Dat klinkt inderdaad niet goed…

Netwerkscholen presenteren
parels op MBO City
Op maandag 24 november is CineMec Ede
voor een dag het epicentrum van het mbo.
MBO City opent dan weer haar deuren.
Uiteraard mogen de Netwerkscholen niet
ontbreken op dit evenement waar innovatie
hoog in het vaandel staat. De vijf scholen
geven elk een presentatie.

Netwerkschool Summa Engineering

Synergie in technologieregio
Brainport
De HighTech Campus in Eindhoven, de slimste vierkante kilometer van Europa, is de ideale vestigingplaats
voor Netwerkschool Summa Engineering. Het knettert
dan ook van de synergie. Summa Engineering werkt
volop samen met omliggende scholen, bedrijven en
opleider Teclab, mag gebruik maken van goed geoutilleerde praticum- en projectruimtes, state-of-the art
apparatuur en expertise en kan zo haar studenten een
mbo+ traject aanbieden voor o.a. CNC, meettechnologie, composieten, robotica, KNX, duurzame energie en
besturingstechniek. Tegelijkertijd kunnen de docenten
hun kennis en vakmanschap versterken. Bij wijze van
tegenprestatie hebben de participerende bedrijven het
eerste recht om afgestudeerde studenten een baan aan te
bieden. En eveneens part of the deal: de mogelijkheid om
eigen medewerkers snel en goed bij te scholen. Een winwin situatie die ervoor zorgt dat kwalitatief hoogstaand
en betaalbaar onderwijs is geborgd.

Netwerkschool Helicon Velp

Ondernemendheid en
ondernemerschap
De verbinding met de regio en het werkveld is in de
ogen van Netwerkschool Helicon Velp de sleutel tot kwaliteitsverbetering en betere aansluiting van het onderwijs
op het werkveld. Op MBO City hoor je hoe Helicon te
werk is gegaan en ondernemendheid en ondernemerschap invult. Zo laat Helicon al ongeveer vanaf de start
van deze Netwerkschool studenten samen een onderneming starten. Enkele van deze studentenondernemingen
blijven ook na de afronding van de opleiding bestaan:
de studentondernemers zijn nu pure ondernemers
geworden. Ook de tegenovergestelde weg – van bedrijf
naar onderwijs – wordt veelvuldig bewandeld. Zo zijn
er enkele bedrijven in het pand van Helicon gevestigd.
Verder is er voor elke opleiding een Werkveldcommissie
opgericht. In deze commissie kijken vertegenwoordigers
van bedrijven die dicht bij (de inhoud van) de opleiding staan mee met de bewuste opleiding en toetsen de
kwaliteit en de mate waarin het onderwijs aansluit bij de
praktijk.

Netwerkschool ROC Nijmegen

Onderwijs volgt praktijk
Eén van de belangrijkste uitgangspunten binnen de
Netwerkschool ROC Nijmegen is dat het binnenschoolse
onderwijs de praktijk volgt. Dit is – in samenwerking
met zorgorganisaties Pantein en Dichterbij – op diverse
fronten waargemaakt. Zo zijn de jaarlijks bijgestelde
onderwijscatalogus (waarin het vakgebied, de opleidingen en alle onderwijsmodules die beschikbaar zijn
beschreven staan) en de leerplaatsprofielen (met informatie voor de student over de organisatie en de afdeling van diens beroepspraktijkvorming als leerplaats)
in samenspraak met het werkveld tot stand gekomen.
Ook vermeldenswaard zijn de innovatieve projecten
die studenten in het kader van het stimuleren van een
ondernemende houding uitvoeren. Zo maakte een groep
studenten een kookboek voor mensen met een licht
verstandelijke beperking. Het leverde een prachtig middel op voor deze doelgroep. De boeken vlogen als warme
broodjes de deur uit; de opbrengst ging naar een goed
doel… Op MBO City kun je luisteren naar de ervaringen van studenten, de werkvelden en de Netwerkschool
ROC Nijmegen.

Netwerkschool SintLucas

Peer Coaching als motivatiemotor
Een student die zich enigszins betrokken voelt bij de opleiding en tevreden is over het onderwijs, is vaak ‘gemakkelijk’ te activeren om een steentje bij te dragen aan het
versterken van de schoolcultuur. Mits het hem gevraagd
wordt. En niet onbelangrijk: hóe het wordt gevraagd.
Met het verzoek om last minute bij te springen op een
open dag of voorlichtingsbijeenkomst, ontketen je de
motivatie en het enthousiasme van de student minder
dan met de vraag of hij of zij in aanmerking wil komen
voor een rol als ambassadeur van de opleiding. Met dit
als uitgangspunt kregen de studenten van Netwerkschool Sint Lucas een ‘serious request’ voorgelegd: of zij
een leidende rol wilden spelen in het vormgeven en uitvoeren van een nieuw te ontwikkelen programma: Peer
Coaching. Tijdens de presentatie van Netwerkschool
SintLucas maak je kennis met enkele Peer Coaches en
loopbaancoaches die dankbaar gebruik maken van de
opgedane Peer Coach-expertise. Na een schets van het
scholingstraject van de Peer Coaches delen zij en enkele
gecoachte studenten hun ervaringen.

Netwerkschool ROC van Twente

Trots van Twente
‘Trots’ is een essentieel begrip bij Netwerkschool ROC
van Twente. Zowel intern – je mag als student en docent
gerust trots zijn op wat je doet – als extern: wat hier
gebeurt heeft meerwaarde voor de regio. Op MBO City
toont Netwerkschool Twente drie parels. Allereerst de
Trajectplanner. Dit is een digitale omgeving en ELO
(elektronische leeromgeving) die zaken duidelijker en
helderder maakt. Voor de studenten, bedrijven, ouders
en de docenten. Een tweede ‘golden nugget’ uit het
oosten is het versnellingstraject vmbo – mbo – hbo. De
Netwerkschool is intensief aan de slag gegaan met een
verkorting van de leerweg van 12 naar 10 jaar. Dit levert
naast de verkorting betere doorstroommogelijkheden
op en, ook niet belangrijk, een studiekostenbesparing.
Parel nummer 3 is Bouwgilde in Rijssen, een school waar
vmbo-leerlingen en mbo-studenten de meest uiteenlopende bouwopleidingen kunnen volgen. Bouwgilde
werkt nauw samen met bekende bouwbedrijven in de
regio en beschikt over innovatieve praktijkruimten, die
veel weg hebben van de echte bouwplaats. Kortom, de
plek voor het bouwtalent van morgen!

Opinie/kwaliteit
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Kwaliteits
afspraken voor
het mbo
Alle mbo-scholen werken de
komende jaren structureel
aan kwaliteitsverbetering.
Dat zijn het ministerie van
OCW en de werkgeversorganisatie MBO Raad kort voor
de zomer overeengekomen
in het Bestuursakkoord mbo
2014.

Olifanten en het mbo
Het mbo kun je vergelijken met een kudde olifanten, vindt
communicatieadviseur en -manager Twan Stemkens. Die
kudde past zich immers ook steeds aan de veranderde omstandigheden aan. Maar anders dan de olifant kan de mboschool ook vanuit een zelfbewust gekozen visie handelen.

mens- en systeemkracht en leiden
af van het eigenlijke doel: met goed
onderwijs de student begeleiden
naar een kwalificatie en dus naar een
baan op de arbeidsmarkt.
Licht meeveren

Ik schrok laatst van het bericht dat
de olifant door stroperij in Centraal Afrika met uitsterven wordt
bedreigd. Volgens het WNF zijn over
tien jaar alle olifanten verdwenen,
als er niets gebeurt. Terwijl de olifant een belangrijke rol speelt in het
ecosysteem aldaar. Maar wat heeft
dat nu met het mbo te maken? Alles, want ook het beroepsonderwijs
is onderdeel van een ecosysteem.
Het mbo zou je kunnen vergelijken
met een kudde olifanten. Olifanten
leven in een ecosysteem waar ze te
maken hebben met een natuurlijke
habitat, met partners waarmee ze
samenwerken en met andere dieren
die hun vijanden kunnen zijn. Een
systeem waar de olifant zich altijd
heeft aangepast aan veranderende
omstandigheden.
Brandpunt

In het ecosysteem voor het mbo
hebben mbo-scholen ook met veranderingen te maken. Er komen en
gaan steeds studenten met veranderende motivaties die ze opleiden
voor de veranderende arbeidsmarkt.
Het bedrijfsleven stelt steeds haar
voorwaarden bij om goed opgeleide
jonge mensen te blijven krijgen.
En de wettelijke spelregels worden
door de politiek gemaakt, bepaald
en waar nodig ook aangepast of
aangevuld. Zij, de media, de aanpalende organisaties voor het mbo, de
studenten en hun ouders vormen
ook nog eens een mening over het

functioneren van het mbo. Kortom, het mbo staat midden in het
brandpunt. Logisch, want ze is dé
toeleverancier van jonge vakprofessionals voor onze economie en samenleving. Zo zorgt dit ecosysteem
dat het mbo altijd moet reageren
op ontwikkelingen, maatregelen en
veranderingen of dat op haar eigen
functioneren gereageerd wordt als er
iets niet goed gaat.
Zigzaggen

Al deze partijen oefenden en
oefenen hun invloed uit op het
mbo. Vandaar dat diverse scholen
regelmatig goed of kwaadschiks
hun beleidsmatige koers hebben
aangepast. Niet alleen hun beleid
overigens. Ook de organisatie of het
onderwijs zelf veranderden ze soms
ingrijpend. Het gevaar daarvan was
dat scholen teveel of zigzaggend
van het ene naar het andere uiterste
gingen en zich niet voldoende
afvroegen of dat wel zo nodig moest.
Zie de implementatie en afbouw
van competentiegericht onderwijs.
Veranderingen en aanpassingen in
onderwijs kosten echter tijd, geld,

In de toekomst zal de mboschool een zelfbewuste(re)
netwerkorganisatie worden
die haar rol meer volwassen
oppakt.

Er zijn ook scholen geweest die
direct meer vasthielden aan een
eigen visie en koers. Zij trokken zich
minder aan van of, liever gezegd,
‘veerden’ licht mee binnen de wettelijke kaders of uitgezette veranderingsmaatregelen. Zo kun je zeggen
van Coen Free wat je wil, maar met
zijn visie van het communitycollege
was hij zijn tijd vooruit. Het Koning
Willem 1 College is nu een lichtend voorbeeld met dito prestaties.
Dit geldt ook voor de Rooi Pannen. Deze school heeft haar eigen
plan getrokken en is dicht bij het
onderwijs gebleven. Beide scholen
gingen voor kwaliteit en lieten zien
zelfbewust daarin te zijn en te handelen. Beide scholen scoren hoog in
alle tevredenheids- en rendements
lijsten.
Regie

Zelfbewust is het sleutelwoord
voor het mbo. In de toekomst zal
de mbo-school een zelfbewuste(re)
netwerkorganisatie worden die haar
rol meer volwassen oppakt. Die zelf
de regie neemt en voortdurend en
beter om zich heen kijkt naar alle
komende veranderingen en ontwikkelingen. Een school die bewuster
op invloeden reageert en zelf bepaalt
hoe ze die integreert in haar organisatie. En ook met andere scholen
meer afstemt en zaken regelt. De
mbo-school die met alle partners
in het ecosysteem actief omgaat en
betere collectieve en individuele
resultaten neerzet in de regio.

Inter- en proactiever

De mbo-school als netwerkorganisatie zal dus meer nog dan voorheen inter- en proactiever met het
regionale bedrijfsleven en lokale
overheden gaan samenwerken. En
de studenten en ouders directer
betrekken bij het (ontwikkelen
van) onderwijs. Maar wel vanuit
een eigen zelfbewust gekozen visie
en met de wettelijke en maatschappelijke opdracht in het achterhoofd.
Het ontwikkelen van het nieuwe
beroepsonderwijs betekent voortaan eerder de nieuwe (onderwijskundige) trends en (regionale)
sociaal-economische en technologische ontwikkelingen voorzien en
daar sneller op anticiperen met het
aanpassen van beroepsopleidingen
of het maken van nieuwe opleidingen. De wereld en de arbeidsmarkt
veranderen nu eenmaal.
Die verandering is continue en
daarin moet je mee. Niet dat het
mbo zoals de olifant met uitsterven bedreigd gaat worden als je
dat niet doet. Zover is het gelukkig
niet. Maar beter is zelf het heft in
eigen handen te nemen dan het te
laten gebeuren. In die zin kan het
mbo anders dan de olifant kiezen.
Daarom gaan mbo-scholen een
spannende tijd tegemoet, waarin ik
voorspel dat termen als flexibiliteit,
participatie, samenwerking, cocreatie, virtual learning en hybride
werk- en leervormen een andere
dimensie aan het beroepsonderwijs
in ons ecosysteem gaan geven.
Twan Stemkens, als communicatieadviseur en -manager ruim 15 jaar
actief in het mbo.
Ook een prikkelende opinie? Stuur je
artikel naar info@dembokrant.nl.

Het is de bedoeling dat iedere
mbo-school een eigen kwaliteitsplan opstelt. In het plan besteedt
de school aandacht aan thema’s
als professionalisering, stages
en voortijdig schoolverlaten. De
school formuleert op basis van de
eigen, individuele uitgangssituatie
concrete doelstellingen en geeft aan
op welke manier deze gerealiseerd
worden. Voor de uitvoering van de
kwaliteitsafspraken komt veel extra
geld beschikbaar voor het mbo: op
termijn structureel 400 miljoen. Een
deel van dit budget is afhankelijk
van gerealiseerde resultaten: scholen
die goede prestaties leveren, verwerven extra budget. Dit variabele
budget omvat ongeveer de helft van
de extra middelen en heeft betrekking op drie thema’s: studiesucces,
de kwaliteit van de stages en het
voortijdig schoolverlaten. Het laatste
onderwerp was de laatste jaren al
onderdeel van de prestatiebox mbo.
Excellentie

In het kwaliteitsplan wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het
thema excellentie. Al langer bestaat
de wens om toptalenten in het mbo
extra uit te dagen. Scholen kunnen denken aan extra programma’s
naast het reguliere curriculum, een
uitwerking van de meester-gezel
route of de mogelijkheden van
Skills-wedstrijden. Voor scholen die
excellentie gaan bevorderen is een
jaarlijks totaalbedrag van 25 miljoen
beschikbaar. Alleen scholen die in
hun kwaliteitsplan aandacht geven
aan excellentie kunnen gebruik maken van deze extra middelen.

Evaluatie

De afspraken over kwaliteitsverbetering zullen het komende najaar
worden uitgewerkt in een Regeling
kwaliteitsafspraken. In het Bestuursakkoord mbo 2014 is afgesproken
dat in 2017 een onafhankelijke
evaluatie – midterm review – wordt
uitgevoerd. Aan het eind van de
periode, in 2019, vindt een onafhankelijke eindevaluatie plaats.
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Stimuleringsproject LOB in 100 woorden
In onze maatschappij moeten studenten al heel jong keuzes maken. Met grote gevolgen: valt
de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
en het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen
in staat studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van hun keuzes. Door
hen dingen over zichzelf te laten ontdekken – wie ben ik, wat kan ik? – krijgen zij essentiële
bouwstenen aangereikt voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Het Stimuleringsproject is gestart in 2011, kreeg een doorstart in 2013 en loopt door tot eind 2015. Meer
informatie staat op www.lob4mbo.nl.

Tussenrapportage Stimuleringsproject LOB in het mbo

‘Aandacht voor de
student moet een
comeback maken’
Het pionierproject van Eke Boesten gaat bij AOC Clusius voor een schoolkantine zorgen, waarbij

Onlangs verscheen een tussenrapportage van het Stimuleringsproject LOB
in het mbo (zie kader). Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen tot nu toe
bij dit meerjaarse initiatief om loopbaanoriëntatie en -begeleiding door te
laten dringen tot in de haarvaten van het onderwijs?

Koos Saarloos, contactpersoon MBO Utrecht:

‘LOB is natuurlijk veel breder dan een goed
gesprek voeren met je studenten. Het is een
totaalplaatje om jongeren actief te begeleiden
naar een passende plek op de arbeidsmarkt of
in het vervolgonderwijs. Onderwijsteams menen soms dat LOB weer een extra taak is, bovenop het werk dat ze al doen. En teammanagers schieten vaak automatisch in een kramp
als ze tijd moeten vrijmaken in hun roosters
en hun formatie. Ik snap die sentimenten wel,
maar LOB hoort er gewoon bij. Het is een vast
onderdeel van leren, loopbaan, burgerschap,
van studieloopbaanbegeleiding. We moeten er
dus wel aandacht aan besteden en dat kunnen
we dan maar beter goed doen.’
Hilda Doolaard, schoolcoach ROC A12:

‘In mijn training tot schoolcoach leerde ik
dat het erom gaat de student niet te sturen,
maar te ondersteunen. Begeleiders hebben de
neiging zaken voor de student in te vullen.
Door te vragen naar de ervaring en kwaliteiten
van de student, zijn ideeën om deze ervaring
uit te bouwen en op welke manier, komt de
intrinsieke motivatie van de student veel meer
bloot te liggen. Als SLB’er kun je de student
voor de rest van zijn leven iets meegeven als je
een reflectiegesprek goed en met beleid voert.’
Agnes Csengö, schoolcoach AOC Groene Welle:

‘Je kijkt naar waar studenten goed in zijn en
stimuleert hen vervolgens er zelf achter te
komen wat ze nog meer nodig hebben. Dat is
nou net het omgekeerde van wat we voorheen
deden: kijken wat er niet goed gaat bij studenten en hoe dit verbeterd kan worden. Boven-

dien voer je gesprekken met alle studenten,
niet alleen met de studenten met wie het niet
goed gaat.’
Peter de Roij van Zuijdewijn, contactpersoon
ROC ter AA:

‘LOB is niet zomaar een project van de
beleidsafdeling, maar moet geïncorporeerd
zijn in de dagelijkse praktijk van de docent.
SLB’ers en docenten moeten er voortdurend
op gespitst zijn of een student op zijn plek
is of niet. Dat moet een soort tweede natuur
worden.’
Peer van Summeren, CvB-voorzitter ROC
de Leijgraaf:

‘Elke uitvaller is er natuurlijk één te veel. Als
school moet je studenten dus helpen bij het
maken van die keuzes. En wel door hen dingen
over zichzelf te laten ontdekken. Een reflectie
op de eigen identiteit dus: laat je leiden door
jezelf, niet door anderen. Door het stellen van
de juiste loopbaanvragen kan een docent of
begeleider die dingen bij een student helder
krijgen. Dergelijke aandacht voor de student
moet zijn comeback maken in het onderwijs!’
Aniek Draaisma, promovenda Open
Universiteit

‘Ik onderzoek op welke wijze en met welke
resultaten het Stimuleringsproject een impuls
is voor structurele en culturele veranderingen in het mbo. Ik ben pas begonnen, maar
ik heb wel een globale indruk gekregen. Alle
docenten onderschrijven het nut van LOB. In
de antwoorden zie je vaak “bewustwording”,
“bewuste keuze” en “bewust van” staan.’
Op www.lob4mbo.nl staan de volledige
interviews. Hier vind je ook nieuws,
instrumenten, praktijkvoorbeelden en
allerlei informatie.

Drie posters van het Stimuleringsproject LOB in het mbo die onlangs
naar alle scholen gestuurd zijn om
LOB meer op de kaart te zetten.

gezond voedsel uit de regio te koop is.

Onderwijs Pioniers:
verandering van binnenuit
Verandering van binnenuit. Dat is volgens Onderwijs Pioniers de manier om
onderwijs succesvol te vernieuwen. Dit jaar zijn er 45 innovatieve ideeën
van docenten uit het primair, middelbaar en mbo-onderwijs geselecteerd
die ondersteuning krijgen bij de uitvoering hiervan. Tien van deze ideeën
komen uit de koker van mbo-leraren.

Docenten de ruimte en ondersteuning bieden
om hun eigen werkomgeving, de school en
het onderwijs als geheel te verbeteren. Vanuit
deze gedachte is Onderwijs Pioniers opgezet.
Een initiatief van Onderwijscoöperatie, Kennisland, Arbeidsmarktplatform PO, Voion en
Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO
(SOM). Zij bieden docenten uit het primair,
voortgezet en mbo-onderwijs de mogelijkheid hun idee in de praktijk te realiseren.
Hiervoor krijgen de leraren niet alleen een
budget, maar ook ondersteuning door middel
van een persoonlijke coach, deelname aan
landelijke Pioniersdagen, een helpdesk en een
netwerk van Pioniers en betrokken organisaties. Het Pioniersjaar wordt afgesloten met
de uitreiking van de landelijke Pionierstrofee.
Benieuwd welke innovatieve ideeën van mbodocenten dit jaar door de selectie van Onderwijs Pioniers zijn gekomen? Neem dan een
kijkje op www.onderwijspioniers.nl.
De gezonde schoolkantine

Eke Boesten is docent in- en outdoor styling aan AOC Clusius in Hoorn. Zij wil graag
een schoolkantine realiseren, waar gezond
voedsel uit de regio wordt verkocht. ‘Wij zijn
een AOC en hebben daardoor veel contact
met regionale telers, maar het gaat eigenlijk
nooit over het leveren van voedsel.’ Door
middel van dit idee wil ze daar verandering in
brengen. Leerlingen leren zo niet alleen wat
gezond voedsel is, maar worden zich ook beter
bewust van de omgeving waarin ze wonen.
Bovendien is het een thema dat het onderwijs
raakt: ‘Je kunt er een gesprek over voeren: Wat
is het? Waar komt het vandaan? Het gaat om
bewustwording en kennisoverdracht en dat is
onderwijs.’ Het feit dat ze daarbij meedoet aan
Onderwijs Pioniers heeft alles in een versnel-

ling gezet: ‘Ineens is mijn idee gelegitimeerd,
wat betekent dat ik steun heb van het management en dat ik er uren voor krijg om het te
gaan uitvoeren. Het opent in wezen deuren die
anders ook wel open zouden gaan, maar pas
over twee jaar. Daarnaast werkt het ook als een
soort katalysator. Zo deed onze vmbo-school
nog niet mee met eco-schools: een internationaal keurmerk voor duurzaamheid. Maar
doordat ik deze subsidie heb gekregen, gaat
dat nu wel gebeuren.’
Stop the brain drain

Bart Duijvelshoff, docent Duits aan het
Horizon College, is van de lichting Onderwijs
Pioniers 2013-2014. Zijn idee om instructievideo’s te maken waarin oudere, ervaren docenten uitleggen hoe zij een les inrichten, zodat
de jonge generatie docenten hiervan kan leren,
bevindt zich al in een vergevorderd stadium.
‘Er zijn instructiefilmpjes gemaakt en daar
wordt mee doorgegaan. Op een aparte portal
op de pagina van onze school komen de filmpjes te staan. De volgende stap is het breder inzetten van de filmpjes in de organisatie.’ Op de
vraag hoe hij het afgelopen jaar ervaren heeft,
antwoordt hij: ‘Het was geweldig en het werd
alleen maar mooier.’ Hem staat vooral het
enthousiasme van onder meer de Onderwijscoöperatie en zijn collega Onderwijs Pioniers
bij: ‘Je komt altijd mensen tegen die negatief
zijn. En daar moet je je tegen weren. Maar juist
het enthousiasme van iedereen helpt je om je
motivatie terug te krijgen. Dan weet je dat je
op het goede pad bent. Daarnaast raak je ontzettend geïnspireerd door de gave ideeën die je
voorbij ziet komen en je ontmoet veel nieuwe
mensen wat weer nieuwe deuren opent. Zo
werd ik ook weer op anderen gebieden gevraagd om mijn expertise in te zetten.’

In de praktijk
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Umwertung aller Werte
Dit mantra uit het late, onafgeronde
werk van Nietzsche kwam bij me op
gegeven de laatste ontwikkelingen
in het mbo. Jaren zijn we doodgegooid met en gewend geraakt aan de
verheerlijking van het management
in al zijn facetten. Of het nu ging om
de Colleges van Bestuur, het middenmanagement of de ondersteunende
diensten: het was aan de managers
om de schaalvergroting, de professionalisering en de verbetering van het
mbo te leiden en vorm te geven. Zij
zouden verantwoordelijk zijn voor de
‘stip aan de horizon’, de onderscheidende visie en de vormgeving van de
vernieuwing. Daarmee leken zij steeds
de dragers van de kwaliteit van het
mbo.
Natuurlijk ook in de klas, bij de

intake, de keuzebegeleiding en de
kwaliteit van de stage moest het een
en ander verbeteren. Maar veel van
de (publieke) discussie ging over het
stelsel, de kwalificatiestructuur, de
verantwoording en de regelgeving.
Gelukkig is er sinds kort sprake
van een kentering, sterker nog: een
‘Umwertung aller Werte’. Zowel in
het Nationaal Onderwijsakkoord,
de Lerarenagenda 2013-2020, het
Bestuursakkoord 2011-2015 als in het
Bestuursakkoord MBO 2014 gaat het
meer dan ooit om ‘de professionalisering van onderwijsteams’.
De eerste CvB-leden zijn om: Rob
Schuur (Noorderpoort) vertelt trots in
een tweet dat de bestuurders van de
MBO Raad een ‘inspirerend gesprek’

hebben gehad met de St. Leerkracht.
Frank van Hout (Friesland College) wijdt een hele blogpost aan
de ‘Onderwijsteams’ als belangrijk
instrument. ‘In het mbo is ondubbelzinnig gekozen voor het onderwijsteam als kern van de organisatie.
Dat is zelfs vastgelegd in de CAO en
nader uitgewerkt in een professioneel
statuut […].’
Docenten, uw koren staat te bloeien!
Langzaam maar zeker krijgt u de
plek en de waardering die u toekomt. Mooie start van het nieuwe
schooljaar! Maar laat het niet uit de
handen glippen. Sta op uw strepen
(en de barricaden)!
Coleta van Buuren

Afgelopen voorjaar organiseerde Noorderpoort Energy &
Maritime een moederochtend voor de verschillende opleidingen. Daarmee hoopt de school de invloed van moeders
op de studiekeuze van hun kind bij technische opleidingen
te vergroten.

Oktober talenten
battle-maand

Als geen andere regio beseft Groningen wat het belang van goede
werkgelegenheid is. Al decennialang
kampt het Noorden met een relatief
hoge werkloosheid. ROC Noorderpoort Energy & Maritime in Delfzijl
ziet het als de verantwoordelijkheid
van onderwijsinstellingen in de
regio om bij te dragen aan verbetering. ‘Wij zetten onze netwerken optimaal in om onze mbo-studenten
zo snel mogelijk aan een baan te helpen’, vertelt directeur Jannie Goense.
‘Een aantal bedrijven is bereid om
een opleiding aan onze school deels
voor de student te financieren door
boeken en de laptop te vergoeden.
Baangarantie ligt moeilijk in deze
tijden, maar in de praktijk vinden
afgestudeerden aan onze opleiding
toch snel een baan.’

Met zowel EuroSkills als de
Uitblinkerverkiezing belooft
oktober een maand vol strijd
te worden. Wat wordt de
medailleoogst in Lille? En
wie volgt Lisa Mertens op?

EuroSkills zijn de Europese kampioenschappen voor het vakmanschap.
Elke twee jaar strijden honderden
jonge vakmensen in verschillende
vakgebieden tegen elkaar om de titel
‘beste vakman/ vakvrouw van Europa’. De wedstrijden zijn deze keer in
Lille, Frankrijk. In het Lille-Grand
Palais gaan op donderdag 2 oktober
tot en met zaterdag 4 oktober de
32 jongens en meiden van Team
Nederland – allen winnaars van de
in het voorjaar gehouden landelijke vakwedstrijden – de strijd aan
met talenten uit andere Europese
landen. Er zijn dit keer wedstrijden
in veertig vakgebieden. Bij de vorige
EuroSkills, twee jaar geleden in
het Belgische Spa-Francorchamps,
presteerde Team Nederland met
10 gouden, 8 zilveren en 6 bronzen
medailles uitzonderlijk goed. Het
wordt nog een hele uitdaging om dit
te overtreffen…
De vakwedstrijden zorgen voor de
promotie van het beroepsonderwijs, het bevorderen van vaktrots
en de talentontwikkeling van jonge
professionals. Naast de wedstrijden
vinden ook vele andere activiteiten
plaats die gericht zijn op beroepen
oriëntatie. Dit maakt EuroSkills tot
het grootste beroepenevenement
van Europa.
Uitblinkerverkiezing

Enkele dagen na EuroSkills verplaatst het strijdtoneel zich zo’n 230

Moeders betrekken bij
techniekopleidingen

Overschaduwen

Wie wordt als opvolger van Lisa Mertens gekroond tot Uitblinker?

kilometer naar het noorden. Op
donderdag 9 oktober vindt dan in
de congres- en evenementenlocatie
1931 in Den Bosch het jaarlijkse
Uitblinkergala plaats. Alle deelnemende mbo-instellingen – dit jaar
47 – kiezen hun eigen Uitblinker,
een student die zich op school,
tijdens de stage of op een andere manier positief onderscheidt.
Deze Uitblinker wordt vervolgens
genomineerd voor de landelijke
verkiezing. Elke deelnemer start een
campagne om via ditismbo.nl zoveel
mogelijk stemmen te vergaren. De
tien Uitblinkers die op 3 oktober om
0.00 uur – het moment waarop de
stembus dichtgaat – de meeste stemmen hebben, maken kans op de titel
van Uitblinker 2014.

Ze mogen het overigens opnemen
tegen een elfde kandidaat: uit de
Uitblinkers die de top tien niet
hebben gehaald kiest Lisa Mertens,
Uitblinker 2013, samen met de
zogeheten ‘Wildcardjury’ nog één
Uitblinker. Uit deze selecte groep
Uitblinkers kiest een professionele
vakjury een top drie. Deze top drie
presenteert zich op 9 oktober 2014
tijdens het Uitblinkersgala. De jury
let op presentatie, performance, uitstraling en overtuigingskracht. Op
www.ditismbo.nl kun je zien welke
Uitblinkers op dit moment in de top
tien staan.
Nog niet gestemd? Ga dan snel naar
www.ditismbo.nl om jouw favoriete
Uitblinker te steunen.

Noorderpoort Energy & Maritime
kan zich wat dat betreft bogen
op een goede reputatie. Met een
diploma op zak van een van de twee
studierichtingen ‘Techniek en procesindustrie’ of ‘Transport, scheepvaart en logistiek’ weten de meeste
studenten snel een baan in hun
vakgebied te vinden. ‘Kiezen voor
techniek is een verstandige keuze’,
stelt Goense. ‘Het toekomstperspectief van dit soort opleidingen is
vaak erg goed.’ Toch ziet zij ook een
probleem als het om studiekeuze
gaat. ‘Moeders hebben doorgaans
een grote invloed op de studiekeuze van hun kind. Maar als het
om techniek gaat, laten ze het vaak
afweten. Omdat de informatie op
open dagen hen vaak de pet net iets
te boven gaat. Niet omdat ze minder
slim zijn, maar omdat ze vaak wat
minder affiniteit met techniek
hebben en zich daardoor een beetje
laten overschaduwen door man en
kind. Daardoor krijgen de moeders
niet de kans zich optimaal in de
opleiding te verdiepen.’
Kijkje in lab, plan en stimulator

Voor Noorderpoort Energy &

Maritime aanleiding om een heuse
variant op de open dag te organiseren, exclusief voor moeders. Goense:
‘Het initiatief daarvoor lag eigenlijk bij gedeputeerde Yvonne van
Mastrigt. Zij wilde het nieuwe gebouw van onze school graag komen
openen, op voorwaarde dat wij een
moederochtend zouden organiseren.
Die woonde zij uiteindelijk ook zelf
bij. Niet alleen als gedeputeerde,
maar ook als moeder van kinderen
die voor een studiekeuze staan.’
In totaal 27 moeders maakten hun
opwachting tijdens de ochtend. Zij
kregen een rondleiding langs alle
praktijkruimtes, waar studenten en
docenten tekst en uitleg gaven. Zo
kregen zij een kijkje in het machinelab, de thermal power plant
en de full mission simulator. ‘In
de thermal power plant wilden ze
precies weten hoe en volgens welk
principe de stoommachine werkt’,
vertelt Goense. ‘In de full mission
simulator konden ze zelf het schip
de haven van Sydney in navigeren.
De sfeer was heel open en gemoedelijk. De moeders waren laaiend
enthousiast. Niet alleen na afloop
van de ochtend, maar ook nog per
mail in de weken erna. Ze gaven aan
dat ze hele dag wel hadden willen
blijven. De volgende keer wordt dan
ook een moederdag in plaats van
een moederochtend.’
Zonder schroom

Of de ochtend een positieve invloed
heeft gehad op de studiekeuze van
het kind, vindt Goense nu nog
moeilijk na te gaan. ‘Daarvoor is het
nog te vroeg. Het aantal inschrijvingen naar aanleiding van onze open
dagen ligt sowieso erg hoog en een
deel van de studenten had zich al
ingeschreven voordat hun moeders kwamen kijken. Maar los van
mogelijk meer aanmeldingen is het
belangrijk moeders in de gelegenheid te stellen kritisch en zonder
schroom mee te laten denken over
de opleidingskeuze van hun kind.’
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Conferenties taal en rekenen
De zomer is bijna ten einde, het najaar nadert. En dat betekent:
conferenties! Hieronder vind je informatie over vier conferenties
op het gebied van taal en rekenen.
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Etalageconferentie
‘Over rekenen
gesproken’

Op donderdag 25 september 2014 (middag
en avond) organiseert het Steunpunt taal en
rekenen mbo de etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’ in Nieuwegein. Tijdens deze
conferentie staan interessante praktijkvoorbeelden centraal. Deze voorbeelden kwamen
naar voren in de eerste gespreksronde van
het ‘Intensiveringstraject rekenen’. Daarin zijn
gesprekken gevoerd met nagenoeg alle mboinstellingen. Scholen vertellen tijdens deze
conferentie over hun rekenpraktijk. Daarnaast
worden er presentaties verzorgd door rekendocenten en/of teams waarvan de resultaten
van de pilotexamens bovengemiddeld zijn.
Een aantal docenten dat de rekenopleiding
van CINOP, APS en het Freudenthal Instituut
heeft gevolgd, gaat in op hun eindonderzoek.
Het ministerie van OCW geeft een presentatie
over de actuele beleidsontwikkelingen. In totaal
zijn er 37 verschillende presentaties, verdeeld
over vijf rondes. Er kan dus veel uitgewisseld
worden. Tijdens de pauzes is er in ieder geval
volop ruimte voor netwerken en verder doorpraten over de presentaties. Het belooft een
inspirerende en motiverende middag en avond
te worden…

Mbo taalconferentie
‘Taal op koers!’
Op woensdag 29 oktober (ochtend en middag)
organiseert het Steunpunt taal en rekenen
mbo de taalconferentie ‘Taal op koers!’. Plaats
van handeling is Nieuwegein. De taalconferentie is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers en managers die in het mbo betrokken
zijn bij het onderwijs en de examinering van
Nederlands en moderne vreemde talen (met
name Engels). In 2010 hebben alle mbo-instellingen implementatieplannen opgesteld. Daarin
gaven de scholen aan hoe zij de intensivering
van het taal- en rekenonderwijs vorm denken
te geven en hoe zij zich gaan voorbereiden op
de examinering van taal en rekenen. We zijn
nu bijna 5 jaar verder. Dit schooljaar worden
de centrale examens Nederlands voor mbo 4
ingevoerd. De uitvoering van de implementatieplannen heeft veel in gang gezet. De
inspanningen van de scholen, de resultaten tot
nu toe, de goede voorbeelden, maar ook de
dilemma’s verdienen aandacht. De conferentie
richt zich op kennisdeling, kennisverdieping,
het delen van ervaringen en elkaar inspireren
met voorbeelden van taalactiviteiten.
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FAQ: Nederlands en Engels
In elke MBO•krant beantwoordt het Steunpunt taal en rekenen een of meerdere
‘veelgestelde vragen’.

Een voldoende resultaat op een pilotexamen in
het laatste pilotjaar geeft recht op vrijstelling
in het eerste examenjaar. Mag het resultaat
van het pilotexamen Nederlands 3F behaald
in studiejaar 2013-2014, als dit 5,5 of hoger
is, gebruikt worden voor het berekenen van
het eindcijfer voor Nederlands in studiejaar
2014-2015?
Ja, een student kan vrijstelling krijgen op basis
van ten minste een 6,0 behaald in het laatste
pilotjaar.
Voor studenten die in studiejaar 2013-2014
deel hebben genomen aan het pilotexamen
Nederlands (3F) is echter een uitzondering
gemaakt. Een student die in studiejaar 20132014 een pilotexamen Nederlandse taal 3F
heeft afgelegd met een cijfer van 5,5 of hoger
kan vrijstelling krijgen voor het centraal exa-

men Nederlandse taal in 2014-2015. Zie voor
meer informatie het ‘servicedocument vrijstellingen coe’ op de website van het Steunpunt
(http://bit.ly/servicedocvrijstellingCOE).

Hoe moet het resultaat voor Engels (mbo 4)
vermeld worden op de resultatenlijst bij het
diploma?
In de kolom bij ‘taalbeheersingsniveau’ komen
de wettelijk vereiste generieke ERK-niveaus
te staan: bij luisteren lezen B1, bij gesprekken
voeren, spreken, schrijven A2. In de kolom
‘resultaat’ komt het eindcijfer te staan.
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Conferentie centrale
examinering en
deelnemers met een
beperking

Op maandag 10 november organiseert het College voor Toetsen en Examens in samenwerking met het Steunpunt taal en rekenen en de
MBO Raad een conferentie over centrale examinering en deelnemers met een beperking. Een
gedeelte van de bijeenkomst zal gaan over de
pilot dyscalculie. Maar ook de examinering van
studenten met andere beperkingen komt aan
de orde. Tijdens de conferentie wordt ingegaan
op wat de examinering van studenten met een
beperking betekent voor de processen binnen
de instelling, welke verplichtingen er zijn, welke
ervaringen er al zijn, et cetera.

Verdiepingsconferentie
Masterplan dyscalculie
mbo

f

In vervolg op de conferenties voor po, vo en
mbo in het kader van het Masterplan Dyscalculie (december 2013), organiseert het Steunpunt
komende december verdiepingsconferenties.
Inhoudelijk gaan deze conferenties een stap
verder dan de vorige. Het handelen van de
docent en de inhoudelijk deskundige staat centraal. Er wordt een praktisch toepasbare relatie
gelegd met het protocol dyscalculie mbo. De
conferentie voor mbo vindt plaats op maandag
8 december en is bestemd voor (reken)docenten en intern begeleiders.

3

Servicedocument Invoering
COE Nederlands 3F
Schooljaar 2014-2015 is het eerste jaar dat de
examinering Nederlands 3F van invloed is op
de slaag/zak-beslissing voor niveau 4 studenten die dit jaar diplomeren. Het Steunpunt
taal en rekenen heeft in een Servicedocument
op een rijtje gezet wat dit kan betekenen voor
de opleiding en het onderwijs. Je vindt in dit
servicedocument antwoord op vragen als:
• Hoe wordt het vak Nederlands geëxamineerd?
• Voor welke studenten geldt de centrale
examinering?
• Hoe komt het cijfer voor Nederlands tot
stand?
• Hoe ziet de slaag/zak-regeling eruit bij de
invoering van examinering Nederlands 3F?
Het Servicedocument ‘Invoering Centraal Ontwikkelde Examens Nederlands 3F’ schooljaar
2014-2015 staat op de website van het Steunpunt (http://bit.ly/Servicedoc3F)

mbo
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september 2014

Van kwalificatiedossier
naar onderwijsprogramma
Hoe komt een onderwijsteam tot een uitvoerbaar, betaalbaar en kwalitatief goed onderwijsprogramma? Die vraag
staat centraal in een nieuwe leergang van de MBO Academie.

Onderwijsteams staan voor een
stevige opdracht om de maatregelen
uit het actieplan Focus op Vakmanschap te verwerken in het bestaande
onderwijsaanbod. Want het is beslist
geen minimale aanpassing. ‘Je hoort
steeds de term “Teams aan Zet”. Dat
klinkt mooi, maar die teams zijn wel
gebaat bij handvatten, vertelt Rini
Weststrate van de MBO Academie.
‘Om een dergelijk handvat te bieden
heeft de MBO Academie een leergang ontwikkeld die onderwijsteams
helpt bij het zoeken naar het antwoord op de vraag: hoe kom je van
kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma.’ Kenmerken van deze
leergang zijn: praktisch, uitnodigend
en overzichtelijk. Bij de opzet en
ontwikkeling is nauw samengewerkt
met het Deltion College.
Ophoging

‘Directe aanleiding voor ons was
met name de 1.000-uren norm’,
haakt Albert Jan Hoeve, strategisch
onderwijsadviseur bij Deltion, in.
‘We wilden niet dat onze teams zomaar wat uurtjes erbij zouden plakken, maar goed zouden nadenken
over het curriculum. Die ophoging
moet immers wel zinvol zijn. Veel
opleidingen bleken niet goed te
weten hoe hun eigen onderwijs in
elkaar stak. Om hen te ondersteunen
hebben we eerst gekeken of we in de
literatuur iets konden vinden waarmee je stapsgewijs een goed curriculum kunt bouwen. Die zoektocht

leverde niets bruikbaars op. Daarom
zijn we zelf aan de slag gegaan.’
Curriculum Tool

En zo ontstond de Curriculum Tool,
een stappenplan in vijf fasen. Elke
fase kent eigen discussiepunten die
het team moet bespreken om tot
de juiste keuzes en beslissingen te
komen. Hoeve: ‘Daarbij is er ook
een belangrijke rol voor de opleidingsmanager/coördinator weggelegd. Die moet zijn akkoord geven.
Hiervoor werken we met kaarten
waarop vragen staan. Aan het eind
van elke fase neemt het team een bij
die fase horende vragenkaart door,
kijkt terug en vooruit. Samen met de
opleidingsmanager. Om het gesprek
extra te stimuleren, werken we met
fysieke kaarten die je letterlijk op
tafel legt.’

Maatwerk

De Curriculum Tool staat centraal
in de nieuwe leergang Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma,
die vijf lesdagen duurt, voorafgegaan door een kick-off. Voor de
leergang geldt: hoe meer input
de deelnemers leveren, hoe meer
output zij vergaren. ‘We gaan gelijk
de diepte in’, vertelt trainer Karin
Geurts. ‘We bekijken per deelnemer
wat er gedaan moet worden, welk
onderwijsprogramma moet worden
opgeleverd, aan welke eisen dat
moet voldoen en wat de complexiteit is van de vraag. Elke deelnemer werkt vervolgens met eigen
casuïstiek en vanuit de eigen visie en
heeft aan het einde van de leergang
behoorlijk wat bouwstenen om aan
de slag te gaan.’
Naast de meer ‘technische’ kant van
het proces, is er ook ruim aandacht
voor de ‘sociale’ kant. ‘Een opleiding
in je eentje achter een bureau ontwerpen werkt niet’, legt Geurts uit.
‘Je voert hem immers uit met een
team. Dus is het belangrijk de cruciale mensen uit het team te betrekken
bij beslissingen en is het in die zin
ook een sociaal proces. Wie en wanneer je op welk moment betrekt is
daarbij erg belangrijk. Reden om dit
op te nemen in de leergang.’
Meer weten?

Op www.mboacademie.nl staat
meer informatie over de leergang
Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma (beschrijving van
dag tot dag, studieduur, wijze van
inschrijving, kosten, et cetera. Deelnemers ontvangen na afloop een
certificaat. De leergang is opgenomen in het Lerarenregister.

Terug naar school
De MBO Academie biedt een scholingsaanbod 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
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De landelijke opererende Ombudslijn MBO is in 2010 opgericht om
de klachtenafhandeling in het mbo
te verbeteren. Het is een tweedelijns
organisatie die als tussenpersoon
fungeert tussen de ouders en/of
student met een klacht en het mbo
(zowel de bekostigde als niet-bekostigde opleidingen).
‘Primair is de Ombudslijn MBO een
vangnet voor een goede bewaking
en afhandeling van klachten’, legt
Thea van den Boom, senior beleidsadviseur bij het ministerie van
OCW uit. ‘Dat vangnet functioneert
goed, maar is nog steeds nodig.’
Zo laat de JOB-monitor 2014 zien

dat het percentage jongeren dat
ontevreden is over de klachtenafhandeling binnen hun school ten
opzichte van 2012 onveranderd is
gebleven: rond de 30%. Daarnaast
is de overheid bezig het instellen
van een klachtenregeling en een
onafhankelijke klachtencommissie
wettelijk verplicht te stellen. ‘Deze
wet is nog niet rond. Zolang scholen
een onafhankelijke klachtencommissie nog niet verankerd hebben in
hun school, vervult de Ombudslijn
MBO de rol van procesbewaker.’

betere klachtenbehandeling volgens
Van den Boom en moet de wet in
wording vooral gezien worden als
een uiterste stok achter de deur. Dat
beaamt ook Anita de Moor, senior
beleidsadviseur van MBO15, de uitvoerende instantie van de Ombudslijn MBO. ‘Als de wet er is, moeten
de scholen de boel op orde hebben.
Daarom is er de komende twee jaar
meer aandacht voor het verbeteren
van een zorgvuldige klachtenafhandeling.’ Voor de Ombudslijn MBO
betekent dit meer bijeenkomsten
met contactpersonen van mbo-instellingen, met wie De Moor contact
opneemt als er een klacht is. ‘De
meeste scholen hebben al een klachtenprocedure, maar door met elkaar
om de tafel te gaan zitten, kun je de
werkwijze verder verbeteren’.

Betere klachtenafhandeling

Bewustwording

Toch gaat het in essentie om een

Het besef van een goede en adequate

van professionals
voor professionals

Agenda
11 sept. 2014

Leergang Focus op Examineren

Met de procesarchitecteur examinering als kader aan het werk
16 sept. 2014

Leergang Onderwijsmaker

Aan de slag met de vertaling van de nieuwe kwalificatiestructuur
25 sept. 2014

Leergang Teams werken aan kwaliteit

De leergang waarin verbeterprocessen in teams centraal staan.
30 sept. 2014

Leergang Van kd naar onderwijsprogramma

Zie artikel hiernaast. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
2 okt. 2014

Conferentie ‘Zin in kwaliteit’ (Postillion Bunnik)

Jaarlijkse conferentie van de stichting Kwaliteitsnetwerk mbo

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

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.

De Ombudslijn MBO gaat door!
De Ombudslijn MBO krijgt een tweede doorstart tot en met
september 2016. De organisatie gaat nog scherper inzetten
op het verbeteren van een zorgvuldige klachtenafhandeling
in het mbo.
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Ombudslijn MBO.nl
gaan zien. Dat begint al voordat er
klachtenafhandeling is er al wel bij
de contactpersonen. ‘De termijn van sprake is van een officiële klacht. De
Moor: ‘Ik noem het de A-factor van
15 werkdagen wordt nu nauwelijks
aandacht. Als je als school aandacht
overschreden’, zegt De Moor. ‘Het
hebt voor dingen waar ouders en/of
moet echter verder doordringen tot
tegenaan
lopen,
dan
heb
City is een initiatief vanstudenten
het ministerie van
OCW, MBO Raad,
SBB en
MBO15
in de haarvaten van deMBO
organisatie.’
je de klachten eigenlijk al voor een
Ook de opleidings- en afdelingsmagroot deel gereduceerd.’
nagers moeten het belang ervan in
poster_A3.indd 1

Trends en ontwikkelingen op klachtengebied:
• Het aantal officiële klachten dat via het digitale formulier wordt
ingediend neemt af.
• Het aantal mbo-instellingen waar studenten en/of ouders klachten
over hebben blijft gelijk.
• De komende twee jaar worden ook telefoongesprekken in kaart
gebracht. Dit om een duidelijker beeld te krijgen over de klachten. Bij
de Ombudslijn MBO is het aantal telefoongesprekken het afgelopen jaar
toegenomen.
• De meeste klachten gaan over onderwijsinhoud en examinering &
toetsing.
• Het aantal klachten over geld is afgenomen.

24-07-12 13:15
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Innovatie
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Innovatiearrangement
Lerende Wijkcentra Den Haag
Een innovatie waar beroepsonderwijs, bedrijfsleven en studenten allemaal van profiteren. Zo’n pareltje
is innovatiearrangement Lerende
Wijkcentra in Den Haag. In het
project zorgen ROC Mondriaan,
de Haagse Hogeschool en hogeschool Inholland voor voldoende
goede stageplaatsen voor Zorg en
Welzijn. Wijkcentrum Bouwlust
slaagt er in meer activiteiten aan
te bieden en beter af te stemmen
op de behoeften in de buurt. Het
onderwijs levert de capaciteit en het
wijkcentrum de stageplaatsen. In het
project pakken studenten verschil-

lende klussen op. Zo ondersteunen
studenten Zorghulp en studenten
Helpende Zorg & Welzijn van ROC
Mondriaan wijkbewoners aan huis.
Daarnaast draaien studenten het
wijkrestaurant Kleurrijk.
Harde resultaten

Lerende Wijkcentra blinkt uit in
sterke projectleiding en begeleiding
vanuit het onderwijs en het wijkcentrum, in het zelfstandig uitvoeren
van activiteiten door studenten en
in het verzorgen van theorie op de
werkplek. Harde resultaten voor de
zachte sector!

Theorie en praktijk hand in
hand in de horeca
Een beeld uit de film ‘Duurzame energie in de beroepskolom’. Deze kun je via http://bit.ly/DuurzameEnergie

bedrijven en trainingen bijgeschoold
op het terrein van energietransitie,
de overgang van fossiele naar duurzame energieopwekking.

Een à la carte-restaurant, een Mensa
en Zin-Inn, een horeca-gelegenheid
gericht op gezond eten: zie daar de
drie outlets van de Middelbare Horeca School (MHS) van het Bossche
Koning Willem I College. Innovatiearrangement Hybride Leeromgeving
biedt studenten de gelegenheid om
alle functies uit de horecapraktijk
onder de knie te krijgen te midden
van een publiek dat graag smakelijk
eet. Geïnspireerd door de Waterfabriek, ook een hybride leeromgeving
van het Koning Willem I, ploos de
horecaschool de cao-horeca uit op
functieprofielen en nam deze als

Niet alles in het project is evengoed
uit de verf gekomen. Bijvoorbeeld
de samenwerking tussen mboen hbo-studenten. Hoewel het
project verrassend veel spin-off
heeft gecreëerd, zoals het Centrum
Duurzaam van ROC Friese Poort en
het samenwerkingsverband SEECE
(Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise), is de toeloop van
werknemers met ervaring op het
vlak van duurzame energie bij een
bedrijf als Alliander niet merkbaar
gestegen. Ook de kwaliteitsborging
van het ontwikkelde materiaal is een
punt van aandacht. De ontwikkelingen in de techniek gaan snel. Dat
vereist bijblijven. Of het netwerk
van scholen na beëindiging van
het innovatiearrangement in stand
blijft, is de vraag.

Over HPBO

op YouTube bekijken.

Duurzaam in het hart van
de technische opleidingen
Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar werknemers met
ervaring op het vlak van duurzame energie. Het onderwijs
besteedde hier tot nu toe vooral aandacht aan in minors,
keuzevakken of stages. Het thema zat nog niet in de genen
van de opleidingen. Hierdoor dreigde het onderwijs op dit
punt de aansluiting met de bedrijven en de arbeidsmarkt te
verliezen. Innovatiearrangement ‘Duurzame Energie in de
Beroepskolom’ (DEB) heeft het onderwerp op de kaart gezet
in de onderwijsprogramma’s van het mbo en hbo.
Het DEB-project richtte zich op het
structureel inbedden van het thema
duurzame energie in het mbo en
hbo, in nauwe samenwerking met
het bedrijfsleven. Namens het mbo
deden Koning Willem I College
en Friese Poort mee. Zij werkten
samen met o.a. Exendis, Alliander en
Tennet en verankerden de opwekking, opslag en de netwerken van
duurzame elektrische energie in
het beroepsonderwijs. Dit gebeurde
door 10 procent van de studie-uren
en 10 procent van de studiepunten
aan dit thema te wijden. Verder
gaven de instellingen een forse
impuls aan de kennis en kunde van
docenten en lectoren op dit gebied.
Curricula werden gemoderniseerd,
studenten deden mee aan wedstrijden. Kortom: ‘duurzame energie’ is
flink opgeschaald en veel steviger in
het onderwijs neergezet.
Voor het bedrijfsleven levert dit
project meer samenwerking met het
onderwijs op en goed toegeruste
jonge werknemers op de arbeidsmarkt. Nieuwe gemotiveerde medewerkers die het bedrijfsleven goed
helpen de volgende stappen te zetten

op een innovatief ‘duurzaam’ pad.
Het project heeft duidelijk aan het
doel beantwoord. Studenten vinden
het materiaal uitdagend en leuk. Ze
werken aan concrete vraagstukken
waarbij ze allerlei energiebesparende
technieken inzetten en energie
gebruiken die zonder fossiele
brandstof is opgewekt. Docenten
verklaren dat het thema zonder dit
Innovatiearrangement nooit zo
snel in hun programma’s zou zijn
opgenomen. Naast het curriculum
(dat bruikklaar is voor de praktijk)
werden zij in kenniskringen met

Resultaten op een rij
• Een modern curriculum gebaseerd op samenwerking tussen
verschillende disciplines in studententeams;
• Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijven;
• Urgentiebesef van de huidige energietransitie en de consequenties
voor alle beroepsniveaus;
• Samenwerking tussen mbo- en hbo opleidingen voor materiaal
ontwikkeling en uitwisseling van kennis;
• Studenten die duurzaam denken en vertrouwd zijn met moderne
techniek

Ruim 180 Innovatiearrangementen in tien jaar tijd betekent veel
enthousiasme voor innovatief beroepsonderwijs. Dat is Het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO) wel
toevertrouwd.
Met de subsidieregeling stimuleert
HPBO onderwijsvernieuwing en de
samenwerking binnen de beroepskolom en met het bedrijfsleven.
Daarnaast heeft Het Platform veel
kennis om op vernieuwende manieren in diverse media te delen.
Voorbeelden hiervan zijn:

uitgangspunt voor het onderwijs.
Elke tien weken dompelt de student
zich onder in een bepaalde functie.
Daarbij rolt hij of zij van de ene
functie in de andere. De studenten
ervaren de praktische manier van
lesgeven als een verademing, collega’s zien dat het werkt en dragen
volop ideeën aan. Het bedrijfsleven
is razend enthousiast en de leerresultaten zijn flink verbeterd.
Lees alles over hybride leeromge
vingen in Innovisier Plus Hybride
leren in de praktijk:
http://bit.ly/InnovisierHybride

• hpbo.nl voor innovatienieuws en
een projectenbank met gedetailleerde documentatie over alle
innovatiearrangementen.
• Masterclasses om de innovatiekracht van scholen en docenten te
versterken.
• De twee-maandelijkse nieuwsbrief
Innovisier.
• Het digital themamagazine
Innovisier-plus: Co-makership,
Hybride leren in de praktijk, Ondernemerschap.
• De innovatiebattle Beroepsonderwijs.
• YouTubekanaal Het Platform
Beroepsonderwijs.
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Wie gaan we over twee jaar
nog opleiden?
Dit keer een langere bijdrage van Rob Schrijver, docent verpleegkunde, bestuurslid BVMBO en vaste MBO•krantcolumnist. In dit
opinieartikel kraakt Schrijver meer dan ooit kritische noten. De
reden? De berichtgeving vlak voor de zomervakantie over de bezuinigingen in de zorg en de daarmee samenhangende (dreigende)
ontslagen.

Beste MBO•krantlezer! Ik maak me
zorgen. Over de zorg. ‘Maar dit is toch
een onderwijsgerelateerde krant, voor
het mbo?’, hoor ik je zeggen. Klopt. Maar
juist daar hebben wij te maken met die
zorg, in allerlei aspecten. Niet op de laatste plaats via onze studenten. Ik ben in
het dagelijks leven docent verpleegkunde
aan een opleiding die mensen opleidt tot
verzorgende. Deze vaak jonge mensen
worden door ons voorbereid om te gaan
werken in de zorg. Werk waar ze dagelijks

geconfronteerd worden met dat wat eigenlijk niemand van ons wil: afhankelijk
worden van anderen door bijvoorbeeld
ziekte of ouderdom. En juist die afhankelijkheid (en het verlies van zelfstandigheid en vaak ook gezondheid) wordt nu
steeds groter gemaakt. En wel doordat er
minder geld is om zorg te leveren die er
voor kan zorgen dat mensen meer kunnen (ondanks ziekte of ouderdom) en
minder behoefte hebben aan langdurige
en intensieve zorgverlening.

Noten verzamelen

De kritiek die ik hier dan zou willen
leveren is met name gericht op noten.
Noten verzamelen. Die noten zijn dan
eigenlijk euro’s, voornamelijk verzameld
door de grootverdieners in de zorg en
andere organisaties. Zoals banken, waar
de managers op de valreep van 2014 nog
een extra grote bonus krijgen, omdat
er volgend jaar wetgeving komt die dat
niet meer toestaat. De mensen die wij
opleiden in het mbo zien aan de horizon
geen grote jachten (geen zilvervloot).
Zij mogen blij zijn dat ze nog kunnen roeien. De riemen waarmee ze dat
moeten doen worden steeds kleiner (tijd
om te besteden aan de zorg per cliënt) en
het water steeds woeliger (meer mensen
in de thuissituatie, waar het onhoudbaar wordt voor de mantelzorgers en
familieleden). Ondertussen zetten de
bestuurders van zorginstellingen nog
maar een paar oplaadpalen voor hun
elektrische luxe auto’s neer onder het
mom van ‘terugdringen van uitstoot
van gassen’. Sommige bestuurders in de
zorg zien af van hun bonus en leaseauto,
anderen stappen juist over op een auto
van meer dan een ton in euro’s. Maar wel
elektrisch!
Vertrouwen versus angst

In Finland regeert vertrouwen in het
onderwijs. Daar kennen ze geen onderwijsinspectie, omdat men vertrouwen
heeft in de kwaliteit van het geleverde
product ‘onderwijs’ en de onderliggende
kwaliteiten van docenten en onderwijsmiddelen. Wees niet bang: dit wordt
geen vergelijking met het onderwijs in
Nederland. Het dient ter introductie van
een vermoeden dat bestaat omtrent de
zorg. Daar lijkt op dit moment de angst
te regeren. De angst om een vuist te
maken tegen het onrecht van het grote
verschil tussen top en bottom. Zodra je
tegenwoordig assertief bent, ben je ook
werkloos. En dat nog voor je het woord
hebt kunnen spellen. Dat zijn de geluiden die studenten meebrengen in de
klas, tijdens de lessen over ‘omgaan met
grensoverschrijdend gedrag’ of lessen
‘burgerschap’. Daarin komt steeds vaker
het onderwerp op de gevolgen voor de
toekomst van de beslissingen die men nu
neemt. En die gaan verder dan de zorg
alleen.

Colofon
De MBO•krant is een uitgave van de Stichting
Media Beroepsonderwijs. Deze uitgave is
bedoeld voor docenten en andere onderwijsprofessionals in het mbo.
CONCEPT: Ravestein & Zwart
VORMGEVING: Lauwers-C
TEKST: Sara Albone, Coleta van Duuren,
Ravestein & Zwart, Rob Schrijver, Twan Stemkens en Rutger Zwart.
REDACTIE: Rutger Zwart (hoofdredacteur)
en Olaf van Tilburg (R&Z).

BEELD: Rob Nelisse (8), Erik Kottier (pagina
11). Verder danken we Groenhorst College
(pagina 1), AOC Raad (6), LOB (6), Dit is
MBO (7), Noorderpoort College (7), MBO
City (8) en MHS (10) en MBO City (12) voor
de foto’s en Cabaret in het Onderwijs voor het
verstrekken van de cartoon (11).
DRUK: BDU, Barneveld
OPLAGE: 26.000
www.dembokrant.nl
info@dembokrant.nl

Wie gaan wij over een jaar of twee nog
opleiden? Als er in de zorg alleen maar
ontslagen vallen? Nieuwe ladingen
studenten die in de bouw willen werken?
Of grote groepen beveiligers? Of alleen
nog bakkers? Waarschijnlijk niet, maar
hoe het er wel gaat uitzien, weet ik niet.
Ik weet wel dat sommige mensen met
angst en beven hun oude dag tegemoet
zien, omdat ze er alleen voor komen te
staan en dan vereenzamen, vallen en niet
meer opstaan. En wij, in het onderwijs,
kunnen er niets tegen doen. Behalve de
studenten leren hoe ze kunnen signaleren, hoe ze hun professionaliteit kunnen
opbouwen en onderhouden. Net als
docenten dat (zouden moeten) doen.

column

Links of rechts?
Afgelopen schooljaar heb ik voor het eerst gewerkt met AMN.
AMN is een test die inzicht geeft in de capaciteiten en persoonlijkheid van een student. Wij gebruiken de test voornamelijk bij
de intake om te bepalen of een student een goede kans maakt om
een gekozen opleiding succesvol af te ronden en daadwerkelijk het
beroep kan uitoefenen.
De test meet verbale aanleg, numerieke aanleg, ruimtelijk inzicht,
redeneervermogen, evaluatievermogen, maar ook intrinsieke motivatie en persoonlijkheid (stabiliteit, extraversie, altruïsme, zorgvuldigheid en openheid). Ik heb de resultaten van onze studenten
(mbo niveau 4 paraveterinair dierenartsassistentes) uitvoerig
bekeken en besproken. Veel van de resultaten verrassen mij niet.
De studenten hebben, ten opzichte van het gehele mbo niveau 4,
een bovengemiddelde capaciteit en motivatie. En wat betreft hun
persoonlijkheid en in het bijzonder hun stabiliteit, extraversie en
openheid, wijken ze af van de gemiddelde mbo’er. Kortom: visueel
staan ze in de testuitslag linksboven in plaats van rechtsboven.
Waar zit dat dan in? Het is iets wat wij al jaren zien en voelen,
maar wat tot nu toe nooit inzichtelijk gemaakt was. Op papier
zijn onze studenten faalangstig, introvert en gesloten, met een
verhoogde behoefte aan begeleiding. Ik kan jullie verzekeren dat
ze in het echt lief, enthousiast en gemakkelijk te benaderen zijn.
In meer of mindere mate geldt dit beeld voor het gehele groene
mbo. Maar wat betekent dit voor ons onderwijs? Hoe kunnen wij
onze studenten het beste begeleiden? Hoe kunnen wij zorgen dat
ze hun competenties ontwikkelen en ‘baanklaar’ zijn?
Terwijl ik deze column schrijf zijn wij volop bezig met sollicitatiegesprekken. Wij groeien en hebben behoefte aan nieuwe
collega’s voor dit nieuwe schooljaar. Ik heb na afloop van de
gesprekken een aantal sollicitanten in de lerarenkamer gesproken.
Goede vakdeskundigen die weten waar ze het over hebben. Maar
de persoonlijke aanpak van de docent in alle vormen van het
onderwijs maakt het verschil. Zijn wij in staat om in te spelen
op de aantoonbare behoeftes van onze studenten? Begrijpen wij
wat ze nodig hebben? En zijn wij in staat om ze daadwerkelijk op
competentieniveau te laten ontwikkelen? Een ding is zeker: met
vakkennis alleen komen wij er niet.
Ik ben dankbaar voor de inzichten die de testen mij gegeven
hebben. Ik ga hierdoor mijn begeleidingsstijl en lessen aanpassen.
Mijn studenten hebben behoefte aan veel steun en begeleiding. Ik
ga ze dus meer geven waar ze impliciet om vragen. Mijn tijd als
Mbo-leraar van het Jaar 2013 zit er bijna op. In oktober draag
ik mijn titel over aan de volgende bevlogen leraar. Ik heb veel
geleerd en veel gezien, maar ik ben nog niet uitgeleerd. Wat vind
ik belangrijk in het onderwijs en wat zou ik aan jullie mee willen
geven? Het maakt niet uit of een student links of rechts uit de test
komt. Als die maar het onderwijs en de begeleiding van ons krijgt
die hij nodig heeft en verdient.

Sara Albone, dierenarts en docent Groenhorst Barneveld
Mbo-leraar van het jaar 2013
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