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S K I LL S THE FIN A LS

D E N ATIONALE F INALE VAKW EDS TRI JDEN VMBO EN MBO
20-22 maart 2019 • RAI Amsterdam
Skills The Finals, hét beroepen
evenement voor (v)mbo! Tien
duizenden leerlingen en studenten
deden mee aan voorrondes, provin
ciale kampioenschappen (vmbo)
en kwalificatiewedstrijden (mbo).
Duizend finalisten strijden 20 tot en
met 22 maart 2019 in RAI Amster
dam om de titel van beste vakman/
vakvrouw/vakteam.
Skills The Finals, drie dagen lang
nationale kampioenschappen

vakwedstrijden; 38 Skills Heroes
(mbo)finales en 10 Skills Talents
(vmbo)finales. Het event maakt
onderdeel uit van de mbo-activiteit
‘Dit is mbo’.
LOB-Experience, een bezoekers
programma voor po, vo en mbo met
40-tal doe-activiteiten, demonstra
ties. Met informatie over studie
keuze, vervolgopleiding en arbeids
markt. Workshops en masterclasses
voor (vak)docenten.

Meld je klas(sen) aan, krijg gratis toegang en download de Play Your
Skills app. Tegemoetkoming in vervoerskosten is ook mogelijk!

www.skillsthefinals.nl

“

‘Studenten groeien enorm van vakwedstrijden. En als ze winnen
staat dat ook goed op hun cv. Werkgevers weten misschien niet altijd
wat Skills is, maar ze weten wel wat vakwedstrijden zijn. Het betekent echt wel iets voor een werkgever als een student gewonnen heeft.
Dat gebruiken we om studenten te motiveren.’ Oda van Deursen,
docent Nederlands en Skills coördinator, Citaverde College

Oog voor talent
Vakwedstrijden zijn niet meer weg te
denken in het Nederlandse beroepsonderwijs. Samen met het bedrijfsleven mogen alle mbo-scholen heel
trots zijn op studenten die met
vakwedstrijden meedoen! Na de
Skills Heroes voorrondes met 20.000
studenten op 53 mbo-scholen in
ruim 60 vakwedstrijdrichtingen en
meer dan 25 kwalificaties staan zo’n
600 mbo’ers in de landelijke finales
van Skills Heroes. Daar komen nog
eens bijna 350 vmbo-leerlingen bij
die met Skills Talents de finale hebben bereikt.

Animo
Terecht dat we met z’n allen oog
voor dit talent mogen hebben.
Talent dat dadelijk de arbeidsmarkt
op komt en hun vakmanschap met
behulp van het beroepsonderwijs en
vakwedstrijden verder ontwikkeld
heeft. Zo’n 1000 van deze talenten strijden in de RAI Amsterdam
tijdens 38 mbo- en 10 vmbo-finales
om de titel beste vakman, –vrouw
of –team. Nog eens 18 mbo-finales
worden buiten de RAI gehouden.

om aan een speciaal LOB-Experience
programma met allerlei doe-activiteiten en (beroepen)presentaties
deel te nemen en studie-, beroepen-, en arbeidsmarktinformatie te
ontvangen. Voor (vak)docenten en
praktijkleermeesters zijn er diverse
workshops. Zo is Skills The Finals
méér dan een bezoek waard!

Niveau

Dit is mbo! Het geeft maar weer eens
aan dat er veel animo voor vakwedstrijden is en er veel gemotiveerde
studenten zijn die willen presteren
en hun talenten in hun (aankomend) vakmanschap op de proef
willen stellen! Met dank aan alle
(vak)docenten en medewerkers op
scholen die hen enthousiast en vaak
met ondersteuning van het regionale
bedrijfsleven begeleiden.
Jouw studenten en (vak)docenten kunnen ook Skills The Finals
bezoeken. Gratis! Niet alleen om de
finalisten aan te moedigen, maar ook

Verwonder je over het enorme
niveau aan vakmanschap en laat je
inspireren door de beste vaktalenten
die Nederland dit jaar heeft. Onze
samenwerkingspartners ROC van
Amsterdam en Gemeente Amsterdam, subsidieverstrekkers, sponsoren, deelnemende (v)mbo-scholen,
studenten, docenten, begeleiders en
het team van WorldSkills Netherlands maken dit unieke en grootste
beroepenevenement in Nederland
voor je mogelijk. Namens hen nodig
ik iedereen van harte uit om te
komen kijken.
Jan van Zijl, voorzitter bestuur
WorldSkills Netherlands

Vakwedstrijden maken
het onderscheid
Het ROC van Amsterdam groeide
de afgelopen jaren naar twintig
opleidingen die aan vakwedstrijden
meedoen. Daar komen nog eens
zeven opleidingen van het ROC
van Flevoland bij. Inmiddels heeft
dit ROC al enkele kampioenen
afgeleverd voor de internationale
wedstrijden en dat smaakt naar
meer. Een gesprek met enkele
enthousiaste docenten die op succes
hopen bij de aankomende finales.

‘Tick’
‘Skills, that’s what makes me tick’,
zegt Nicky Schiphorst, Skills coördinator MBO College Airport en
Amstelland. Zij zet zich al meer dan
tien jaar in voor de promotie van
Skills. Eerst bij het Horizon College
en daarna bij het ROC van Amsterdam. ‘Vakwedstrijden zorgen voor
meer vakbekwame, jonge mensen
en nationaal en internationaal
laat je daarmee zien wat je in huis
hebt. Plus het gevoel van trots stijgt
daardoor.’ Bijkomend voordeel
vindt Nicky het contact dat je met
vakgenoten hebt. ‘Dat is voor de vakkennis goud waard. Nu zijn we bij

“

drie wedstrijden betrokken: applicatiebeheerder, facilitair dienstverlener
en beveiliger. Maar ik wil meer!
Intern probeer ik andere opleidingsmanagers te enthousiasmeren en
vliegtuigtechniek staat hoog op mijn
lijstje. Het zou te gek zijn we als daar
weer een wedstrijd voor kunnen
organiseren.’
Diezelfde bevlogenheid en passie
heeft ook Marilene Hanewald-de
Luca, docent Schoonheidsverzorging
van MBO College Zuid. ‘Ik heb nu
een echte vechter in de finale staan.
Het competitie-element bij vakwedstrijden zorgt voor onderscheid
en tevens dat wij als docenten ook
uitgedaagd worden om het zelf beter
te doen: iedereen wil een kandidaat
bij de laatste acht krijgen!’ Naamsbekendheid leveren de vakwedstrijden zeker op, maar daarnaast vindt
Marilene het vooral supergaaf en een
hele eer! ‘Het is mijn kindje geworden. Wedstrijden sluiten bij ons
naadloos aan op de onderdelen van
de opleiding en het eindexamen. Dat
heeft weer een versterkend effect op
de kwaliteit van ons onderwijs.’

‘De opdrachten zijn een fantastische aanvulling op het onderwijsprogramma. De opdrachten zijn gebaseerd op de kwalificatie-eisen waaraan studenten moeten voldoen en Skills zijn een prima manier om dit
te toetsen.’ Peter Siemann, Skills coördinator, Albeda College

Kwartje
Bij Addie van Olderen, docent
gastvrouw bij The College Hotel was
het een presentatie over vakwedstrijden die hem voor de zomer de ogen
opende. ‘Gelijk had ik iets van dit is
gaaaaaf en toen viel het kwartje bij
mij! Hij stapte vervolgens bleu in
dit instrument met als resultaat dat
zijn kandidaat nu in de finale staat.
‘Eigenlijk wilden we oefenen met
een kandidaat en daarna een plan
schrijven voor de opleiding, maar
Ghiselain Hermus presteerde boven
verwachting in de kwalificaties.’
Hij schrijft dit ‘toevallig’ resultaat
toe aan de intensieve training en
het maken van oude opdrachten
waar hotelliers, sommeliers en zelfs
oud-docenten bij betrokken waren.
‘De motivatie, de persoonlijkheid
en gastvrijheid van Ghiselain gaven
uiteindelijk de doorslag’, aldus Addie.
Gevolg van dit alles is dat de binnen
zijn opleiding gastheer/gastvrouw
een gestructureerde aanpak voor
de komende editie zal worden
uitgerold. Addie: ‘We gaan serieuze
studenten polsen waarvan we zien
dat ze meer kunnen en willen. Door
hen uit te dagen krijgen ze de kans
om meer vakkennis op te doen en
te werken op hoog klassiek niveau.
Deelnemen staat dadelijk goed op
hun cv en is een visitekaartje die
meer deuren voor hen zal openen.’

‘Dit is mbo’ is het label waarmee de MBO Raad, SBB
en mbo-scholen actief deelnemen aan de promotie
van het beroepsonderwijs. Jaarlijks wordt een aantal
promotie-activiteiten georganiseerd en is er de
landelijke mbo-ambassadeursverkiezing. WorldSkills
Netherlands ondersteunt en participeert ook actief
onder en via het label ‘Dit is mbo’ omdat het de promotie van vak
manschap en beroepsonderwijs via de vakwedstrijden, de nationale
kampioenschappen en haar communicatiekanalen nastreeft.
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Programma

Wedstrijden

LOB-Experience voor vmbo

Experience voor mbo

Workshops

Bijeenkomsten

Voor wie

l Finalisten en bezoekers

lV
 mbo-leerlingen

l Mbo-studenten

l Vmbo-, po- en mbodocenten

lR
 elaties, genodigden World

Woensdag
20 maart

l 38 finales Skills Heroes

l 2 workshops

lM
 eetingpoint

Donderdag
21 maart

Vrijdag
22 maart

Skills Netherlands

lS
 tudievoorlichting/arbeids/beroepen

l Arbeids-/beroepeninformatie

informatie
l Voorlichting vakwedstrijden
l Play Your Skills-activiteiten
lR
 ondleiding en bezoek vakwedstrijden
l Demonstratie beroepen

l Voorlichting vakwedstrijden

l 10 finales Skills Talents

lS
 tudievoorlichting/arbeids/beroepen

l Arbeids-/beroepeninformatie

l 38 finales Skills Heroes

informatie
lV
 oorlichting vakwedstrijden
lP
 lay Your Skills-activiteiten
lR
 ondleiding en bezoek vakwedstrijden
lD
 emonstraties beroepen

l Voorlichting vakwedstrijden

lR
 ondleiding

l Bezoek vakwedstrijden

lP
 rijsuitreiking Skills Talents

l 38 finales Skills Heroes

lS
 tudievoorlichting/arbeids/beroepen

l Arbeids-/beroepeninformatie

l Prijsuitreiking Skills Heroes

informatie
l Voorlichting vakwedstrijden
l Play Your Skills-activiteiten
lR
 ondleiding en bezoek vakwedstrijden
l Demonstratie beroepen

l Voorlichting vakwedstrijden

lR
 ondleiding

l Bezoek vakwedstrijden

lP
 rijsuitreiking Skills Heroes

l Prijsuitreiking Skills Talents

lR
 ondleiding

l Bezoek vakwedstrijden
l Play Your Skills-activiteiten
l Demonstratie beroepen

l 2 workshops

l Meetingpoint

l Play Your Skills-activiteiten
l Demonstratie beroepen

l 2 workshops

l Meetingpoint

l Play Your Skills-activiteiten
l Demonstratie beroepen

De wedstrijden worden mogelijk gemaakt door bijdragen en materialen van sponsors en samenwerkingsverbanden uit het bedrijfsleven. Onder meer: BPK, Bouwend NL, OTIB, VHG, CA-ICT, Fedecom,
KNB, Bovatin, Faber Audiovisuals, Konica Minolta, Boels, Héman, Zuid Holland Verhuur, Pon, Knauf, Benu Apotheken, Pivot Point (kappers), Goldwell, AutoDesk & Solid Works, Siemens, LeGrand.
Een aantal bedrijven geeft op de werkvloer ook productpresentaties en/of masterclasses voor studenten, docenten en bezoekers.

Wedstrijdfinales op externe locaties
Citaverde College - Born
14 - 15 februari 2019
Dierverzorger
Paraveterinair

Grafisch Lyceum Utrecht
6 - 7 maart 2019
Webdesigner

Nova College - Haarlem
6 - 8 maart 2019
Handhaver, toezicht en veiligheid
Beveiliger

HMC Alexandrium III - Rotterdam
8 - 9 maart 2019
Interieuradviseur

ROC van Twente - Hengelo
14 - 15 maart 2019
Tegelzetter
Lasser MAG/BMBE
Lasser TIG
CNC-draaier
CNC-frezer
Schilder

VHG - ’s-Hertogenbosch
21 - 23 februari 2019
Hovenier

ROC van Flevoland - Almere
6 - 7 maart 2019
Internationaal ondernemer

Zadkine - Rotterdam
7 - 8 maart 2019
Pedagogisch medewerker

ROC Nijmegen
14 - 15 maart 2019
CAD-tekenaar

Historisch Stadhuis Middelburg - Zeeland
14 - 16 maart 2019
Hotelreceptionist
Doktersassistent

Meer informatie: skillsthefinals.nl

Wedstrijden 20-22 maart 2019

●

RAI Amsterdam

Vmbo-wedstrijden:

Mbo-wedstrijden:

Bloemwerk
Bouwen, Wonen & Interieur
Dienstverlening & Producten
Economie & Ondernemen
Horeca, Bakkerij & Recreatie
Media, Vormgeving & ICT
Mobiliteit & Transport
Produceren, Installeren & Energie
Tuinontwerp & -aanleg
Zorg & Welzijn

Apothekersassistent
Applicatieontwikkelaar
Autotechnicus
Bedrijfsadministrateur / financieel
administratief medewerker
Bloembinder
Boulanger
Bouwtimmerman
Directiesecretaresse/managementassistent
Elektrotechnicus gebouwen
Etaleur
Facilitair dienstverlener

Fietstechnicus
Fotograaf
Gastheer/gastvrouw
Grafisch vormgever
ICT-beheerder
Junior accountmanager
Juridisch dienstverlener
Kapper
Kok
Mechatronicus (team)
Medewerker evenementenorganisatie/ marke
ting en communicatie
Medewerker mode/maatkleding
Metselaar

Skills Talents zijn de vmbo-wedstrijden en Skills Heroes de mbo-wedstrijden.
Skills The Finals is een initiatief van WorldSkills Netherlands en participeert als event onder ‘Dit is mbo’.

Meubelmaker
Modeontwerper
Monteur mobiele werktuigen
Ondernemer retail
Onderwijsassistent
Patissier
Sanitaire- en verwarmingstechnicus
Schoonheidsspecialist
Sport- en bewegingsleider
Stukadoor
Tandartsassistent
Verkoopspecialist
Verpleegkundige
Verzorgende IG
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Leercurves in vakvaardigheid
Trainen, trainen, motivatie, passie en vooral
doorgaan. Dat zie je bij veel kandidaten op
weg naar een mogelijke finaleplaats op de
nationale kampioenschappen voor beroepen.
Daarbij gaat het niet altijd om de eer of de
eerste plaats. De redactie sprak met enkelen
van de 10.000 mbo’ers die in deze editie aan
vakwedstrijden meedoen.

Alles eraan doen
‘Ik schat dat ik zeker nu al meer dan honderd
uur extra aan voorbereidingen heb gedaan.
Elke vrije middag of weekend sta ik in de salon
van mijn moeder zodat ik beter word’, zegt
Louise Collete. Zij gaat namens het ROC van
Amsterdam eind januari nog naar de kwalificatiewedstrijd schoonheidsspecialist. Maar
haar inzet is tekenend voor de gedrevenheid
van kandidaten. ‘Mijn vak vind ik heel leuk en
ik wil er alles aan doen om verder te komen.
Vakwedstrijden helpen mij daarbij. Ik ben best
wel wat zenuwachtig maar ga nuchter de kwalificatie in en hopelijk dadelijk ook een finale.’

Play Your Skills: activiteiten voor mbo-studenten
Een greep uit de activiteiten voor
mbo-studenten:

tion, Bionics4education, ROC Action Area,
Horeca-challenges.

Play Your Skills: Hololens Tech-battle,
VR-Autospuiterij, VR-Lassen, VR-Heftruck,
VR-Tractor simulator, Vliegtuigtechniek,
Drone bouwen, Vliegen in de drone kooi,
Urban Sport, Cyberescape caravan, Uiter
lijke verzorging games, Live Photobooth,
Mechatronica, Bloemwerk, MEC Lab sta

Voorlichting door studiekeuzeadviseurs
van Kiesmbo, loopbaangesprekken met
het Expertisepunt LOB.

Productdemonstraties van onder an
dere: Faber Audiovisuals, Festo, Siemens,
Knauf en Cybersafety4u.nl.

Louise Collete
meenemen en de beste in mijn vakgebied zijn!
Ik zie dit als een ideale voorbereiding op mijn
examen. Van de vorige keer heb ik geleerd om
binnen de tijd te werken. Dat komt later in het
echte werk ook goed van pas.’ Nahom oefent
nu oude wedstrijdopdrachten
en haalt daar veel inspiratie uit. ‘Laatst ben
ik naar een echte hippiemarkt in Antwerpen
geweest om rond te kijken en sfeer te proeven.
Ik heb ook met de eigenaar gesproken en zo
geleerd naar andere aspecten van een event te
kijken. Dat was heel leerzaam.‘

Iemand die al in de finale staat is Nahom
Niguse bij de vakwedstrijd medewerker evenementenorganisatie/marketing en communicatie. ‘Vorig jaar heb ik via het stagebedrijf
van Albeda al met wedstrijden meegedaan.
Dat was heel leuk, maar toen haalde ik het
podium niet. Nu wil ik eerste worden, die titel

Wow-effect

Ghiselain Hermus

Ghiselain Hermus die namens het ROC van
Amsterdam in de landelijke finale gastvrouw
staat, vindt vakwedstrijden ook heel leerzaam.
‘Eigenlijk was ik heel verbaasd dat ik in de finale sta. Het was niet gepland of verwacht om
zo ver te komen, want ik was laat ingestroomd!
Maar alle trainingen die ik gedaan heb waren
ontzettend leerzaam en dat heeft mij een snelle
leercurve in kennis en vaardigheid opgeleverd’, aldus Ghiselain. Nu is ze druk met haar
voorbereiding op het examen, maar vanaf
februari is haar focus op de finale gericht.
Ghiselain: ‘Daar ga ik mijn uiterste best doen.
Ik hoop dat mijn gevoel voor gastvrijheid en
de uitdaging om elke gast een wow-effect mee
te geven mij gaat helpen. Nu al hoor ik tot de
beste acht van Nederland en dat vind ik al een
compliment op zich.’

De LOB-Experience:
ook voor het mbo!

Mensen inspireren
Het leven van mbo-studenten compleet
op z’n kop! Dat gebeurt nadat ze Skillskampioen geworden zijn en gaan voor
internationale kampioenschappen voor
beroepen. Ze worden er niet slechter van.
Juist zelfbewuster en met een brok aan
ervaring, nieuwe kennis en vaardigheden.
Mike Beskers (webdesign en oud-student
Graafschap College) en Manon Sprenkeler
(grafisch vormgever en oud-student Rijn
IJssel) zijn twee van zulke voorbeelden.
‘Opdrachten in wedstrijden moeten binnen een paar uur af, dus leer je gefocust te
werken. Dat was anders dan op school waar
je voor zo iets soms tien weken de tijd had’,
zegt Mike. Tijdens zijn voorbereidingen
voor EuroSkills was hij twee weken in Jining
(China). ‘Een onwijze ervaring. Ik had nog
nooit gevlogen. Voor mij als gewone jongen

Als docent of student kun je jezelf tijdens
Skills The Finals laten inspireren door finalisten en door in gesprek te gaan met vakexperts.
Maar leuker nog; je studenten kunnen zelf
aan de slag met de LOB-Experience! Dit is
zeker interessant voor mbo-scholen die hun
studenten kennis willen laten maken met
vakwedstrijden of waar zij informatie over
hun studievervolg of arbeidsmarkt(kansen)
kunnen halen.

studiekeuzetest, te gebruiken als voorbereiding in het eigen LOB-programma op school;
ld
 eelname aan leuke en uitdagende Play Your
Skills-activiteiten;
lb
 egeleide rondleiding langs alle finales met
tekst en uitleg door mbo-studenten;
lp
 roductdemonstraties van een aantal bedrijven en branches;
l s tudiekeuzeinformatie door de studiekeuzeadviseurs van Kiesmbo;
lv
 oorlichting over vakwedstrijden door oudDoen, beleven en ervaren. Daar gaat het om bij
kandidaten en Skills-kampioenen;
de LOB-Experience. Mbo-jongeren kunnen via l e en financiële tegemoetkoming in de vereen aantal ‘Play your Skills’-activiteiten, provoerskosten.
ductpresentaties en masterclasses van bedrijven
op een leuke manier meer te weten komen over Voor docenten
de actuele beroepspraktijk en concrete ervaJe studenten laat je aan de slag gaan tijdens de
ring voor hun toekomstig beroep opdoen. De
LOB-Experience. Naast loopbaangesprekken
praktijk en de (tijds)druk van de echte wereld
met studiekeuze- en arbeidsmarktadviseurs is
wordt in de mbo-finales nagebootst. Hoe mooi er ook actuele productinformatie voor diverse
is dat? Voor hen is dit een onvergetelijke dag én beroepen. Ook laten bedrijven hun laatste
bruikbaar in het portfolio van de student.
technologische innovaties zien en vertellen daar
over. Want bedrijven komen graag hierover met
docenten en met studenten in contact. BovenWat is de LOB-Experience?
dien zijn er voor docenten diverse interessante
le
 en praktisch en gratis hulpmiddel om in te
workshops onder meer voor professionalisering
zetten in het LOB-programma;
en de arbeidsmarkt van morgen.
le
 en compleet lespakket met de Play Your
Zie skillsthefinals.nl.
Skills app, instructies, opdrachtenkaart en

Mike Beskers
uit de Achterhoek was dit een cultuurshock.
Maar ik heb er wel veel van geleerd, zelfs
lesgegeven aan studenten. Dat was best lastig
met Chinezen die nauwelijks Engels spraken.
Maar ik had het echt niet willen missen. Misschien ga ik dit later weer doen.’

“

Manon Sprenkeler

Zelfbewuster
Voor Manon brachten vakwedstrijden niet
alleen een unieke ervaring, maar ook de
Bergaward en een missie. ’Binnen anderhalf
jaar ben ik veel bewuster geworden en weet
ik wat ik wil. Over mijn ervaringen met vakwedstrijden heb ik zelfs een boek geschreven.
Zo hoop ik met mijn verhaal jonge mensen
te inspireren en vooroordelen over het mbo
weg te nemen’, aldus Manon. Inmiddels is ze
zelfstandig grafisch ontwerpster en daarmee
een rijker mens geworden. Manon: ‘De Berg
award winnen vond ik een hele eer en een
bevestiging van mijn doorzettingsvermogen.
Al die ervaringen wil ik delen en vertellen
op scholen en congressen. Daarom toer ik
deze maand langs scholen. Dat is ook wat
vakwedstrijden met mij gedaan hebben.’
Zowel Mike als Manon wonnen op EuroSkills vorig jaar in Boedapest een Medal of
Excellence. Een bewijs van vakmanschap die
ze mogen inlijsten. Mike volgt nu een duale
opleiding bij de HAN en werkt 24 uur per
week bij een webbedrijf en zegt: ‘Ik ben door
de wedstrijden enorm gegroeid en raad elke
student aan mee te doen met Skills Heroes’.

‘Het wedstrijdelement doet iets met studenten. Dat vind ik mooi om te zien.
Een deelnemende student is natuurlijk ook een mooi visitekaartje voor de school.
Volgend jaar willen we het meer in het programma laten terugkomen.’
Cindy Neuij, teamleider Schoonheidsspecialist, ROC Nijmegen
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Loopbaangesprek
Tijdens Skills The Finals zijn diverse adviseurs
van het Expertisepunt LOB aanwezig voor
het voeren van loopbaangesprekken. Op een
aansprekende en laagdrempelige manier laten
zij jongeren in het gesprek reflecteren op hun
beelden en ervaringen met werk of werken.
In het gesprek activeren zij tevens studenten meer vooruit te kijken en leren ze hen
stappen te maken in hun vervolgkeuze van

“

de loopbaan: doorstuderen of werken. Door
het voeren van loopbaangesprekken ontwikkelt een student zijn loopbaancompetenties.
Bovendien leert iemand welke professionele
werkomgeving het beste bij hem/haar past.
Begeleidende docenten zijn ook welkom bij
het Expertisepunt LOB. Zij kunnen een handreiking ontvangen ‘hoe een loopbaangesprek
voeren’ en vragen stellen over LOB die zij in
hun dagelijkse praktijk op school ervaren.

‘Het is voor onze school een zoektocht hoe we het met elkaar nog beter kunnen doen
en het leuk houden voor onze studenten. Maar dat we met vakwedstrijden laten zien
wat het mbo allemaal in huis heeft is natuurlijk top.’ Harry Bouma, teamcoördinator
Skills, Noorderpoort

Beste provincieteam

Skills The Finals barst van
de teamspirit!
Workshops voor vmbo-docenten

ouders, familie en vrienden buigen finalisBijna 3 jaar ben ik nu voorzitter van de
ten zich over lastige, aan hun toekomstige
En in die tijd benvan
ik nog
meer
De gouden medaille als beste provincieteam ging in 2018 naar de MBO Raad.Perspectieven
LOB
in beroepsonderwijs
gerelateerde opdrachten die veel van
verknocht
geraakt
aan
het
mbo
dan
ik
al
was.
Zuid-Holland Hawks. Daisy Baarda, begeleidend docent van het
Workshopleider: prof. Dr. Marinkaberoep
Kuijpers
Ik kom graag in de scholen: de overeenkomst hun kennis, creativiteit en oplossings- en
winnende team: ‘Ik ben onvoorstelbaar trots op dit resultaat. Het van elk werkbezoek
 2x opis20
maart en 2x op 22 maart
de passie. Van bestuur- denkvermogen vragen. Skills waarmee ze
was dit keer erg moeilijk, maar ze hebben hartstikke goed hun ders die zich inzetten om ‘hun’ school die
straks, op de arbeidsmarkt, van onschatbare
waarde worden voor zoveel werkgevers.
midden
in
de
regionale
samenleving
staat,
best gedaan. Veel vmbo’ers kunnen zich in de beroepspraktijk
(Hoe) Kies (je voor) mbo
een
plek
te
laten
zijn
waar
het
fijn
werken
goed uiten en dat zag je vandaag bij de wedstrijden. Het geeft
Workshopleider: SBB en MBO Raad
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