
Bijna duizend onderwijsprofes-
sionals hebben meegedaan aan 
een enquête over de invoering van 
competentiegericht onderwijs in 
het mbo. 60% van de respondenten 
vindt dat de competentiegerichte 
kwalificatiestructuur een verbete-
ring is ten opzichte van de eerdere 
op eindtermen gebaseerde struc-
tuur. Vier op de vijf is van mening 
dat de nieuwe kwalificatiestructuur 
voldoende mogelijkheden biedt 
voor een vrije keuze van didactische 
werkvormen. Ruim vier van de vijf 
onderwijsvertegenwoordigers stellen 
dat scholen behoefte hebben aan 
meer ondersteuning om compe-
tentiegericht onderwijs goed in te 
voeren. De enquete was een initiatief 
van het procesmanagement MBO 
2010 en Colo.  
� meer informatie:  
www.mbo2010.nl.

Het mbo ontvangt dit jaar een extra 
bedrag van 116 miljoen euro. Scho-
len kunnen het geld onder meer 
besteden aan de invoering van het 
competentiegericht onderwijs, het 
bevorderen van de doorstroom of 
het optimaliseren van de samen-
werking met het bedrijfsleven. Ook 
kunen ze met het geld het onderne-
merschap binnen het mbo een im-
puls geven. Dit maakte staatssecre-
taris Van Bijsterveldt begin oktober 
bekend. De scholen ontvangen het 
extra geld op basis van het aantal 
studenten en leggen verantwoording 
af in de jaarrekening. 
� meer informatie:  
www.cfi.nl. Ga naar Regelingen 
OCW, Archief Regelingen en naar 
Wijziging van de Regeling innovatie-
box beroepsonderwijs 2006 tot en met 
2009 in verband met het bekendma-
ken van de bedragen aanvullende 
vergoeding en van de FES-middelen 
2008 (25 september).
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Examenprofielen per sector 
moeten bijdragen aan de 
standaard examinering. 
In een pilot worden deze 
sectorale examenprofielen 
ontwikkeld en getest.
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Met de Onderwijscalculator 
kan iedere mbo-instelling 
de eigen onderwijsplannen 
binnen de nieuwe kwalifica-
tiestructuur doorrekenen.

Pagina 4  Bedrijfsvoering

Acteur Waldemar Torenstra 
is MBO Marshall. Samen 
met een aantal bekende en 
minder bekende Neder-
landers staat hij vierkant 
achter het MBO.
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Kennisdeling bevorderen 
over competentiegericht 
onderwijs in het mbo: het is 
een van de belangrijkste ta
ken van het procesmanage
ment MBO 2010. De nieuwe 
website marktplaatsmbo.nl 
past helemaal in dit plaatje.

 
Op dit digitale platform vinden 
bezoekers informatie, kennis en pro-

Het mbo werkt hard aan de 
invoering van de competen
tiegerichte kwalificatiestruc
tuur en de daarbij behoren
de modernisering van het 
onderwijs. In de MBO krant, 
een nieuwe uitgave van het 
procesmanagement MBO 
2010, leest u hier alles over. 

De opdracht voor het mbo sluit aan 
bij de capaciteiten en ambities van 
leerlingen, vragen van de arbeids-

Alle kennis cgo op marktplaats mbo

Vers van de pers: eerste MBO krant  

ducten rondom competentiegericht 
onderwijs. Ook is het mogelijk om 
zelf kennis te uploaden.
Ieder jaar leveren de experiment-
clusters tal van nieuwe producten 
op. Dit kan van alles zijn: van 
examenregelingen tot aan bpv-
handboeken. Het procesmanage-
ment MBO 2010 verspreidde deze 
producten al langer, bijvoorbeeld via 
een jaarlijkse dvd. Hier staan ver-
schillende pdf-bestanden met pro-
ducten op. Met markplaatsmbo.nl is 

markt, het hoger beroepsonderwijs 
en de samenleving. Leerlingen met 
een sterke startpositie op de arbeids-
markt en in een vervolgstudie: dat is 
en blijft de opdracht. Een transitie 
met een even hoge complexiteit als 
grote reikwijdte. De belangen zijn 
immers groot. Innovaties maken 
organisaties kwetsbaar, zeker als het 
gaat om publieke organisaties. 
Succesvolle innovatie in het mbo 
vraagt om vertrouwen, om inzet 
van alle betrokkenen binnen en 
buiten de school, om een vloeiend 
samenspel tussen bestuur, onder-

er nu een meer gebruiksvriendelijke 
vorm om kennis aan te bieden ont-
wikkeld. Op de marktplaats kunnen 
scholen kennis halen en brengen.

Sterren
De website is in samenwerking 
met Kennisnet ontwikkeld. Op de 
digitale marktplaats staat alle kennis 
overzichtelijk gerangschikt in twaalf 
categorieën. Van beroepspraktijk-
vorming en examinering tot aan de 
drie thema’s Inhoud, Professionali-

wijsgevers en zij die de uitvoering 
ondersteunen. En het vraagt om 
actief betrokken leerlingen. Dit alles 
bepaalt het succes of het falen van 
de operatie die betrekking heeft op 
inhoud, bedrijfsvoering en profes-
sionalisering. 

kort en helder
Reden voor het procesmanagement 
MBO 2010 om de komende twee 
jaar een eigen krant uit te geven: dé 
MBO krant. In korte, heldere artike-
len en berichten leest u hoe scholen 
het onderwijs moderniseren, welke 

sering en Bedrijfsvoering. Bezoekers 
kunnen op een eenvoudige manier 
zoeken, informatie ophalen en 
informatie plaatsen. Ook kunnen zij 
producten ranken, door een bepaald 
aantal sterren te geven. Daarnaast 
worden er vanuit het onderwijsveld 
experts aangetrokken die hun me-
ning geven in zogenaamde ‘reviews’ 
op de website.
� meer informatie:
www.marktplaatsmbo.nl.  

keuzes zij maken en welke partijen 
erbij betrokken zijn. Het proces-
management MBO 2010 wil lezers 
hiermee inspireren en ondersteunen 
bij de invoering van de competen-
tiegerichte kwalificatiestructuur.
Geluiden uit het onderwijsveld 
en van betrokken organisaties 
zijn een belangrijke pijler voor de 
MBO krant. Wat gaat er goed bij 
de invoering? Maar ook: wat kan 
beter? Kortom: deze krant beperkt 
zich niet tot glossy succesverhalen, 
maar brengt ook de weerbarstigheid 
in beeld.
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Het procesmanagement MBO 2010 
heeft sinds kort drie accountma-
nagers aangesteld: Marsha Wagner 
voor de regio West, Merel Hendriks 
voor de regio Oost/Noord en Corrie 
Vinckers voor de regio Zuid. De 
accountmanagers bezoeken de mbo-

‘We hebben onder andere een sig-
naleringsfunctie. Ik ga met contact-
personen binnen de instellingen in 
gesprek over de invoering van de 
nieuwe kwalificatiestructuur. Waar 
staan ze, waar willen ze naar toe 
en wat kan MBO 2010 voor hen 
betekenen? Ik zal ook een aantal 
gesprekken tussen het procesma-
nagement MBO 2010 en de cvb’s 
bijwonen. Dat wordt een van mijn 
eerste activiteiten.’ Daarnaast is 
kennisdeling bevorderen een be-
langrijke taak. Wagner: ‘Waar loopt 
een school tegenaan? Welke dingen 

‘Als accountmanagers nemen wij 
deel aan de gesprekken die het 
procesmanagement MBO 2010 met 
cvb’s voert, maar wij zullen vooral 
het middensegment spreken. Er 
ontstaat vaak verschil tussen het uit 
te voeren beleid en wat er daad-
werkelijk op de werkvloer gebeurt. 
Luisteren en inventariseren zal dan 
ook mijn eerste taak zijn. Waar 
hebben scholen nog behoefte aan? 
Dit kan ondersteuning zijn vanuit 
MBO2010, maar ook een andere op-
lossing. Kennisdeling is belangrijk. 
Soms zie je dat iets op de ene instel-

‘De websites marktplaatsmbo.nl 
en mbo2010.nl ondersteunen bij 
de kennisdeling rondom compe-
tentiegericht onderwijs, maar een 
persoonlijke benadering kan dat 
proces versnellen. De accountmana-
gers luisteren, schakelen en kop-
pelen terug. Het is echt een make-
laarsfunctie en heel klantgericht. We 
komen scholen niet vertellen hoe ze 
iets moeten doen. 
Onze werkzaamheden moeten zich 
de komende maanden nog verder 
uitkristalliseren, maar we hebben in 
ieder geval het onderwijsveld nodig 
om onze rol verder vorm te geven. 

Nieuwe gespreksronde  
over invoeringsplannen

Accountmanagers MBO 2010 
bezoeken de scholen

Regio West:  
Marsha Wagner 

Regio Noord/Oost:  
Merel Hendriks 

Regio Zuid:  
Corrie Vinckers

instellingen, onder andere om te 
inventariseren waar zij behoefte aan 
hebben bij de invoering van compe-
tentiegericht onderwijs. De account-
managers richten zich hierbij vooral 
op het middenmanagement. 
� meer informatie: www.mbo2010.nl

werken niet en wat zijn juist de 
parels? Die informatie neem ik weer 
mee naar andere instellingen. Ik zal 
scholen ook motiveren om produc-
ten op www.marktplaatsmbo.nl te 
zetten. De rol van accountmanager 
is dus echt ondersteunend.’ 
Wagner was onder andere als op-
leidingsmanager binnen de Hoge-
school Inholland verantwoordelijk 
voor de invoering van competen-
tiegericht onderwijs. Wagner is 
nu zelfstandige en werkt ook als 
procesmanager bij het Platform 
Bètatechniek. 

ling niet werkt en op de andere wel. 
Ik kan die verbinding leggen, vanuit 
de makelaarsrol. We komen niet 
met een koffertje kennis langs om 
te vertellen hoe de instellingen cgo 
moeten invoeren.’ Hendriks werkte 
onder andere als docent Marketing, 
Personeelsmanagement en Recht 
bij het ROC Rijn IJssel. Nu is zij 
zelfstandig. Ze werkt onder andere 
ook voor een gerenommeerde Ho-
telschool in Frankrijk waar zij ooit 
masterstudenten begeleidde en nu 
seminars P&O voor studenten orga-
niseert en marktonderzoek doet. 

Mijn doelstelling? Alle instellingen 
hebben recht op ondersteuning, 
de ene instelling heeft misschien 
meer behoefte aan ondersteuning 
dan de andere, maar iedereen komt 
aan bod. Binnenkort gaan we dus 
afspraken inplannen met de con-
tactpersonen.’ 
Vinckers bekleedde diverse functies 
binnen het onderwijsveld. Zij was 
onder andere lid van de faculteits-
directie van de Hogeschool Utrecht. 
Sinds 2006 is ze zelfstandig interim-
manager. Naast haar rol als account-
manager werkt zij als adviseur voor 
ROC A12.  

Het procesmanagement 
MBO 2010 gaat opnieuw bij 
alle ROC’s, AOC’s en vak
instellingen op bezoek om 
de voortgangsplannen voor 
de invoering van de compe
tentiegerichte kwalificatie
structuur te bespreken. De 
gesprekken vinden eind 2008 
en begin 2009 plaats.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 star-
ten alle eerstejaars studenten met 
een mbo-opleiding die is gebaseerd 
op de nieuwe kwalificatiestructuur. 
Alle scholen hebben inmiddels een 
concreet invoeringsplan opgesteld. 
Op basis van deze plannen heeft 
het procesmanagement MBO 2010 
eind 2007 en begin 2008 gesprek-
ken gevoerd. Over het algemeen zijn 
onderwijsinstellingen goed op weg, 
zo bleek uit de rapportage die naar 
aanleiding van de eerste gespreks-
ronde is opgesteld. 

Draagvlak
Het ministerie van OCW wil echter 
op de hoogte blijven van de voort-
gang. Staatssecretaris Van Bijster-
veld heeft de instellingen daarom 
gevraagd voor 1 oktober 2008 een 
voortgangsrapportage op te stellen. 
Hierin staan in ieder geval de voort-
gang van de invoeringsstrategie en 
-activiteiten en een uitwerking van 
de uitkomsten van het gesprek met 
het interviewteam in 2007. De rap-
portage bevat ook de voortgang op 
de drie programmalijnen (Inhoud, 
Professionalisering en Bedrijfsvoe-
ring) en een stand van zaken met 
betrekking tot het draagvlak onder 
studenten en docenten.

In het hele land werken scholen 
hard aan de kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Want daar gaat 
het in essentie om bij het proces dat 
we ‘de invoering van de competen-
tiegerichte kwalificatiestructuur’ 
noemen. De snelle ontwikkelingen 
binnen bedrijven zorgen ervoor dat 
werkgevers voortdurend nieuwe 
eisen stellen aan hun toekomstige 
werknemers. Aan scholen de taak 
‘bij’ te blijven. Bij mijn werkbezoe-
ken zie ik dat docenten, leiding-
gevenden en bestuurders hard 
werken aan de vernieuwing van 
het onderwijs. Natuurlijk is dit een 
proces van vallen en opstaan. Dat 
kan niet anders. Ik vind het van 
cruciaal belang dat iedereen die 
betrokken is bij dit proces goed 
geïnformeerd is over de ervaringen 
– de successen en de onvermijdelijke 

Het procesmanagement MBO 2010 
heeft de rapportages ontvangen en 
een interviewteam samengesteld. 
Het interviewteam - bestaande uit 
Hans van Nieuwkerk en ‘critical 
friends’ Leo van den Hoek en Coen 
Massier (de opvolger van Iwan 
Basoski) - bespreekt de voortgangs-
rapportages met de CvB’s van de 
onderwijsinstellingen. Tijdens deze 
gesprekken kunnen zij ook aange-
ven welke ondersteuning ze nodig 
hebben van het procesmanagement 
MBO 2010. De bevindingen van 
het interviewteam worden begin 
volgend jaar aan alle besturen gepre-
senteerd en naar de Tweede Kamer 
gestuurd.

Goede herinneringen
Ricardo Winter, lid van het College 
van Bestuur van het ROC van Am-
sterdam, heeft aan het eerste gesprek 
goede herinneringen overgehouden. 
‘Het is prettig om onze aanpak van 
de invoering van competentiegericht 

onderwijs te kunnen bezien in het 
licht van de landelijke ontwikke-
ling. De “critical friend” is hierbij 
een goede vondst: zonder dat 
sprake is van controle van bovenaf 
word je scherp gehouden. Precies 
wat je van een vriend verwacht.’ 
Volgens Winter zorgt het schrijven 
van de voortgangsrapportage voor 
het opmaken van een balans. ‘Dit 
heeft ook een interne functie ten 
opzichte van ons management.’ In 
de komende gespreksronde kijkt 
Winter vooral uit naar de opvat-
ting van de staatssecretaris over de 
verdere profilering in het mbo. Ook 
is hij benieuwd naar de financiële 
injecties die worden geboden om 
de implementatie in de instellingen 
beter ter hand te kunnen nemen. ‘En 
we willen natuurlijk graag weten of 
we alle aspecten van het complexe 
vraagstuk van herontwerpen en 
implementeren hebben overzien. 
Reflectie is een essentiële succesfac-
tor bij onderwijsvernieuwing.’

Verbetering

mislukkingen – die scholen opdoen. 
Het is daarom een uitstekend idee 
om de komende jaren maandelijks 
de MBO krant uit te brengen: een 
toegankelijk platform voor alles 
en iedereen die betrokken is bij de 
vernieuwing van het onderwijs. Een 
krant die niet kritiekloos ‘succesver-
halen’ verspreidt, maar die eerlijk 
en open bericht over wat er in het 
land gebeurt. Een krant die voor en 
door de scholen zelf wordt gemaakt. 
Daarom ben ik blij dat in dit eerste 
nummer een kritisch opinieartikel 
staat van Kees Tetteroo. Zo hoort 
dat: een ópen gedachtenwisseling, 
En ik blij dat de voorzitter van het 
JOB, Jouke de Jong, de ruimte krijgt 
om de visie van de leerlingen op de 
modernisering van het onderwijs te 
geven. Docenten en leerlingen staan 
in het mbo centraal en dus ook in 

de MBO krant. Het is mijn wens dat 
deze nieuwe krant een belangrijk 
hulpmiddel zal zijn om de komende 
jaren de invoering van de nieuwe 
kwalificatiestructuur – of liever: de 
kwaliteitsverbetering van het mbo 
– tot een succes te maken. Op weg 
naar 2010!

Marja van Bijsterveldt

column
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De Herontwerpschool organiseert 
op 6 en 7 november de conferentie 
Twee werelden, één doel. Brussel en de 
ROC-werkvloer . Centraal staat het 
European Qualifications Framework 
(EQF). Om het Leven Lang Leren 
te stimuleren, heeft de EU onder 
andere EQF ontwikkeld, net zoals 
het Europese studiepuntensysteem. 
‘In 2010 moeten alle opleidingen 
en opleidingseisen gekoppeld 
zijn aan de EQF-niveaus’, vertelt 
Marc Veldhoven, procesmanager 
Inhoud bij MBO 2010. ‘Dit alles 
biedt uitstekende kansen. Het kan 
bijvoorbeeld leuke gevolgen hebben 
voor studenten in grensstreken. Zo 
worden Duitse studenten die aan 

In de reeks met publicaties als 
Meters maken en De Balansschool 
brengt het procesmanagement MBO 
2010 een nieuwe uitgave uit: Met 
het oog op talent. Kleurrijke verbin-
dingen tussen vmbo en mbo. Hierin 
ondermeer een overzicht van rele-
vante publicaties over vmbo-mbo. 
Het gros staat op de cd-rom die het 
boekje vergezelt. Verder: een artikel 
over leerlingtypen en keuzeproces-
sen en aanbevelingen richting 
overheid en onderwijsinstel-
ling. 
Het hart van de pu-
blicatie bestaat uit 
twaalf prikkelende 
projecten die de 
doorstroom 
naar een hoger 
plan tillen. In 
woord en beeld 
geven zij een 
voorzet om 
de twee meest 
essentiële vragen 
bij doorstroom te 
beantwoorden: 
•  Hoe komt elke leerling 

met oog op zijn of haar 

Praktijkleren is niet het kopiëren 
van beroepsgedrag. Het gaat om 
kijken, meedoen en zelfstandig 
oppakken. Deze manier van leren 
leidt uiteindelijk tot een eigen stijl in 
het beroep. Over werkplekleren of 
praktijkleren valt nog veel te leren. 
Daarom is het procesmanagement 
MBO 2010 samen met Het Platform 
Beroepsonderwijs gestart met het 
doorbraakproject Werkplekleren. 
Doel: een echte doorbraak bewerk-
stelligen en duurzaam innoveren. 
De publiciteitskick-off van het 
doorbraakproject vindt plaats eind 

Conferentie over European 
Qualifications Framework

Multimediaal boekje over 
doorstroom vmbo-mbo 

Project Werkplekleren 
zorgt voor doorbraak

Nederlandse mbo’s en hbo’s stude-
ren op basis van EQF, aangesloten 
op hun eigen onderwijsinstelling en 
arbeidsmarkt.’ Veldhoven verwacht 
ook dat aansluiting op het Euro-
pese stelsel zorgt voor een minder 
vrijwillige sfeer rond internationale 
stages. ‘Opleidingen moeten zich 
meer internationaal oriënteren, bij-
voorbeeld met buitenlandse stages 
en mogelijkheden om een deel van 
de studie in het buitenland te kun-
nen doen.’
� meer informatie:
www.herontwerpschool.nl >  
conferenties 
http://ec.europa.eu/education/life-
long-learning-policy/doc44_en.htm

talenten op de juiste plek in het 
onderwijssysteem en op de plek 
waar hij of zij die talenten wil 
toepassen?

•  Hoe kun je het onderwijsstelsel 
zo inrichten en invullen dat het 
individuele talent van de leerling 
wordt onderkend en gehonoreerd 
in aanbod en ondersteuning?

� meer informatie:  
www.mbo2010.nl > publicaties 

dit jaar, met het verschijnen van 
een uitgave over dit thema. In deze 
uitgave staan zes voorbeelden van 
Werkplekleren beschreven. De voor-
beelden laten zien hoe leerlingen in 
de praktijk leren. Op welk moment 
het spreekwoordelijke kwartje viel. 
Maar ook wordt aangegeven waar er 
bij werkplekleren nog zaken te ver-
beteren vallen. Beoogd resultaat van 
het doorbraakproject is een generiek 
model dat alle ROC’s gebruiken 
waarbij de thema’s leren, onderwijs-
inrichting, -inhoud, -logistiek en 
begeleidingmodel centraal staan.

Examenprofielen op proef
Examenprofielen per sector 
moeten bijdragen aan de 
standaardisering van mbo
examinering. Onlangs zijn de 
pilots gestart waarbinnen 
deze sectorale examenpro
fielen worden ontwikkeld en 
getest. De regie is in han
den van de MBO Raad, Colo, 
PAEPON, MKB Nederland / 
VNONCW en de AOC Raad. 
Het procesmanagement 
MBO 2010 zorgt ervoor dat 
de profielen in de praktijk 
worden getoetst.

De onderwijsinstellingen werken al 
een tijd aan kwaliteitsverbetering 
van examens. Denk bijvoorbeeld 
aan de Groene Standaard. In dit 
project werken elf AOC’s samen 
met kenniscentrum Aequor aan 
examenstandaarden. De recente 
pilots met de examenprofielen 
moeten de landelijke standaardisatie 
van examinering in het mbo verder 
vormgeven. De pilots zijn verdeeld 
over opleidingsdomeinen – bijvoor-
beeld Handel en Administratie. De 
bedrijfstakgroepen ontwikkelen en 
testen samen met de kenniscentra 
sectorale examenprofielen. Elke 
pilot is representatief voor een 
bepaalde sector.

Criteria
In een examenprofiel komt niet ge-
detailleerd te staan hóe een examen 
eruit moet zien. Een van de criteria 

voor de examenstandaard is dan ook 
dat het niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ 
beschrijft. Examenontwikkelaars 
kunnen dat ‘hoe’ aan de hand van de 
profielen verder invullen. Daarnaast 
moet een examenprofiel zoveel mo-
gelijk aansluiten bij eerder gemaakte 
afspraken in een sector en eerder 
ontwikkeld materiaal. Ook moet het 
passen binnen het landelijke Format 
Examenprofiel. In dit format staan 
drie thema’s waarover bedrijfsleven 
en onderwijs in een sector afspraken 
maken. Het onderwijs blijft verant-
woordelijk voor de examinering, 
maar onderwijs en bedrijfsleven 
hebben een gedeelde verantwoorde-
lijkheid als het gaat om de productie 
van de profielen. 

Uitvoerbaar
De drie thema’s in het landelijke for-
mat zijn: Betrokkenheid georgani-
seerd bedrijfsleven, Toetstechnische 
kwaliteit en Dekking van inhoud 
en niveau. Voor het thema Dekking 
inhoud en niveau maakt de sector 

bijvoorbeeld afspraken over de wet-
telijke beroepsvereisten. Het thema 
Toetstechnische kwaliteit vraagt om 
afspraken over de combinatie van 
beoordelingsvormen, de deskundig-
heid van beoordelaars, de beoor-
delingsprocedure en de toetsing 
van taal en rekenen (voor zover het 
beroepscompetenties betreft). 
Een examenprofiel moet dus pas-
sen in het landelijke format, maar 
er zijn nog meer criteria: het moet 
de bureaucratie rondom examine-
ring verminderen, duurzaam zijn, 
herkenbaar voor het bedrijfsleven en 
uitvoerbaar voor professionals bin-
nen een onderwijsinstelling. 
De staatssecretaris van OCW zorgt 
voor onafhankelijk onderzoek naar 
de effecten van de profielen. De 
uitgangspunten bij het onderzoek:
•  De toegevoegde waarde van het 

examenprofiel op de vergelijk-
baarheid en de kwaliteit van de 
examens wordt aangetoond.

•  Het profiel stuurt niet op de 
inrichting van het opleidingspro-
gramma van de opleidingen.

•  Overmatige detaillering is onge-
wenst.

Tijdens de pilots wordt een nulme-
ting uitgevoerd naar het vertrouwen 
in de examinering om het effect van 
de examenprofielen te meten. De 
landelijke regiegroep examinering 
besluit, afhankelijk van de uitkom-
sten van de pilots in juli 2009, wat 
het vervolgtraject zal zijn.
� meer informatie:
www.examenprofiel.nl 
www.mbo2010.nl 
www.degroenestandaard.nl 

In het kort

•  De bedrijfstakgroepen ontwik

kelen en testen samen met de 

kenniscentra sectorale examen

profielen.

•  Examenprofielen beschrijven niet 

het ‘hoe’, maar het ‘wat’.

•  Examenprofielen sturen niet op 

het opleidingsprogramma.

•  Overmatige details zijn niet ge

wenst.

Met het oog op talent                                              

Kleurrijke verbindingen tussen vmbo en mbo

onderwijs dat werkt
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Begin november start de vernieuwde 
online werkomgeving van Triple A. 
Triple A is een samenwerkingsver-
band waarin achttien ROC’s/AOC’s 
een nieuw systeem ontwikkelen voor 
de bedrijfsvoering.  
Op www.aquariusweb.nl werken 
medewerkers van Triple A in zoge-
naamde Wiki’s aan de ontwikkelin-
gen. Maar ook de websitebezoekers 
kunnen hun bijdrage leveren. 
De huidige systemen voor de 
bedrijfsvoering zitten aan het eind 
van hun levenscyclus en sluiten niet 
aan op competentiegericht onder-
wijs. Triple A speelt hier op in. Op 

Is flexibilisering het antwoord op 
de uitdagingen waar het mbo voor 
staat? Welke gevolgen heeft flexi-
bilisering voor het onderwijs en 
de bedrijfsvoering? Welke rol kan 
ICT spelen? De simulatieworkshop 
Flexcollege geeft antwoord op deze 
en andere kernvragen.
In het kader van het project Flexibel 
Leren bieden Kennisnet en het 
procesmanagement MBO 2010 een 
workshoptraject aan waarin een 
simulatie van een flexibele onder-
wijsorganisatie centraal staat. 
In het eerste deel van de workshop 
wordt de fictieve onderwijsinstel-
ling Flexcollege geïntroduceerd. Dit 

Een goede ict-infrastructuur is be-
langrijk om de hoofdprocessen die 
horen bij flexibel en competentie-
gericht onderwijs te ondersteunen. 
Om het huidige ict-landschap rond 
Flexibel Leren in kaart te brengen, 
voerde Kennisnet in het voorjaar 
van 2008 samen met ROC-i-
partners en het procesmanagement 
MBO 2010 een ict-Quickscan uit. 
Uit de resultaten bleek dat het in- en 
uitschrijven van deelnemers en het 
gebruik van digitale leermiddelen 
bij alle deelnemende instellingen 
volledig is geautomatiseerd. 
Voor het vastleggen van leerroutes, 

Denk mee met Triple A 

Workshop op maat over 
flexibilisering in mbo

Ict-landschap rond 
Flexibel Leren in kaart 

dit moment liggen er programma’s 
van eisen voor onder andere de 
kernregistratie van deelnemerge-
gevens en externe verantwoording. 
Gebruikers uit de scholen hebben de 
programma’s van eisen zelf ontwik-
keld. Ze kregen daarbij onder andere 
ondersteuning van externe ICT-ers 
en specialisten in werkprocessen. 
De deelnemende scholen hopen dat 
transparantie, samen ontwikkelen, 
ontdekken en zoeken resulteert in 
een goede samenwerking met de 
uiteindelijke leverancier. 
� meer informatie: 
www.aquariusweb.nl

onderwijsmodel vormt de basis 
voor experimenten met verschil-
lende vormen van flexibilisering. De 
simulatie berekent de effecten van 
flexibilisering en levert interessante 
gegevens over de gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. 
Het workshoptraject bestaat uit een 
intake, twee dagdelen van vier uur 
en een evaluatie. 
De simulatieworkshop wordt op 
maat samengesteld. Op basis van de 
leervraag kan de instelling een keuze 
maken uit de verschillende modules 
en werkvormen. 
� meer informatie:  
www.herontwerpschool.nl

opleidingsvragen en POP’s wor-
den diverse systemen gehanteerd. 
Witte automatiseringsvlekken zijn 
er als het gaat om ondersteunende 
systemen bij het vaststellen van 
vrijstellingen en het bepalen van in-
dividuele leerwensen. Ict-systemen 
ter ondersteuning bij het inschrij-
ven voor leereenheden, toetsen 
en examens en het aanvragen van 
specifieke, individuele begeleiding 
worden niet of in beperkte mate op 
de gescande instellingen gebruikt.
� meer informatie: www.markt-
plaatsmbo.nl  > Gebruik ICT 

Onderwijscalculator voor  
een financieel bewustzijn
Kunnen we betalen wat we willen? 

Er worden goede onder
wijsmodellen bedacht. We 
weten wat we willen, maar 
kunnen we dat ook betalen? 
Kunnen we hiervoor een 
instrument ontwikkelen? 
Over deze vraag hebben 
vele Colleges van Bestuur 
met het procesmanage ment 
MBO 2010 gesproken.  
Het antwoord wordt op  
4 november tijdens Compe
tent City gepresenteerd: De 
Onderwijscalculator. 

Met De Onderwijscalculator kan elk 
ROC, AOC of iedere vakschool de 
eigen onderwijsplannen binnen de 
nieuwe kwalificatiestructuur door-
rekenen. Kunnen we betalen wat 
we willen? Die vraag kan voortaan 
onderbouwd worden besproken.
Begin volgend jaar is De Onderwijs-
calculator met een gebruikersvrien-
delijk interface beschikbaar. ROC’s, 
AOC’s en vakscholen ontvangen dit 
instrument kosteloos. De bege-
leiding en training in het gebruik 
van het model wordt verzorgd 
door adviesbureau Artefaction, de 
ontwikkelaar van de Onderwijscal-
culator, en komt voor rekening van 
de instelling.

Begeleidingsgroep
De Onderwijscalculator is ont-
wikkeld in opdracht van het 
procesmanagement MBO 2010. 

Een begeleidingsgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van het 
Noorderpoortcollege, Da Vinci 
College, ROC Eindhoven, ROC 
West Brabant, AOC Wellant College, 
Sint Lucas, ROC Zadkine en ROC 
De Leijgraaf, heeft de afgelopen 
maanden meegedacht. De begelei-
dingsgroep is unaniem van mening 
dat De Onderwijscalculator een 
duidelijke meerwaarde heeft ten op-
zichte van bestaande instrumenten. 
De Onderwijscalculator ondersteunt 
de ontwikkeling van het financiële 
bewustzijn van onderwijsteams. Het 
instrument is bovendien een bruik-
baar hulpmiddel in de kwaliteits- en 
beleidscyclus op alle niveaus binnen 
de instelling.

Eigen definities
De Onderwijscalculator is een intern 
stuurinstrument, waarmee onder-
wijsinstellingen hun keuzes kunnen 
uitdrukken in benodigde uren en 
geld. Het model geeft antwoord op 
vragen als: Wat kost ons nieuwe 

curriculum? Wat zijn de totale 
kosten van mijn team als we alle 
taken hebben toebedeeld? Kan ik dit 
uitvoeren met de beschikbare fte’s? 
Hoeveel geld gaat er eigenlijk naar 
het primaire proces, hoeveel naar de 
overige taken? 

Scenario’s
Elke instelling kan in het model 
werken met eigen definities van 
taken, activiteiten en kosten. Het 
model onderscheidt vier niveaus: 
opleiding, team, sector en CvB. Op 
elk niveau kunnen activiteiten wor-
den ingevoerd. Vervolgens worden 
daaraan kosten toegerekend en kun-
nen er rapportages worden gemaakt. 
Zo ontstaat er op ieder niveau een 
overzicht van de gemaakte keuzes en 
hun financiële consequenties.
Uiteindelijk krijgt elke groep gebrui-
kers zijn ‘eigen schermen’. Een team-
leider hoeft zich dus niet te verdie-
pen in de kostenverdeelstaat, maar 
kan aan de slag met het onderdeel 
dat voor hem of haar relevant is. 
Een belangrijk onderdeel van De 
Onderwijscalculator is het scherm 
waarin scenario’s kunnen worden 
doorgerekend. Stel dat iedere cursist 
in het nieuwe onderwijsconcept niet 
een kwartier, maar een half uur per 
week individuele coaching krijgt. 
Hoeveel meerkosten brengt dat met 
zich mee? Kunnen we die bij een 
ander onderdeel compenseren? De 
teamleider of het CvB-lid krijgt met 
één druk op de knop de financiële 
consequenties van zijn of haar on-
derwijskundige keuzes in beeld.

In het kort

•  Begin volgend jaar ontvangen 

mboinstellingen De Onderwijscal

culator.

•  Met dit instrument kunnen onder

wijsinstellingen financiële conse

quenties van onderwijskundige 

keuzes in beeld brengen.

•  De Onderwijscalculator onder

steunt het financiële bewustzijn 

van onderwijsteams.
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Welke thema’s op het gebied van 
professionalisering zijn geschikt 
voor een doorbraakproject? Met 
die vraag kwamen elf ROC’s in juni 
 onder begeleiding van het proces-
management MBO 2010 en Het 
Platform Beroepsonderwijs (HPBO) 
bij elkaar. Na een verdere inventari-
satie in de zomermaanden, bleven 
er zes ROC’s over. Zij dienden twee 
maanden geleden projectvoorstellen 
in voor thema’s als scholing, teamge-
relateerde rollen, high performance 
en beloning, organisatieontwik-
keling en mobiliteit. In november 

Een 24 uur-bijeenkomst met als the-
ma (persoonlijk) innovatief leider-
schap: dat organiseert het Consorti-
um voor Innovatie in samenwerking 
met het procesmanagement MBO 
2010. De werkconferentie ‘Van twee 
tot twee’ is bedoeld voor functiona-
rissen binnen de mbo-instellingen, 
die leiding geven aan sectoren of 
afdelingen, kortom: het middenma-
nagement. De leidinggevenden gaan 
tijdens de conferentie met elkaar in 
gesprek over het thema. Ook maken 
ze samen een activiteitenagenda 

Tien HR-managers van verschil-
lende scholen hebben hun krachten 
gebundeld in de Focusgroep HRD. 
Deze Focusgroep zet zich in voor 
het bundelen en uitdragen van 
actuele kennis op het gebied van 
competentieontwikkeling en profes-
sionalisering van medewerkers in 
het mbo. 
In zeswekelijkse bijeenkomsten 
zullen de managers expertise en 
kennis uitwisselen. Daarnaast 
onderzoeken ze welke behoeften het 
werkveld heeft. Tijdens de tweede 
bijeenkomst, begin oktober, stond 

Doorbraakprojecten
voor professionalisering

Werkconferentie  
Innovatief Leiderschap

HR-managers in mbo 
bundelen krachten 

neemt het HPBO een besluit over 
de voorstellen van de ROC’s. Hierna 
werken de ROC’s concrete pro-
jectplannen uit. Daarna voeren de 
ROC’s die met een bepaald thema 
meedoen, in het eerste anderhalf 
jaar apart van elkaar diverse experi-
menten uit. Via wetenschappelijke 
toetsing wordt bekeken wat het 
rendement is van de experimenten. 
Vervolgens zullen de deelnemende 
ROC’s anderhalf jaar lang bekij-
ken hoe ze de best practices samen 
succesvol kunnen uitwisselen en 
integreren.

voor de nabije toekomst. De eigen 
rol en taakopvatting staan daarbij 
centraal. De conferentie levert voor 
de deelnemers concrete en bruik-
bare resultaten op. Aan het eind van 
de bijeenkomst heeft elke deelnemer 
zijn persoonlijke ontwikkelplan 
(bijgewerkt). De eerste pilot-bij-
eenkomsten in december worden 
georganiseerd voor een speciaal 
uitgenodigde groep. Bij succes komt 
er een vervolg en is de conferentie 
open voor alle geïnteresseerden.
� meer informatie: www.cviweb.nl

de vraag centraal welke instrumen-
ten de scholen nodig hebben voor 
competentieontwikkeling. Binnen-
kort wordt onderzocht of de ROC’s 
behoefte hebben aan een competen-
tie-instrumentarium, gebaseerd op 
de SHL-systematiek. De Focusgroep 
HRD wil zich ook inspannen voor 
een meer strategische rol van HRM 
binnen de school. Hoe moet die rol 
eruit zien en wat is nodig om die rol 
te vervullen? 
� meer informatie: Gerdie Hoor-
nenborg, bereikbaar via procesma-
nagement MBO 2010 

Professioneel onderwijs  
met mbo-academies
Bij het Nova College groei je 
als mens. Het is een slogan 
die dit NoordHollandse ROC 
niet alleen voor haar leer
lingen in de praktijk brengt, 
maar ook voor haar mede
werkers. Voor die laatste 
groep richtte de school een 
eigen opleidingscentrum 
op: de Nova Academie. 

De Nova Academie is een profes-
sionele organisatie die fungeert als 
leeromgeving, ontwikkelingsplek, 
expertisecentrum en kennistrans-
ferpunt voor medewerkers van het 
Nova College. Het doel is een duur-
zame verbetering van het lerend 
vermogen van het onderwijzend, 
dienstverlenend en leidinggevend 
personeel. Na een voorbereiding 
van vier maanden staat de academie 
vanaf 1 januari 2008 open voor 
opleidingsvragen. Tegelijkertijd staat 
ook de academie zelf nog volop 
in de steigers. Een bewuste keuze 
volgens Conny Daansen, projectdi-
recteur van het Nova College. ‘Door 
aan zowel het schip als de werf te 
werken, heb je genoeg ruimte om op 
basis van concrete opleidingsvragen 
daadwerkelijk innovatieve leertra-
jecten te ontwikkelen.’ 

Voorkomen wij-zij-denken
Daansen vertelt graag over haar 
ervaringen tot nu toe. Ze hoopt dat 

haar verhaal andere ROC’s kan hel-
pen. Een uitgesproken committent 
van het College van Bestuur, ziet 
Daansen als de belangrijkste voor-
waarde om zo’n academie genoeg 
slagkracht te geven. ‘Ons project 
valt bewust buiten de bestaande 
HRM-lijnen en onderwijsdiensten. 
Daarmee voorkomen we dat er 
een wij-zij-denken ontstaat. Om 
dezelfde reden besteden we veel aan-
dacht aan onze communicatie. Door 
ons helder en duidelijk te profileren, 
weet iedereen wat men van ons kan 
verwachten.’ 
De aparte status van de Nova Aca-
demie ten opzichte van het Nova 
College betekent uiteraard niet dat 
er geen binding is met de school. In-
tegendeel, de (unit-)directeuren van 
het college zijn de belanghouders in 
de academie. En de opleidingen zijn 
niet alleen vóór de medewerkers van 

het ROC, maar worden ook zoveel 
mogelijk dóór die medewerkers 
gegeven. Daansen vertelt dat een 
eigen keurmerk de kwaliteit ervan 
moet bewaken. ‘We kijken continu 
of we onze leertrajecten en de orga-
nisatiestructuur kunnen verbeteren. 
“Practice what you preach” is ons 
motto daarbij. Het uitgangspunt is 
dat de Nova Academie in het klein 
is, wat het Nova College morgen in 
het groot wil zijn.’

MBOacademies.nl
De Nova Academie sluit aan bij de 
ontwikkeling waarin veel ROC’s 
een eigen academie oprichten. Voor 
een succesvol en modern mbo zijn 
immers professionele docenten, 
leidinggevenden en stafmedewerkers 
nodig. Dat vraagt om duurzaam 
lerende organisaties. Het proces-
management MBO 2010 wil via 
MBOacademies.nl mbo-instellingen 
ondersteunen bij de integratie van 
de organisatieontwikkeling en het 
leren van hun medewerkers. Het 
programma startte in september en 
besteedt aandacht aan de samenwer-
king tussen ROC’s, ontwerp en wijze 
van implementatie van een acade-
mie, masterclasses, kwaliteitsbor-
ging, de borging van het leren, de 
ontwikkeling van een visie op leren 
en veranderen. MBOacademies.nl 
krijgt een digitaal plaza om landelijk 
en interactief kennis en ervaring te 
delen. Dit plaza is vanaf 11 novem-
ber bereikbaar.

In het kort

•  Een succesvol modern mbo vraagt 

om duurzaam lerende onderwijs

organisaties.

•  De Nova Academie is een leer

omgeving, ontwikkelingsplek, 

expertise centrum en kennistrans

ferpunt voor medewerkers van 

het Nova College.

•  Het procesmanagement MBO 2010 

ondersteunt dit soort initiatieven 

via MBOacademies.nl.

Het Nova College daagt medewerkers uit om te groeien als mens
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Bekende en minder bekende 
Nederlanders steunen het 
mbo. En hoe! Ze zetten 
zich als Marshall in voor de 
scholen waar ze zelf al bij 
betrokken zijn. Hun doel: 
de positieve kanten van 
het mboonderwijs en zijn 
leerlingen belichten. Niet al
leen voor de leerlingen zelf, 
maar ook voor werkgevers, 
bestuurders en het grote 
publiek. 

Het Marshall-project ging in juni 
van start met een officiële kick-off 
in een Hilversumse tv-studio. Hier 
kregen de eerste Marshalls hun ster 
opgesteld. Zij willen laten zien dat 
het mbo en zijn leerlingen van groot 
belang zijn voor het bedrijfsleven en 
de Nederlandse economie. Ze hopen 
bij te dragen aan een positiever 
beeld van het onderwijs dat een 
belangrijk deel van werkend Neder-

Samenwerken gaat verder dan huisvesting in hetzelfde 
pand. Toch werkt het delen van een gebouw wel bevorder
lijk. In Hardenberg weten ze daar inmiddels alles van. Sinds 
vorig jaar is daar het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) in 
gebruik. Hier zitten drie ROC’s, een AOC en een hogeschool 
onder één dak, samen met de Gemeentelijke Sociale Dienst, 
het CWI, de bibliotheek, een creatief centrum en verschil
lende uitzendbureaus. . 

Marshalls staan pal voor het mbo

Onder één dak werken aan cgo 

land opleidt. Het Marshall-project 
is een initiatief van de Stichting 
Branchepromotie Beroepsonderwijs 
Nederland.

Vakbekwaam
Jan des Bouvrie, Cas Spijkers, 
Willem Nijholt, Minke Booij, Jan 
van Halst, Herman den Blijker, Job 
Cohen, Omar Munie, Erica Terpstra 
en Frans Molenaar. Zo maar een 
aantal namen van bekende Neder-
landers die zich aan dit initiatief 
verbinden. En natuurlijk Waldemar 
Torenstra… De acteur presenteerde 
met veel verve de Hilversumse kick-
off in juni. Ook heeft hij samen met 
collega-acteur Sebastiaan Labrie 
het tv-programma UR gepresen-
teerd. Hierin gingen twee teams van 
mbo-leerlingen met elkaar de strijd 
aan in een spannende uitdaging op 
hun eigen vakgebied. Zo werden 
ze getest op hun vakbekwaamheid, 
creativiteit en doorzettingsvermo-
gen. Torenstra hoopt als Marshall 
een positieve bijdrage te leveren 
aan de beeldvorming over het mbo. 

Het aanbod van beroepsonderwijs 
in de regio Hardenberg is versnip-
perd en de aansluiting tussen on-
derwijs en arbeidsmarkt kan wel een 
impuls gebruiken. Dit waren voor 
de gemeente Hardenberg belangrij-
ke redenen om te investeren in een 
multifunctioneel gebouw voor orga-
nisaties op het gebied van onderwijs, 
cultuur en werk. Werkzoekenden, 
werkgevers en werknemers kun-
nen hier terecht met allerlei vragen 
over werk en scholing. Tegelijkertijd 
lopen in het pand deelnemers rond 
die in het LOC een opleiding volgen 
van het Alfa College, het Deltion 
College, AOC de Welle, ROC Twente 
of Hogeschool Windesheim. 

Contextrijke omgeving
Jeanette van Ommen is opleidings-
manager bij het Alfa College. Het 
Alfa College biedt verschillende 
opleidingen aan in het opleidingen-
centrum: facilitaire dienstverlening, 
horeca en recreatie, zorg en welzijn, 
ICT en Handel & Administratie. Van 
Ommen vertelt dat het Alfa College 
nu al de vruchten plukt van deze 
setting. ‘Onze deelnemers krijgen de 
kans om te leren in een contextrijke 
omgeving.’ Ze legt uit om wat voor 

‘Doordat ik het tv-programma UR 
presenteerde, kwam ik in contact 
met leerlingen uit het mbo. Erg 
leuk om met hen samen te werken. 
Ik ontdekte dat mbo’ers graag de 
handen uit de mouwen steken en 
erg vakbekwaam zijn.’

Positief
De acteur vindt het een hele eer dat 
hij het mbo-werkveld positief kan 
steunen. ‘Ik heb veel sympathie voor 
het mbo. Studenten leren er om van 
hun vak te houden. Dat spreekt me 
erg aan. Als acteur is dit immers 
ook belangrijk. Persoonlijk vind ik 
dat er nogal veel acteurs rondlo-
pen die niet altijd even goed bezig 
zijn en weinig plezier in hun werk 
lijken te hebben. Ik vind het juist 
stimulerend werken als je mensen 
om je heen hebt die hun beroep met 
liefde uitoefenen en er ook goed in 
zijn. Dat is precies waar het in het 
mbo om draait. Vanuit mijn eigen 
achtergrond vind ik het dan ook 
belangrijk om juist deze mensen een 
steuntje in de rug te geven.’

leermomenten het kan gaan. ‘In 
het pand hebben we bijvoorbeeld 
een gezamenlijk personeelsrestau-
rant. Daar werken leerlingen in de 
catering. Maar je kunt ook denken 
aan het bemannen van het gemeen-
schappelijke servicepunt of onder-
steuning bij een bepaald evenement. 

Korte lijnen
Zo vroeg de bibliotheek of we nog 
iets konden doen met de Kinder-
boekenweek. We bespreken dan 
welke opleidingen hier een bijdrage 
aan kunnen leveren. De leerlingen 
Onderwijsassistente verzorgen 
bijvoorbeeld de activiteiten voor de 
kinderen en de leerlingen Horeca 
verzorgen de catering.’ 
De onderwijsinstellingen zoeken 
ook de samenwerking met elkaar. 
Van Ommen: ‘Hiervoor hebben we 
het overkoepelend overleg. Een be-
drijf heeft een vraag en alle partijen 
bekijken gezamenlijk welke oplei-
dingen hieraan kunnen meewerken. 
De onderwijsinstellingen kunnen 
zelf ook een bepaalde behoefte 
hebben. Denk aan cultuuractivi-
teiten.’ Van Ommen vertelt dat de 
gezamenlijke huisvesting inmid-
dels heeft geleid tot meer interes-

Torenstra probeert ervoor te waken 
dat hij tot boegbeeld van de Mars-
halls wordt gebombardeerd. 

Opkikker
‘Ik heb voor de zomer natuurlijk 
de kick-off gepresenteerd en sta 
ook als presentator van UR in het 
blikveld. Maar ik wil voorkomen 
dat ik word gezien als hét gezicht 
van dit initiatief ’, zo verklaart hij. ‘Ik 
ben ook niet de enige Marshall. Een 
groot deel van de Marshalls zet zich 
vanuit hun eigen beroepspraktijk 
in voor het mbo. En dat is minstens 
zo belangrijk, omdat deze mensen 
heel specifiek en praktijkgericht 
iets aan de beeldvorming over het 
mbo en de leerlingen kunnen doen.’ 
Torenstra heeft goede hoop dat het 
Marshall-plan een succes wordt. ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat het initia-
tief gaat werken en goede resultaten 
oplevert. Het zou prachtig zijn als de 
opleidingen kunnen profiteren van 
het project en dat het mbo er een 
opkikker van krijgt.’

sante samenwerkingsinitiatieven. 
‘Het werkloket is er daar één van. 
Ondernemers kunnen hier terecht 
voor maatwerk op het gebied van 
arbeidsmobiliteit en scholing van 
nieuw of zittend personeel. Het gaat 
daarbij onder andere om leren op de 
eigen werkplek. Daarnaast kunnen 
ook werkzoekenden en werknemers 
bij ons aankloppen, bijvoorbeeld 

Waldemar Torenstra

voor de erkenning van verworven 
competenties en voor andere vragen 
rondom scholing. 
De werkwijze in het Hardenbergse 
opleidingencentrum bevalt goed, 
al zijn er af en toe ook knelpunten. 
Van Ommen: ‘Studenten moeten 
zich er meer van bewust zijn dat zij 
niet de enige gebruikers zijn van 
het gebouw. Er lopen medewerkers 

en klanten van andere organisaties 
rond. Dit vraagt om een andere be-
geleiding door docenten. Ze moeten 
de leerlingen nog meer aanspreken 
op gedrag. In het begin waren er bij-
voorbeeld wel eens klachten dat de 
leerlingen te veel rotzooi maakten. 
Dan scheelt het wel dat de lijnen zo 
kort zijn. Je spreekt elkaar dan toch 
gemakkelijker ergens op aan.’

Lokaal Opleidingencentrum zorgt voor impuls in Hardenberg
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Op uitnodiging van staatssecretaris Van Bijsterveldt reisden 
we eind augustus naar Den Haag. Hier gingen we met haar 
in gesprek over onze ervaringen met de invoering van het 
competentiegericht onderwijs (cgo). We waren niet alleen. 
We hadden vier andere mbostudenten uitgenodigd om 
mee te praten. Bijna alle acht waren we ervaringsdeskun
digen op het gebied van cgo. We hadden dus een heleboel 
verhalen, standpunten en ideeën over cgo die we graag met 
de staatssecretaris wilden delen. 

Wat vindt student van cgo?
JOB in gesprek met staatssecretaris

Het gesprek met de staatssecretaris 
was interessant en nuttig. We kregen 
de kans om onze positieve en nega-
tieve ervaringen met cgo te bespre-
ken. We vertelden dat studenten om 
verschillende redenen positief zijn 
over cgo:
•  Cgo biedt studenten de mogelijk-

heid een individueel traject te 
volgen.

•  Je kunt beter testen of je compe-
tenties wel of niet beheerst.

•  Er wordt een groter beroep gedaan 
op de eigen verantwoordelijkheid 
van de student.

•  Het gaat er meer om te bewijzen 
dat je de stof beheerst.

•  Eerder verworven competenties 
hoeven niet opnieuw te worden 
behaald. Dat is in het ‘oude’ onder-
wijssysteem niet mogelijk.

Tegelijkertijd is er onder studenten 
ook nog genoeg te doen over de 
invoering van cgo. Er zijn nog veel 
zaken die moeten worden verbeterd.

•  De uitvoering van het cgo is nog 
lang niet op iedere school opti-
maal. Zo zijn de positieve kanten 
zoals hierboven geschetst, nog niet 
op iedere school zichtbaar.

•  De duur en inhoud van een 
experimentele opleiding zijn voor 
aanvang van - en soms zelfs tijdens 
de studie - voor een student vaak 
nog niet duidelijk. Het onderwijs-
programma is dan nog niet voor 
de gehele studieperiode ontwikkeld 
en het rooster is nog niet beschik-
baar. Dat zorgt voor een hoop 
onduidelijkheid onder studenten 
en demotiveert hen die vooruitlo-
pen op de rest.

•  De eigen verantwoordelijkheid is 
een voordeel voor de studenten die 
daar mee om weten te gaan, maar 
studenten die hiermee moeite 
hebben, zijn de dupe. Zij hebben 
juist extra begeleiding nodig. Die 
moeten zij dan wel krijgen om 
studievertraging te voorkomen.

•  Studenten met een handicap heb-
ben moeite met de structuur van 
cgo.

•  Een ander groot probleem is het 
(ontbrekende) draagvlak onder 
docenten. Op het moment dat do-
centen niet achter cgo staan of daar 
niet mee uit de voeten kunnen, zijn 
studenten ook minder tevreden.

Het was goed dat we over dit alles 

met de staatssecretaris konden 
spreken. Ze heeft aangegeven om 
scholen - op basis van onze ervarin-
gen - aan te spreken op de zaken die 
misgaan. We hopen dat dit leidt tot 
verbeteringen, maar een gesprek van 
ons met de staatssecretaris alleen is 
daarvoor helaas niet voldoende. Het 
is van belang dat ook scholen met 
studenten in gesprek blijven om de 

problemen die studenten ervaren bij 
de invoering van cgo op te lossen. 
Studenten hebben daarvoor, over 
het algemeen, voldoende oplos-
singen. Ook wij hebben een aantal 
adviezen aan de staatssecretaris 
uitgebracht. Zo adviseerden we 
onder meer om docenten mee te 
laten denken en praten over de 
vormgeving van cgo. Daarnaast 
moeten opleidingen volgens ons 
helder worden gestructureerd. Er 
moet vooral aan het begin van de 
studie worden geïnvesteerd in de 
begeleiding van studenten en de 
studievoortgang moet nauw worden 
gevolgd. Ten slotte is het belang-
rijk dat de informatievoorziening 
optimaal is en dat er een eenduidig 
systeem van studiepunten en cijfers 
wordt ingevoerd om de studiepres-
tatie te stimuleren.

Concluderend: ons gesprek met de 
staatssecretaris was meer dan de 
moeite waard. Zo’n gesprek vindt 
niet iedere dag plaats. Het is echter 
van groot belang dat er regelmatig 
wordt overlegd met studenten over 
de invoering van het cgo. Dat hoeft 
echt niet alleen met de staatssecre-
taris, maar is misschien juist vooral 
binnen de school van belang!

Namens het bestuur van JOB,
Jouke de Jong

De financiële wereld staat in brand. Het vuur slaat over naar 
de belendende percelen van de wereldeconomie. Er komt 
een gemene krimp aan en we weten niet hoe lang die zal 
duren en hoe diep die zal zijn. Mboinstellingen moeten 
zich voorbereiden op zwaar weer. De meeste leerbedrijven 
zullen het moeilijk krijgen, dat zal ook effect hebben op de 
werk en leeromgeving van onze studenten. Dit alles moet 
ons aansporen om extra ons best te doen in het ontwikke
len van nog beter beroepsonderwijs. 

Het mbo in een turbulente omgeving

De ervaring leert dat na een econo-
mische dip de samenleving nieuwe 
en hogere verwachtingen heeft van 
het beroepsonderwijs. Juist in de 
komende jaren zal blijken dat het 
mbo het fundament vormt voor de 
Nederlandse kenniseconomie. Im-
mers: de top kan alleen pieken als de 
basis breed en stevig is. 
Alle instellingen zijn volop in de 
weer met de voorbereiding en 
invoering van de nieuwe compe-
tentiegerichte opleidingen. Dat is 
een zaak van lange adem. Ik vraag 
mij vaak af, of men zich in Haagse 
kringen wel realiseert dat deze ver-
nieuwing een complexe opgave is. Er 
komt veel bij kijken en niet alleen de 
inhoudelijke en organisatorische as-
pecten van het onderwijscurriculum 
en de verdere professionalisering 

van onze medewerkers. Ook al-
lerhande zaken in de bedrijfsvoering 
en de huisvesting moeten opnieuw 
worden ontworpen en ingevoerd. 
Daarbij geldt: alles kan niet in een 
keer en verhuizen kost bedstro. 

Ad-hoc-aanpak 
Beter en succesvol beroepsonderwijs 
vraagt om heldere en uitvoerbare 
randvoorwaarden en een uitge-
kiende veranderstrategie; niet alleen 
bij de instellingen, maar juist ook bij 
onze belangrijkste partner: de rijks-
overheid. Daar maken docenten en 
leidinggevenden bij ROC Eindhoven 
zich zorgen over, en terecht. We zijn 
nu vier jaar bezig in het voorbe-
reidings- en invoeringstraject. We 
leren er heel veel van. De belangrijk-
ste les is: met competentiegericht 

onderwijs hebben we goud in onze 
handen, mits we de ruimte en de 
middelen krijgen dit zorgvuldig in te 
voeren. Die zorgvuldigheid betekent 
vooral dat we:
•  oren en ogen openen voor de 

mogelijkheden van de docenten; 
die willen hun onderwijs graag 
veranderen, maar niet zelf veran-
derd worden;

•  scherp zicht hebben op de uiteen-
lopende mogelijkheden van onze 
studenten; 

•  open communiceren met de talloze 
en zeer uiteenlopende leerbedrij-
ven.

Wat heeft het mbo nodig van de 
rijksoverheid? Dat zijn drie dingen. 
Ten eerste: voldoende beleids-
ruimte en vertrouwen. Ten tweede: 
voldoende tijd om samen met de 
regionale partners ons beroepson-
derwijs te versterken. Ten derde: 
een werkbaar evenwicht tussen 
taken en beschikbare middelen. 
Op verschillende plaatsen heb ik 
betoogd dat deze drie thema’s veel 
meer aandacht vragen. Hebben wij 
de grote risico’s onvoldoende in 
beeld? Maken we niet te vaak beleid 
al ‘werkende weg’.
We zitten nog veel te veel in de sfeer 
van het moeten. We ervaren te vaak 

een ad hoc aanpak waarin wordt ge-
reageerd op incidenten. Vernieuwin-
gen worden echter niet top-down 
afgedwongen. Het zijn de mensen 
die innovatie mogelijk maken. En 
voor succesvolle innovatie moeten 
zij hiertoe worden uitgenodigd 
door een stimulerend, uitdagend en 
duurzaam onderwijsbeleid. Maar 
als ik de OCW-begroting voor 2009 
goed lees, dan dringt zich ook de 

sombere conclusie op: ‘meer taken 
met minder geld’. De centrale vraag 
voor de komende behandeling van 
de onderwijsbegroting: ‘Heeft Den 
Haag de randvoorwaarden voor suc-
ces voldoende ingevuld?’

Kees Tetteroo
Voorzitter College van Bestuur
ROC Eindhoven

Het bestuur van JOB
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De agenda bevat alle activiteiten van het procesmanagement 
MBO 2010 en de bijeenkomsten van Bedrijfstakgroepen 
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4 november 2008

Competent City
Organisatie: Herontwerpschool en Colo
Voor wie: mbo

5 november 2008

Agendacommissie GDW Kerngroep 
Organisatie: MBO Raad 

Kenniskring Secretarieel
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: leden kenniskring

6 november 2008

Achterban Onderwijs
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: managers Zorg & Assisterende gezondheidszorg 
beroepen 

Europaconferentie
Organisatie: Herontwerpschool
Voor wie: bestuursleden en medewerkers internationalisering

Bestuursoverleg Kenniskring ICT
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: leden agendacommissie kenniskring

Agendacommissie Onderwijsgroep Horeca/bpv
Organisatie: MBO Raad

7 november 2008

BTG GTB&A
Organisatie: MBO raad

8 november 2008

Regionale docentendag 
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: docenten schilders, industrie, stukadoors, restauratie-
schilderen, RPC

11 november 2008

Science & Technology Summit
Organisatie: Platform Bètatechniek 
Voor wie: managers en docenten sector Techniek & Vormgeving

12 november 2008

Kerngroep BTG BOA/RPC
Organisatie: MBO Raad

Dagelijks bestuur werkgroep Directeuren Toerisme & 
Recreatie
Organisatie: MBO raad

13 november 2008

Docenten in gesprek met OCW
Organisatie: Herontwerpschool

Kerngroep BTG GDW
Organisatie: MBO Raad

BTG BHI-infra
Organisatie: MBO Raad

Ledenvergadering BTG BHI-infra
Organisatie: MBO Raad

Bestuursvergadering BTG Handel
Organisatie: MBO Raad

Kenniskring O&V
Organisatie: MBO raad
Voor wie: leden Kenniskring 

Start tweedaagse BTG Uiterlijke Verzorging
Organisatie: MBO Raad

Paritaire Commissie Mobiliteitsbranche
Organisatie: MBO Raad

Agenda november 14 november 2008

Achterban AG
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: managers Zorg & Assisterende gezondheidszorg 
beroepen 

Van kwaliteitszorg naar de praktijk
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: docenten cluster Media, Vormgeving & Presentatie

Werkgroep Leren, Loopbaan en Burgerschap
Organisatie: procesmanagement MBO 2010
Voor wie: clusterleden Handel & Commerciële Dienstverlening

Kerngroep BTG MEI
Organisatie: MBO Raad

17 november 2008

Clusteractiviteiten Zorg & Welzijn
Organisatie: procesmanagement MBO 2010
Voor wie: docenten Zorg & Welzijn

Inkijkochtend kwalificatiedossiers Zorg & Welzijn
Organisatie: Calibris
Voor wie: geïnteresseerden sector Zorg & Welzijn

18 november 2008

Paritaire commissie bakkerij
Organisatie: Kenwerk

19 november 2008

Voorzittersoverleg BTG’s Techniek & Vormgeving
Organisatie: MBO Raad

Platform MBO, AOC Raad
Organisatie: AOC Raad

Werkgroep Directeuren Horeca
Organisatie: MBO Raad

Voorzittersoverleg BTG HTVF
Organisatie: MBO raad

Paritaire Commissie HIC
Organisatie: Kenwerk

20 november 2008

Clusterbijeenkomst Onderwijs & Sport
Organisatie: procesmanagement MBO 2010
Voor wie: clusterleden

Bijeenkomst Ambitieprogramma Techniek  
regio Noord/Oost
Organisatie: Platform Bètatechniek 
Voor wie: docenten

Docentendag Reclame, Presentatie en Communicatie
Organisatie: Savantis
Voor wie: docenten Media, Vormgeving en Presentatie

Paritaire Commissie Toerisme
Organisatie: Kenwerk

21 november 2008

BTG GTB&A
Organisatie: MBO Raad

24 november 2008

Regionale docentendag 
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: Docenten Schilderen, Industrie, Stukadoren, Restaura-
tieschilderen, RPC

25 november 2008

Landelijke CGO-dag hout- en meubelsector
Organisatie: Stichting Hout & Meubel
Voor wie: docenten

Paritaire Commissie FD
Organisatie: MBO raad

26 november 2008

Ledenvergadering BTG-BOA/RPC
Organisatie: MBO Raad

Experimentenoverleg BTG-BOA/RPC
Organisatie: procesmanagement MBO2010 

Agendacommissie Kerngroep GDW 
Organisatie: MBO Raad

Werkgoep Directeuren Toerisme en Recreatie
Organisatie: MBO Raad

Actualiteitenpodium voor scholen
Organisatie: Innovam

27 november 2008

Paritiaire commissie Zorg & Welzijn
Organisatie: Calibris

Bijeenkomst Ambitieprogramma Bètatechniek  
regio Midden
Organisatie: Platform Bètatechniek
Voor wie: managers, sector Techniek & Vormgeving

Kennisdelingsconferentie I
Organisatie: procesmanagement MBO 2010, MBO Raad, Calibris
Voor wie: managers en docenten sector Zorg & Welzijn

Tweedaagse: Verleg je grenzen
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: managers, docenten, BTG-leden, clusterleden, cluster 
Handel en Commerciële Dienstverlening

Kenniskring ICT
Organisatie: MBO raad
Voor wie: leden Kenniskring ICT

Kenniskring Administratie niveau 2
Organisatie: MBO Raad
Voor wie: leden Kenniskring Administratie niveau 2

28 november 2008

Cluster HTV en BTG’s HTV
Organisatie: procesmanagement MBO 2010

Onderwijsgroep Horeca/Onderwijsgroep Bpv
Organisatie: MBO Raad

Onderwijsgroepen Toerisme & Recreatie/Bakkerij/FD 
Organisatie: MBO Raad
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Docenten praten te vaak tégen hun 
leerlingen en veel te weinig met ze. 
Juist door dat eenrichtingsverkeer 
werken ook de instrumenten die 
tegenwoordig in het AKA-onderwijs 
worden gebruikt (zoals het portfo-
lio) niet naar behoren. Onderzoeker 
Frans Meijers is gespecialiseerd in 
de relatie tussen educatie, arbeid 
en levensloop. In zijn Eindhovense 
masterclass heeft hij de lachers snel 
op zijn hand, maar zet hij de boel 
ook ongenadig op scherp: leerlingen 
ontberen op school een betrokken 
begeleiding. Die hebben ze wel no-
dig bij hun beroepskeuze. Het aantal 

Het vertalen van de werkprocessen 
uit het kwalificatiedossier voor AKA 
in goed onderwijs is enorm lastig, 
weet ook Cor Laming, directeur 
van Celbe Consultancy. Met de 
Landelijke werkgroep examinering 
van het procesmanagement MBO 
2010 ontwikkelde hij het Handboek 
CGO. Hierin zorgt de introductie 
van het begrip ‘leerdoel’ voor een 
belangrijke vereenvoudiging. Onder 
deze noemer kunnen namelijk zowel 
de ontwikkeling van het curriculum, 
de begeleiding van studenten alsook 
de beoordeling van leerresultaten 
worden gevangen.
De werkgroep heeft dat verder 

Lange tijd was er niet veel aandacht 
voor het Nederlands in het mbo. Die 
achterstand moet ingehaald worden, 
vindt het ITTA. Op de conferentie 
Met AKA de diepte in verzorgde de 
organisatie de masterclass Taalont-
wikkeling in de bpv. Hoofdbood-
schap: gebruik Nederlands in de 
opleiding en tijdens de bpv daar 

Dialoog met de leerling 

Leerdoelen staan centraal

Meer taal in bpv 

functies is bijvoorbeeld opgelopen 
tot 23 duizend, daar komt een leer-
ling alleen niet uit. De oplossing 
is met de leerling zoveel mogelijk 
loopbaangerichte dialogen – of zelfs 
trialogen door ook de praktijkbege-
leider erbij te betrekken – te voeren. 
‘Luister naar hem, interesseer je 
voor zijn motivaties en laat hem als 
het kan zelf ervaringen opdoen. Doe 
dat met je hart, alsof het je relatie 
betreft’, raadt hij zijn toehoorders 
aan. ‘Dan komt het altijd goed.’
� meer informatie:  
www.herontwerpschool.n

uitgewerkt door de vier werkproces-
sen onder te brengen in leerdoelen-
matrices, telkens bestaande uit drie 
cellen (cognitief-reflectief handelen, 
vakmatig-methodisch handelen 
en sociaal-communicatief hande-
len) op drie beheersingsniveaus. 
Het laatste niveau geldt daarbij 
als examenniveau en herbergt het 
vereiste beroepsbekwaam handelen. 
Het boek heeft tevens tweehonderd 
opdrachten opgenomen. Op deze 
manier de examens ‘dichttimmeren’ 
is echter niet de bedoeling. ‘Gras-
duin er maar in’, adviseert Laming.
� meer informatie:  
www.herontwerpschool.nl 

waar het kan. Maar houd het wel 
behapbaar. Ontwikkel bovendien 
een langetermijn beleid om de 
achterstand in te halen. Daarvoor 
moeten scholen een drieslag maken, 
stelt het ITTA. Eerste slag: gebruik 
taal in beroepsgerichte activiteiten. 
Tweede slag: geef taalles. Slag drie: 
biedt taalondersteuning en oefen 
individueel. Juist daar schiet het nog 
wel eens te kort, laten scholen weten. 
Met name op de werkvloer is de 
ondersteuning vaak onvoldoende. 
Bpv-bedrijven zijn niet goed inge-
licht over het taalniveau van de leer-
ling en praktijkbegeleiders zijn vaak 
niet gericht op taal. Daardoor krijgt 
de leerling niet genoeg feedback. De 
oplossing? Onder meer taalbewust-
zijn creëren bij de bpv-bedrijven en 
taal op een actieve manier inzetten 
tijdens de stage.  
� meer informatie:  
www.herontwerpschool.nl

Micha de Winter: 

‘Politiek en media schetsen 
negatief beeld jongeren’

 AKAleerlingen zijn vaak 
zorgleerlingen. Geen gemak
kelijke groep om naar de 
arbeidsmarkt toe te leiden. 
Op welke manier kan deze 
groep een toekomstper
spectief worden geboden? 
Hans Kamps van de SER en 
hoogleraar Micha de Win
ter laten hun licht hierover 
schijnen.

Met een uitval van 60.000 á 70.000 
leerlingen per jaar kun je moeilijk 
spreken van een kenniseconomie, 
vindt Hans Kamps van de SER. ‘We 
mogen dan de doelstellingen van de 
Lissabon-agenda nastreven, maar 
die uitval is wel een probleem. Eén 
op de acht leerlingen haalt geen 
startkwalificatie. Daar moeten we 
in maatschappelijk en economisch 
opzicht iets mee doen.’ Een oplei-
ding als AKA moeten we daarom 
omarmen, zo stelt Kamps. ‘De AKA-
opleiding is van een laag niveau, 
maar we slagen er wel in er mensen 
mee de arbeidsmarkt op te krijgen: 
een groot aantal AKA-leerlingen 
vindt een baan. Is het ontbreken van 
een beroepskwalificatie dan zo erg?’  
Alle lof voor AKA dus, hoewel er 
volgens Kamps wel een paar punten 

zijn waarop scholen de opleiding 
verder kunnen verbeteren. Zo 
moeten de AKA-opleidingen meer 
optrekken met andere onderwijs-
vormen richting werkgevers en 
politiek en moeten ze de banden 
met het bedrijfsleven nog sterker 
en eerder aanhalen. Verder pleit 
Kamps voor het eerder inschake-
len van jobcoaches en komt er wat 
hem betreft zo snel mogelijk een 
einde aan de politieke versnippering 
van het thema ‘zorgjongere’. ‘Maar 
liefst vijf ministeries houden zich 
met zorgjongeren bezig. Maar wat 
ontbreekt is een gemeenschappelijke 
visie van de regering op arbeids-
markttoeleiding.’
Ook Micha de Winter, hoogleraar 
opvoedingsvraagstukken aan de 

Universiteit Utrecht, heeft kri-
tiek op het kabinet als het gaat om 
zorgjongeren. ‘Bij een ministerie als 
Jeugd & Gezin mis ik de focus op de 
pedagogische omgeving. Het gaat 
te veel uit van de jongere zelf als het 
probleem, terwijl de omgeving ook 
een risicofactor is.’  
Jongeren, dus ook AKA-leerlingen, 
moeten hoop hebben op een goede 
toekomst, zo redeneert De Winter. 
‘Maar ondertussen zijn we precies 
het omgekeerde aan het doen. De 
politiek en de media schetsen een 
negatief beeld van jongeren. Daar-
door trekken kwetsbare jongeren 
zich terug in hun eigen groep.’
De omgeving waarin een zorgleer-
ling het beste gedijt is volgens De 
Winter een kleinschalige, huiselijke 
omgeving. ‘Zorgleerlingen hebben 
van huis uit vaak niet voldoende 
sociaal kapitaal meekregen om in 
grote, vreemde omgevingen te kun-
nen functioneren. Daarvoor voelen 
ze zich niet veilig genoeg.’ Klein 
en warm, dat is de context waarin 
scholen en werkgevers volgens De 
Winter zorgleerlingen aan zich kun-
nen binden. ‘Door de omgeving van 
de jongere te optimaliseren, creëer je 
als school en als werkgever loyaliteit 
en binding. Dan komt het met dat 
toekomstperspectief ook wel goed.’

In het kort

•  Het voortgezet en middelbaar on

derwijs kent een uitval van 60.000 á 

70.000 leerlingen.

•  Eén op de acht leerlingen haalt 

geen startkwalificatie.

•  Er ontbreekt een gemeenschappe

lijke politieke visie op de arbeids

markttoeleiding van jongeren.

•  Er moet meer focus komen op 

de pedagogische omgeving van 

zorgleerlingen.

Met AKA de diepte in
Op 8 en 9 oktober vond in Eindhoven een tweedaagse  
AKAconferentie plaats: met AKA de diepte in. Lees hier  
een samenvatting van de masterclasses en lezingen.  
Meer informatie vindt u op www.mbo2010.nl.
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Een speciaal steunpunt binnen 
MBO 2010 gaat onderwijsinstellin-
gen ondersteunen op het gebied van 
Taal en Rekenen. Dit steunpunt Taal 
en rekenen wordt in opdracht van 
het ministerie van OCW opgezet 
om het taal- en rekenonderwijs 
binnen het mbo te versterken. Het 
procesmanagement MBO 2010 
merkt dat scholen veel vragen heb-
ben rondom dit onderwerp. Het is 
nog niet precies duidelijk hoe de 
dienstverlening van het steunpunt 
er uit zal zien. Het procesmanage-

Sinds dit schooljaar werken de 
clusters in Techniek en Vormgeving 
intensief samen. Hiermee willen zij 
de samenwerking en kennisdeling 
effi ciënter vormgeven. De clus-
ters hopen zo meer aantrekkelijke 
activiteiten te organiseren en meer 
maatwerk te bieden. De verschil-
lende clusters bleken bijvoorbeeld 
regelmatig dezelfde workshops te 
organiseren of apart van elkaar 
vergelijkbare bijeenkomsten te 
organiseren met bedrijfstakgroepen, 
kenniscentra, Technocentra en het 
Platform Bèta Techniek. De clusters 
gaan niet alleen onderling meer 
samenwerken. Ook met de bedrijfs-
takgroepen, de kenniscentra en het 
Platform Bèta Techniek worden de 
banden steviger aangehaald door 
gezamenlijke bijeenkomsten te 
beleggen en agenda’s op elkaar af te 
stemmen. Het schooljaar 2008-
2009 is een overgangsjaar, waarin 
een speciaal organisatiecomité de 

Integreer taalontwikkeling en Leren, 
Loopbaan en Burgerschap zoveel 
mogelijk in het beroepsmatige deel 
van de opleiding. Deze en andere 
cgo-adviezen van scholen uit de ex-
perimentclusters staan in de uitgave: 
Van Innovatie naar implementatie 
– Praktijkvoorbeelden schooljaar 

Steunpunt Taal en Rekenen

Samenwerking clusters 
Techniek en Vormgeving 

Cgo in de praktijk: 
ervaringen gebundeld

ment MBO2010 overlegt met het 
ministerie van OCW wat de precieze 
werkzaamheden worden. Houd de 
website in de gaten voor meer infor-
matie. Hier vindt u sowieso meer in-
formatie over taal en rekenen. Denk 
bijvoorbeeld aan de taaleisen binnen 
het document Leren, Loopbaan en 
Burgerschap of aan het raamwerk 
rekenen en wiskunde.
� meer informatie:
 www.mbo2010.nl > Thema’s > 
Leren, Loopbaan en Burgerschap.  

samenwerking concreet gaat vorm-
geven. Dit comité bestaat niet alleen 
uit clustercoördinatoren maar ook 
uit vertegenwoordigers van het Plat-
form Bèta Techniek, de MBO Raad, 
de kenniscentra en MBO 2010. 
� meer informatie: 
www.mbo2010.nl > Publicaties

2007-2008. Ieder jaar brengt het 
procesmanagement MBO 2010 de 
publicatie Praktijkvoorbeelden uit. 
Hierin wordt verslag gedaan van de 
voortgang die scholen maken met 
de invoering van het competentie-
gerichte onderwijs. In de uitgave 
zijn naast adviezen van de clusters 
ook veel voorbeelden uit de praktijk 
opgenomen. De focus ligt niet lan-
ger op het ontwikkelen van nieuwe 
didactische concepten en onderwijs-
programma’s, maar op duurzame 
implementatie van cgo. Speerpunten 
zijn inhoud, bedrijfsvoering en 
professionalisering van de mede-
werkers. Dit blijkt ook uit de opge-
nomen praktijkvoorbeelden. Lees 
bijvoorbeeld hoe een school omging 
met de communicatie over nieuwe 
competentiegerichte opleidingen 
of over trainingen-on-the-job voor 
praktijkbegeleiders. 
� meer informatie:
 www.mbo2010.nl > Publicaties

Netwerkschool 2.0

Gedachte-experiment 
krijgt handen en voeten

Innovatiecoalitie voor mbo

2.
0de Netwerkschool

2.
0de NetwerkschoolVanaf november is er een 

nieuwe versie van de Net
werkschool, volledig toe
gesneden op het mbo. De 
tekentafelschoonheid van 
weleer heeft de abstractie 
van zich afgeschud.  

De Netwerkschool is een prikkelend 
gedachte-experiment, waarin een 
consortium organisaties, waaronder 
het procesmanagement MBO 2010 
en de VO-raad, een nieuwe school 
ontwierpen, onder begeleiding 
van De Argumentenfabriek. Het 
doel: ongehinderd door bestaande 
praktijken en wet- en regelgeving 
het rendement van de onderwijs-
euro verdubbelen. Het resultaat: 
een school die als kennisintensieve 
dienstverlener 365 dagen per jaar 
leerlingen in staat stelt in hun eigen 
tempo kennis te vergaren door 
middel van e-learning, peer-to-peer 
lessen, luisterlessen door praktijk-
mensen en leren in de praktijk. 

Meer herkenbaar
‘De eerste versie is enthousiast ont-
vangen’, vertelt Kees Kraaijeveld van 
De Argumentenfabriek. ‘Al waren er 
kanttekeningen. Het was te zeer een 
abstract plan. Bovendien hebben we 
in de eerste versie geen onderscheid 

Het Platform Beroepson
derwijs, het procesma
nagement MBO 2010 en 
het Platform Bèta Techniek 
slaan de handen ineen om 
samen scholen effectiever 
te ondersteunen. Deze 
‘innovatiecoalitie’ hoopt 
via doorbraakprojecten de 
kwaliteit van vernieuwingen 
te verbeteren.

De samenwerking in een ‘innova-
tiecoalitie’ moet de kwaliteit en het 
duurzame resultaat van innovaties 
aanzienlijk vergroten. Daarnaast 
moet de onderlinge samenwerking 
meer lijn brengen in de landelijke 
programmering van innovaties 
en bureaucratie zoveel mogelijk 
vermijden. De processen van de 
organisaties worden met elkaar 
verknoopt. Het gaat concreet om 
diepte-investeringen vanuit het 
innovatiearrangement, de ontwik-
keling van bètatechnische compe-
tenties en om het herontwerp van 
het beroepsonderwijs in de richting 

gemaakt 
tussen het 
vo en het 
mbo, maar steeds 
gekeken hoe de school 
er voor de totale populatie van 
12-plussers uit kan zien. De cijfers 
die we gebruikten om het fi nanciële 
rendement te berekenen, waren 
gebaseerd op OCW-gemiddelden: 
diverse ROC’s lieten ons weten zich 
er niet in te herkennen. Zij krijgen 
bijvoorbeeld niet € 7.000 per leer-
ling per jaar, maar gemiddeld nog 
geen € 6.500 per gewogen leerling 
per jaar. In de nieuwe versie is het 
fi nanciële rendement dan ook wat 
lager dan in versie 1.0.’

Handvatten
‘Verder hebben we de bedrijfsvoe-
ring verder uitgewerkt en gespeci-
fi ceerd voor het mbo: de organi-

van competentiegericht leren en de 
onderliggende basisprocessen: per-
soneel, bedrijfsvoering en inhoud. 

Doorbraak 
De samenwerking binnen de inno-
vatiecoalitie concentreert zich op de 
zogenaamde doorbraakmethode. In 
deze methode organiseert een groot 
aantal instellingen zich rondom een 
bepaald thema. Zij gaan gezamenlijk 
en op meerdere niveaus in de orga-
nisatie met hetzelfde vraagstuk aan 
de slag. De aanpak kenmerkt zich 
door het integreren van praktijk-
ontwikkeling, refl ectie, onderzoek 
en kennisdeling. Innovaties kunnen 
dus op een meer systematische, 
professionele wijze worden aange-
pakt. Door deze aanpak is er meer 
kans op vernieuwingen die hun 
gelijk in de praktijk hebben bewezen 
en breed kunnen worden geïmple-
menteerd. 

Voor- en achterkant
Aan de voorkant van de drie orga-
nisaties verandert niets. Iedere or-
ganisatie blijft aanspreekbaar op de 
voor onderwijsinstellingen bekende 
wijze en legt ook zelf verantwoor-

satie van het 
onderwijs en de 

beschrijving van de 
zeggenschap binnen 

de school bijvoorbeeld. En: 
hoe ziet de virtuele ruimte er uit? 
Meer handvatten dus. De concreti-
seringsslag hebben de scholen zelf 
gemaakt. We zijn deze keer rond 
de tafel gaan zitten met studenten, 
mensen uit het College van bestuur 
en alles wat daartussen zit. Dat 
leidde tot maar liefst 28 Informatie-
kaarten waarin strategie, organisatie, 
cultuur en mensen in samenhang 
zijn gebracht.’ 
De kaarten zijn, inclusief tekst en 
uitleg, opgenomen in ‘ De netwerk-
school 2.0’. Dit boek is te bestellen 
bij het procesmanagement MBO 
2010. 
� meer informatie:
www.netwerkschool.nl

ding af aan OCW. Aan de achterkant 
verandert het volgende:
•  De organisaties formuleren geza-

menlijk prioriteiten bij de uitvoe-
ring van de innovatieprogramma’s.

•  Activiteiten worden over en weer 
uitbesteed. Zo is het procesma-
nagement MBO 2010 belast met 
de uitvoering van activiteiten voor 
het herontwerp van technische 
beroepsopleidingen.

•  Het Platform Beroepsonderwijs en 
het Platform Bèta Techniek voeren 
een gemeenschappelijke monitor 
en auditprogramma uit over de 
lopende projecten.

•  Het Platform Beroepsonderwijs en 
het procesmanagement MBO 2010 
voeren gemeenschappelijk de in-
houdelijke regie over de uitvoering 
van projecten die te maken hebben 
met de invoering van competentie-
gericht onderwijs.

Met deze innovatiecoalitie verwach-
ten de drie partijen op effectieve 
en effi ciënte wijze innovaties te 
implementeren die op grote schaal 
zijn bewezen én de kennis rondom 
innovatieprocessen in de sector te 
versterken. 

 

    Samenwerken in 
Techniek en Vormgeving

onderwijs dat werkt
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Alle kwalifi catiedossiers staan op 
www.kwalifi catiesmbo.nl. Op deze 
website van Coördinatiepunt toetsing 
kwalifi caties mbo kunt u dossiers 
bekijken en vergelijken. Via de uitge-
breide zoekfunctie is het mogelijk 
om te zoeken naar: 
• dossiers 
• dossierinformatie 
• uitstroom 
• kerntaakbeschrijving 
• procesbeschrijving
• competentie-informatie 
• vakkennis/vaardigheden
• certifi ceerbare eenheid. 
Daarnaast is het ook nog mogelijk 
om te fi lteren op het voorkomen 
van bepaalde competenties. U zoekt 

Veel organisaties kunnen scholen 
ondersteunen bij de modernisering 
van het MBO. Een goed beeld van 
welke organisaties er zijn, waar 

Hoe communiceer je als school over 
de vernieuwing van het onderwijs? 
Om scholen bij deze vraag te onder-
steunen, ontwikkelde het procesma-
nagement MBO 2010 de handrei-
king Competent Communiceren. 

Bekijk kwalifi catiedossiers 
op site Coördinatiepunt

Kennisorganisaties mbo 
in overzichtelijke gids

Competent Communiceren

bijvoorbeeld uitsluitend de dossiers 
waarin de competentie Onderne-
mend en commercieel handelen 
voorkomt. Verder kunt u nog 
selecteren op niveau en op kennis-
centrum. Het Coördinatiepunt valt 
onder het ministerie van OCW en 
bewaakt (en bevordert) de kwali-
teit van de kwalifi catiestructuur. 
Het ministerie heeft de volgende 
taken geformuleerd: een gefaseerde 
toetsing van de kwalifi catiedossiers 
aan de hand van het Toetsingskader, 
informeren over de resultaten van 
toetsing en nieuwe elementen in de 
kwalifi catiestructuur controleren. 
� meer informatie:
www. kwalifi catiesmbo.nl

ze zitten en wat ze doen, ontbrak 
echter tot nu toe. Het procesma-
nagement MBO 2010 heeft daarom 
alles kennisorganisaties bij elkaar 
gebracht in een zogenaamde ken-
nisgids. De gids wordt verspreid 
onder mbo-instellingen en geeft een 
heldere opsomming van relevante 
organisaties en bedrijven in en rond 
het MBO die ondersteuning kunnen 
bieden bij uiteenlopende onderwer-
pen zoals: organisatieveranderingen, 
taalontwikkeling, professionalisering 
van personeel, curricula ontwerp 
en toetsmateriaal. Daarnaast zijn er 
ook aanbieders van (elektronische) 
leermiddelen en –omgevingen in 
opgenomen. De gids is een handig 
informatiemiddel voor iedereen in 
het onderwijs, van beleidsmedewer-
ker tot docent en manager. 
� meer informatie:
via procesmanagement MBO 2010. 

De handreiking geeft in de eerste 
plaats een overzicht van de manier 
waarop scholen op dit moment 
communiceren over de invoering 
van de nieuwe kwalifi catiestruc-
tuur. Er blijken grote verschillen te 
zijn. Veel scholen communiceren 
bijvoorbeeld helemaal niets over de 
vernieuwing. Andere scholen heb-
ben speciale websites of nieuwsbrie-
ven. De handreiking biedt vervol-
gens twaalf gouden tips, waarvan 
de belangrijkste misschien wel is: 
communiceer transparant over de 
vernieuwing van het onderwijs. Ten 
slotte bevat de handreiking ook een 
cd-rom met voorbeeldteksten voor 
de communicatie met de diverse 
doelgroepen: leerlingen, ouders en 
leerbedrijven. 
� meer informatie:
 www.mbo2010.nl > Publicaties > 
Overig 

Een spiegel voor scholen
Competentiegericht on
derwijs blijft een proces in 
ontwikkeling voor scholen, 
leraren en leerlingen. Wil 
je als school weten of je de 
juiste richting te pakken 
hebt? Dan is het verstandig 
de eigen organisatie een 
spiegel voor te houden. 
SARV International ontwik
kelde daarvoor, in opdracht 
van het procesmanagement 
MBO 2010, een schoolscan.  

In de pilotfase dit jaar voert SARV 
International de schoolscan uit bij 
twaalf ROC’s. Op de eerste dag van 
het onderzoek vertellen leerlingen 
en leraren in groepen per vakgebied 
wat ze van het competentiegericht 
onderwijs op hun school vinden. Op 
de tweede dag worden de resultaten 
in een centrale bijeenkomst bespro-
ken en bekijken de groepen samen 
wat ze ermee gaan doen.
De schoolscan wordt per school 
uitgevoerd. Toch komen er volgens 
Maarten Kleijne en Liliane van 
Lier, adviseurs bij SARV Interna-
tional, een aantal punten bij ieder 
onderzoek terug. Bijvoorbeeld het 
verschil in het natuurlijke leerproces 
tussen leerlingen van de verschil-
lende vakgebieden. Zo verwerven 
techniekleerlingen kennis graag in 

de volgorde hoofd, handen, hart. 
Anders gezegd, ze willen eerst ken-
nis, om die daarna in de praktijk te 
brengen, waarna ze in hun werk-
houding groeien. Zorgleerlingen 
werken daarentegen liever in de 
volgorde handen, hart, hoofd. Door 
hiermee rekening te houden, creëer 
je beter gemotiveerde leerlingen.

Discipline
Het tweede aandachtspunt heeft te 
maken met discipline. Competentie-
gericht leren biedt veel vrijheid aan 
leerlingen. Maar diezelfde leerlingen 
vragen om duidelijke kaders. Alleen 
als de school een duidelijke struc-
tuur aanbiedt, lukt het leerlingen 
om te groeien in de ruimte die ze 
krijgen. Een derde belangrijke factor 
is de rol van de docent. Leerlingen 
willen een vakdocent met een grote 
vakinhoudelijke kennis, iemand 
tegen wie ze kunnen opkijken. 

Dit is te vergelijken met de oude 
verhouding tussen meester en 
gezel. Begeleiding in hun loopbaan 
krijgen leerlingen liever van iemand 
die naast ze staat, het type coach. 
Omdat niet alle leraren beide rollen 
even goed vervullen, is het verstan-
dig daarmee rekening te houden bij 
de taakverdeling. Rolmodellen zijn 
de kern van de laatste aanbeveling: 
laat leerlingen andere leerlingen 
onderwijzen. Een leerling die zijn 
werkstuk voor een groep jongere 
leerlingen presenteert, leert daar 
meer van dan wanneer hij dezelfde 
presentatie voor zijn eigen groep 
houdt. En het mes snijdt aan twee 
kanten. Ook voor de jongere leerling 
is zo’n presentatie een extra prikkel 
en motivatie. 

Respect
Opvallend is dat uit de schoolscans 
tot nu toe, ondanks alle kritiek, één 
punt erg duidelijk naar voren komt: 
leerlingen en leraren zijn blij dat het 
competentiegericht onderwijs er 
is. Bijna niemand wil terug naar de 
oude klassieke vorm van theoretisch 
onderwijs. De rode draad van de 
schoolscans is het genereren van 
goede onderlinge communica-
tie tussen iedereen en wederzijds 
respect in de schoolcultuur. Het 
SARV-motto hierbij is: Generate 
light insight.
� meer informatie:
www. sarvinternational.nl

In het kort

•  Wat vinden leerlingen en docen

ten van cgo? De schoolscan geeft 

antwoord.

•  SARV International ontwikkelde de 

schoolscan.

•  SARV International (www.sarvinter

national.nl) onderzoekt, adviseert 

en begeleidt onderwijsprocessen 

en heeft als expertise de Generatie 

Einstein.

Kennisgids 2008

onderwijs dat werkt
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Competent Communiceren

Handreiking

onderwijs dat werkt

1. Wij gaan lekker aan de slag

2. Wij voelen 

ons geweldig

3. Wij hebben 

uitleg nodig.

Leerproces in Zorg & Welzijn:

Natuurlijke leerproces leerlingen verschilt per vakgebied
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Cgo op de kaart  
tijdens WK Vierspannen

Zeven ROC’s streden tijdens het WK Vierspannen in Beesd 
om de titel ‘Beste Evenementenrestaurant’ en zetten op 
deze manier het competentiegerichte onderwijs op de 
kaart. De mbostudenten van de verschillende horecaoplei
dingen runden de themarestaurants helemaal zelf en wer
den beoordeeld door een vakjury. Het ROC Friesland College 
ging er uiteindelijk vandoor met de titel. 

Colofon

De MBO krant is een uitgave van het procesmanagement MBO 2010.  
Deze maandelijkse uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de  
invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo.    

Postbus 7001, 6710 CB Ede,  
t (0318) 64 85 65, e info@mbo2010.nl, i www.mbo2010.nl

concept: Ravestein & Zwart, Nijmegen
vormgeving: Lauwers-C, Nijmegen
tekst: Ravestein & Zwart

redactie: Hans van Nieuwkerk (procesmanagement MBO 2010),  
Rini Weststrate (procesmanagement MBO 2010), Meüs van der Poel  
(communicatiemanager MBO 2010), Rutger Zwart (Ravestein & Zwart),  
Bianca Hofman (Ravestein & Zwart)

aan dit nummer schreven mee: Marja van Bijsterveldt (OCW), John  
van Enckevort (TXT Bureau voor tekst & Fotografie), Jouke de Jong (JOB),  
Pascal Klaassen,  Sarah Smit (Triple A), Peter Smits (Parafrase Tekst & Advies), 
Kees Tetteroo (ROC Eindhoven), Marijke Wiedemeijer (proces management  
MBO 2010).

fotografie: Hollandse Hoogte, Foto Focus, Reportagemaker, Verbeeld! 

druk: BDU, Barneveld

oplage: 20.000
onderwijs dat werkt


