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VOORAF
IN DEZE DIMENSIES IS ER VEEL AANDACHT
VOOR DE POSITIE VAN HET MBO IN DE
TOEKOMST. IS DAAR NOG IETS NIEUWS
OVER TE MELDEN, HOOR IK U DENKEN.
WE KENNEN IMMERS DE STELLINGEN EN
STANDPUNTEN. DE ARTIKELEN IN DEZE
DIMENSIES LATEN EVENWEL ZIEN DAT JE
VOORBIJ DEZE STELLINGEN EN STANDPUNTEN MOET KIJKEN.

Rob Martens wijst erop dat de toekomst al in de school te vinden is.
Jonge mensen voelen vaak intuïtief aan waar dingen zich naartoe gaan
bewegen. Luister naar hen, kijk goed naar wat er om je heen gebeurt, is
zijn advies. Daardoor kun je ook actief aan de toekomst meebouwen. Dat
doet Frans Wijnands, een van de coördinatoren van Profijt – een samenwerkingsverband van vmbo-scholen mbo en hbo in de Achterhoek – ook.
Door als beroepsonderwijskolom met het regionale bedrijfsleven samen te
werken, kun je samen vragen beantwoorden als ‘waar leiden we mensen
voor op en hoe gaan we dat doen?’ Je staat er met je neus bovenop. De
toekomst komt niet op je af; je zit er middenin.
Een interessant aspect van deze samenwerking is dat deze wederkerig
is; het onderwijs is direct op de hoogte van de bedrijfsontwikkelingen,
bedrijven maken intensief kennis met de leerlingen en waar hun interesse
naar uit gaat. Niet alleen scholen kunnen veel van hun leerlingen leren,
ook bedrijven. Juist de ontmoeting is belangrijk.
De scharnierfunctie van het mbo tussen leren en werken is breed erkend
en wordt door de sociale partners ondersteund, constateert Ruud Baarda
in het eerste interview. Dat de cijfers aantonen dat in Nederland absoluut
geen sprake is van polarisatie op de arbeidsmarkt en het middensegment
het heel goed blijft doen, is dan zowel een opsteker als een bevestiging!

DEBAT OVER LEVEN
LANG ONTWIKKELEN
“WANNEER HEEFT U VOOR
HET LAATST EEN CURSUS
OF OPLEIDING GEVOLGD?”
DIT WAS DE OPENINGSVRAAG OP HET DEBAT
OVER LEVEN LANG ONTWIKKELEN, DAT ECBO OP
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AANWEZIGEN, VANUIT
ONDER MEER DIVERSE
OPLEIDERS EN SOCIALEPARTNERORGANISATIES,
BEDISCUSSIEERDEN WAT
HET KARAKTER ZOU
MOETEN ZIJN VAN EEN
NATIONAAL SCHOLINGSPACT EN WELKE ROL DE
MBO-DOCENT KAN VERVULLEN IN POSTINITIEEL
MBO-ONDERWIJS.

In 2017 is veel gezegd en geschreven over leven
lang ontwikkelen. De Sociaal-Economische Raad,
de Onderwijsraad, de Commissie Vraagfinanciering mbo (Commissie-Sap) en de
bekostigde en particuliere opleiders in het mbo
spraken zich uit over postinitieel leren. De
adviezen zijn behoorlijk eenduidig. Meer maatwerk in het aanbod van scholingsmogelijkheden
voor volwassenen. En: maak dit aanbod toegankelijk met een financiering die is gekoppeld
aan het individu. De adviezen zijn deels terug
te vinden het regeerakkoord “Vertrouwen
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HET MOMENT
in de toekomst”. Aanleiding voor ecbo om
een debat te organiseren. Wat betekenen de
adviezen voor de opleiders in het mbo?
NATIONAAL SCHOLINGSPACT
Vertegenwoordigers van de SER, CommissieSap, NRTO en de MBO Raad, die aanwezig
waren bij het debat, zijn het over één ding
unaniem eens: een nationaal scholingspact
rondom leven lang ontwikkelen is essentieel.
Daarmee kan een volgende stap worden gezet
in de samenwerking tussen de verschillende
betrokken partijen – ministeries, bekostigde en
niet-bekostigde scholingsaanbieders, en werkgevers. Ook de debatdeelnemers in de zaal
onderschrijven dit: als publieke en private
instellingen hun ‘handtekening’ onder dezelfde
afspraken zetten, komt samenwerking beter
tot stand.
De meningen zijn verdeeld over het al dan niet
dwingende karakter van zo’n pact. Wil je na
zoveel jaren praten echt verandering tot stand
brengen, dan is een zekere mate van verplichting
noodzakelijk, zeggen de voorstanders. Dit kan
er bijvoorbeeld voor zorgen dat werkgevers echt
ruimte vrijmaken voor medewerkers om zich
te ontwikkelen. Nog te vaak zeggen werkgevers
dat werknemers niet gemist kunnen worden in
de dagelijkse praktijk. Ook kan het gemeenten
dwingen tot sneller en actiever handelen in het
voorkomen van werkloosheid. Tegenstanders
wijzen op een afschrikwekkende werking van
verplichting. Zet juist in op motivatie, stellen zij.
Los van het al dan niet dwingende karakter, leeft
de vraag: wat moet er dan precies staan in zo’n
scholingspact? Daarover bestaan vooralsnog
meer vragen dan antwoorden. Ook is er enige
nuance voor het belang van een scholingspact.
Is een scholingspact niet een volgende afspraak
na de vorige afspraak? Ligt de behoefte niet
meer in het daadwerkelijke uitvoeren van het
plan? Draagt, in plaats van een dwingend
scholingspact, een verandering in cultuur niet
de gewenste oplossing?

MBO-DOCENTEN EN POSTINITIEEL
ONDERWIJS
Via twee inspirerende pitches kregen de
bezoekers een inkijkje in de huidige praktijk
van het leven lang ontwikkelen. Saskia Visser
verbindt als manager sales van ROC Friese
Poort opleidingsvraagstukken uit het regionaal
bedrijfsleven met de infrastructuur van het roc.
Docenten uit het initieel onderwijs worden veelvuldig ingezet in maatwerktrajecten voor het
bedrijfsleven. Programmamanager Transitiepaden Jan Nabers brengt in de regio Zwolle
werkzoekenden en werkgevers met elkaar in
contact. Regionale opleiders worden betrokken
om met maatwerk het kennisgat van kandidaten
te dichten, zodat zij een rol kunnen gaan vervullen in de energietransitie.
Beide pitches vormden een opmaat naar het
tweede debat van de avond: zijn mbo-docenten
voldoende toegerust om ook postinitieel onderwijs te verzorgen? Over het nut hiervan voor
de docent bestaat in de zaal geen twijfel: hij
ontwikkelt een bredere kennisbasis en meer
vaardigheden. Maar niet voor iedere mbo-docent
is het verzorgen van postinitieel onderwijs een
vanzelfsprekendheid. Sommige docenten, zo
stelt een deel van de aanwezigen, missen de
aansluiting met deze doelgroep. Ook niet iedere
docent is voldoende up-to-date. Postinitieel
onderwijs vraagt veelal specialisten.
Verschillen in structuur en cultuur tussen
onderwijs en bedrijfsleven maken het evenmin
makkelijker: waar het bedrijfsleven gekenmerkt
wordt door veel flexibiliteit (geen vaste vakantieweken, werken en studeren in de avonden of
in het weekend), is dit in het initieel onderwijs
anders. Ook komt naar voren dat het niet zou
moeten gaan om een uniform eisenpakket, dat
elke docent álles moet kunnen. De een krijgt
glinsterende ogen van lesgeven aan jeugd, de
ander staat liever voor een groep volwassenen.
De discussie over het wat en hoe rondom een
nationaal scholingsakkoord is deze avond niet
beslecht en gaat door. Zo roept in februari 2018

de MBO Raad in een brief1 Tweede Kamerleden
opnieuw op om tot nationaal scholingsakkoord
te komen.

Veel dank aan Brigid Claassen (SER), Joke
Elzenaar (Cie.-Sap), Ria van ’t Klooster
(NRTO), Jan Nabers (Transitiepaden
Gemeente Zwolle), Erwin Pierik (MBO
Raad) en Saskia Visser (ROC Friese Poort
Bedrijfsopleidingen) voor hun bijdrage aan
het debat, en aan Guus Dekker en Kevin
Kootstra (studenten Tilburg University)
voor de verslaglegging.

1 http://mbo-today.nl/mbo-raad-vraagt-nogmaals-omnationaal-scholingsakkoord/
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MBO ALS
ONMISBARE
BOUWSTEEN
VOORSTELLEN VAN DE SER VOOR STERK EN
INNOVATIEF BEROEPSONDERWIJS
“EEN MOOIE ERVARING”, ZO BLIKT RUUD BAARDA,
VOORMALIG MEDEWERKER VAN SBB EN ZELFSTANDIG
ADVISEUR, TERUG OP ZIJN BETROKKENHEID BIJ HET
OPSTELLEN VAN HET TWEEDE DEEL VAN HET SERADVIES OVER TOEKOMSTGERICHT BEROEPSONDERWIJS
EN DE AANLOOP DAARVAN BINNEN SBB. NIET IN DE
LAATSTE PLAATS VANWEGE DE CENTRALE ROL VAN
WERKEND LEREN IN HET ADVIES. EEN ONDERWERP
DAT BAARDA NA AAN HET HART LIGT.

Het eerste deel van het SER-advies over
toekomstgericht beroepsonderwijs verscheen
in oktober 2016.2 Dat deel omvatte vooral
voorstellen voor versterking van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Vanwege de
urgentie daarvan – omdat de bbl als belangrijke
route voor praktijkleren ondergesneeuwd
dreigde te raken –, maar ook omdat een
aantal zaken verder uitgezocht moest worden,
is het advies in tweeën geknipt. Deel 2 van het
advies Toekomstgericht beroepsonderwijs met
voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs zag in november 2017 het licht.

Ruud Baarda
Zelfstandig adviseur

2 Zie Dimensies nr. 27, december 2016.

TROTS OP HET MBO
Beide adviezen benoemen richtinggevende
opgaven voor de toekomst (zie kader). Er valt
nog een hoop te doen. “Maar bij het opstellen
van het advies was het duidelijk dat de SER
en de sociale partners trots zijn op het mbo.
De teneur van het advies is: ‘Het gaat op de
meeste plekken goed, hoe kan het nog beter?’
De toenemende aandacht die er is voor de
praktijk, mede vanwege de scharnierfunctie
tussen leren en werken die het mbo vervult,
vind ik heel waardevol”, zegt Baarda.
In het advies pleit de SER ervoor om op
allerhande manieren praktijk en vormen van
praktijkleren in de opleiding te laten terugkomen.
“De SER beklemtoont daarmee ook, dat het
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mbo en het werkend leren heel belangrijk
worden gevonden door de sociale partners: een
onmisbare bouwsteen in het systeem van werkend Nederland. Het was nodig dat dat punt
gemaakt werd in het advies”, stelt Baarda. “Er
waren immers geluiden dat het middensegment
onder druk staat: ‘wie weet hebben we over een
tijdje geen mbo-beroepen meer’.” Die zorg
viel ook te lezen in de adviesaanvraag van het
ministerie. Demografische krimp en vergrijzing
van de docentenpopulatie vragen om actie
van het mbo. Op de arbeidsmarkt ontstaan mismatches tussen vraag en aanbod. Dat uit zich
bijvoorbeeld in groeiende tekorten aan personeel
in de techniek en in de zorg. Robotisering en
technologisering leiden ertoe dat in andere
sectoren werkgelegenheid verdwijnt. “De SER
ontkent zeker niet dat er oog moet zijn voor
technologisering en automatisering, maar onderstreept wel dat het middensegment een essentiële
bijdrage heeft. Het is nodig om je daar over uit
te spreken, temeer omdat de geluiden over hoe
de toekomst eruit zal zien verschillen. Als de
stelling steeds meer postvat dat robotisering en
automatisering handmatige arbeid overnemen,
dan gaat de opvatting dat beroepen en het vak
verdwijnen – en daarmee ook de noodzaak
van vakmanschap – de boventoon voeren.
Deloitte becijferde in 2016 aan de hand van
Amerikaanse voorbeelden, dat dit voor bijna
de helft van de mbo-beroepsbeoefenaren zou
kunnen gelden.”
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TERUG VAN WEGGEWEEST
Baarda relativeert: “Tot nog toe hebben we
gezien dat werk voortdurend verandert. Het
aantal laders/lossers in de Rotterdamse haven
bijvoorbeeld lag vroeger veel hoger. Sinds de
jaren ‘50 is dat werk geautomatiseerd. Maar
in de periferie daarvan, in de logistiek, de
marketing en de communicatie en internationale
uitwisseling is er veel aanvullend (mbo-)werk
bijgekomen. Een ander voorbeeld is de voedselindustrie. De personeelsomvang in de landbouw
is enorm teruggelopen. Het aantal melkveehouders is gedecimeerd. Om die tak heen is
veel ander werk ontstaan, omdat we de verwerking van voedsel heel belangrijk vinden. Dan
gaat het bijvoorbeeld om werk in de kwaliteitscontrole, productontwikkeling, distributie en
marktkennis. In het geheel van die sector is er
dus werk bijgekomen. Het is belangrijk om het
hele plaatje in ogenschouw te nemen. Werk
verdwijnt door steeds slimmere werkprocessen
en automatisering, maar aan de andere kant
komt er ook altijd ander werk bij. Er is geen reden
om aan te nemen dat dat nu anders zal gaan.”
“Vanuit het opleidingsperspectief moet je dus
de ontwikkelingen goed blijven volgen en niet
handelen op basis van niet-onderbouwd ‘geroep’,”
vervolgt Baarda. “Kijk naar de technische,
logistieke en marketingfuncties. Daar blijft het
aandeel mbo-opgeleiden fors aan de maat en
groeit het zelfs. In de administratieve wereld

en deels ook de zorgwereld staat het werk op
mbo-niveau onder druk. De redenatie dat ‘alle
mbo-beroepen verdwijnen’ is dus erg kort door
de bocht. Zo ook de bewering dat er geen werk
meer zou zijn op mbo niveau 2. Er is sprake
van een langzame verschuiving van de vraag
van bedrijven naar hogere niveaus. Maar voor
veel beroepen op de arbeidsmarkt is niveau 2
nog steeds een goede startkwalificatie. Zo is
het interessant, dat niveau 2 in de zorgsector
een revitalisering doormaakt. Waar men eerder
vond dat de zorg zó complex was dat er minimaal
mbo niveau 4 voor nodig was, heeft vermarkting
van de thuiszorg bijvoorbeeld tot gevolg dat
de aanbieder met de laagste prijs de zorg mag
leveren. En daardoor wordt mbo niveau 2
gehanteerd als minimumkwaliteitseis. Daar is
niveau 2 dus weer terug van weggeweest. De
SER concludeert dat anno 2018 mbo niveau 2
voorlopig een goed instapniveau is dat we
hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
Die boodschap helpt het onderwijs en creëert
rust op dat front: handhaaf niveau 2 en focus
daarbinnen op richtingen die kansrijk zijn. In
alle debatten die er zijn, wordt de onderbouwing
van de stellingen soms een beetje vergeten...”
KLEINE STAPJES VOORUIT
Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden
om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Dat is nodig om op een dynamische
arbeidsmarkt mee te kunnen blijven doen, stelt

PRIORITEITEN VOOR EEN STERK EN INNOVATIEF MBO EN AANBEVELINGEN AAN HET MBO
1 Duurzaam toerusten voor de arbeidsmarkt en samenleving
Handhaaf het startkwalificatieniveau maar geef extra aandacht aan studiekeuze van mbo niveau 2-studenten
Faciliteer de totstandkoming van meer hybride leeromgevingen
2 Stimuleer een integrale aanpak van jongeren in kwetsbare posities
Zorg met de branches voor civiel effect van het in het regeerakkoord voorgestelde vakcertificaat voor studenten die geen entree- of
niveau 2-diploma halen
3 Zet de deuren van het mbo open voor een leven lang leren en ontwikkelen
Maak werk van de ontwikkeling van keuzedelen als zelfstandig certificaat voor werkenden met een mbo-diploma
4 Versterk de regionale, sectorale en landelijke samenwerking
Versterk de betrokkenheid van stakeholders en vergroot hun rol bij afsluiten nieuwe kwaliteitsafspraken
5 Stimuleer scholen om professionele en lerende organisaties te worden
Zorg als bestuur dat er tijd en geld komt voor professionalisering en vermindering van werkdruk
Voor een overzicht van alle aanbevelingen zie: SER (2017). Toekomstgericht beroepsonderwijs. Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief
mbo. Advies 17/09. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
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de SER. Aan het mbo de taak om zijn studenten
daarop voor te bereiden. Daarnaast formuleert
de SER een grote uitdaging voor het mbo om
samen met niet-bekostigde opleiders een
flexibel aanbod te creëren voor werkenden en
werkzoekenden, die zich moeten of willen bijof omscholen. De vraag naar dit aanbod moet
ondersteund worden door het instellen van een
ontwikkelrekening voor elke werkende, als een
persoonsgebonden budget voor een zelfgekozen
ontwikkeltraject. Geen geringe opgave voor een
mbo, dat de handen al vol heeft aan de
reguliere studentengroep – een doelgroep die
op zichzelf al heel divers is – en aan alle
ingrijpende vernieuwingen van de afgelopen
periode. “Het is een kwestie van kleine stapjes
vooruit”, zegt Baarda. “Een van de zaken die
gaan helpen zijn de keuzedelen. Die zijn niet
alleen interessant voor mbo-studenten om zich
te verbreden of te verdiepen, maar ook voor
werkenden met een mbo-diploma. De minister
heeft de mogelijkheid gecreëerd om aan keuzedelen certificaten toe te kennen. Het duurt nog
wel even voordat keuzedelen bij alle 500.000
bedrijven bekend zijn. Maar daarmee hebben
we wel een instrument in handen, dat een brug
slaat tussen wat scholen denken dat relevante
onderdelen van een opleiding zouden kunnen
zijn en wat bedrijven denken dat relevante
onderdelen van het werk zijn. Door die brug
maken we stappen voorwaarts.
De belangstelling voor keuzedelen als certificaten
is groot. Begrijpelijk, want verschillende bedrijfstakken ervaren schaarste op de arbeidsmarkt
en hebben dus een push om mensen snel op
te leiden. Een opleiding van drie, vier jaar duurt
dan te lang. Als je dan onderdelen kan bieden
die de scholen identificeren als leerbare, certificeerbare eenheid, dan sla je twee vliegen
in één klap. Wat nu nog niet geregeld is maar
wel op de agenda staat, is een bijbehorend
passend financieringssysteem voor scholen.
Daarmee raken scholen uit de kramp dat ze het
vanwege de bekostiging of financiering niet
kunnen aanbieden. Verder hebben private
scholingsaanbieders veel ervaring in het verzorgen van scholing voor volwassenen, met
praktijktrajecten en leersystemen om volwassenen verder te helpen. Het zou mooi zijn als
die kennis wordt benut om het samen in te
richten en samen verder te komen. Tussen-
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voorbeelden zijn bijvoorbeeld de manier waarop
scholing is geregeld in de dakdekkersbranche
in samenwerking met een roc.3 De SER roept
op om dit soort voorbeelden te delen en van
elkaar te leren.”
INTERN CARRIÈREPERSPECTIEF
“De bbl verdient meer aandacht,” meent Baarda.
“Met de bbl hebben we goud in handen en
dat mogen we ons best wat sterker realiseren!
Het aantal bbl’ers met een vast contract is veel
groter dan het aantal bol’ers met een vast contract. In die zin vormt de bbl een solide basis
om aan het werk te gaan. De bbl is in veel cao’s
geregeld met een beloning die daarbij past.
Dat betekent dat veel werkgevers bekend zijn
3 Zie Dimensies nr. 31, december 2017

“Een zorgpunt is dat
bedrijven de
laatste jaren
de neiging
hebben om
jongeren
steeds meer
tijdelijke
contracten
aan te bieden.
Dat noopt
tot waakzaamheid.”

met de leerweg en er een stevige binding met
de arbeidsmarkt bestaat. Daarmee is het bedje
voor de bbl’er na de opleiding gespreid. Een
bol‘er moet dat individueel en op eigen kracht
bewijzen. De herkenbaarheid – wat heb jij al
voor praktijk in de opleiding gehad? – is voor de
afnemer erg belangrijk. Een zorgpunt is dat
bedrijven de laatste jaren de neiging hebben
om jongeren steeds meer tijdelijke contracten
aan te bieden. Dat noopt tot waakzaamheid”,
vervolgt Baarda. “Jongeren zijn bij hun eerste
baan op de arbeidsmarkt niet verzekerd van
een plek in de organisatie. Het bedrijf bindt
zich niet aan de jongere en ook de jongere
blijft om zich heen kijken. Als bedrijven en
jongeren zich niet aan elkaar committeren en
beide kanten niet in elkaar investeren, bestaat
het risico dat er lerend vermogen verdwijnt.”
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De bbl trekt inmiddels licht aan. Het advies pleit
voor een verbreding van de bbl en verankering
in sectoren zonder bbl-traditie, zoals de ICT.
“Als je werkend leren als natuurlijke weg ziet
om in het vak te groeien, dan is het logisch je
af te vragen: waarom komt die leerweg er dan
niet?” Daarnaast is een van de opgaven voor
de komende jaren betere duale varianten in
het hbo realiseren. “Het is zonneklaar dat dat
perspectief beter moet worden, anders blijft de
bbl als een eindige leerroute beschouwd worden.
De bbl vervult bij bedrijven verschillende functies.
Voor de brede technische en logistieke functies
fungeert de bbl als basisberoepsopleiding. De
bbl leidt op tot goede vaklieden die het uitvoerende werk doen. De bedrijfscultuur van
technische bedrijven is zo dat, als je daar goed
in bent, je een gemotiveerde werknemer toont
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en het bedrijf bereid is te investeren, je – op
termijn – kunt doorgroeien naar niveau 3. In
nogal wat technische bedrijven is niveau 4 ook
een doorgroeimogelijkheid. Dat biedt dus een
intern carrièreperspectief via de weg van de
bbl. In een sector zoals de zorg volg je vaker
een niveau, waarmee je het beroep instroomt.”
10.000 LEERBEDRIJVEN
Docenten hebben een cruciale rol in het werken
aan toekomstgericht onderwijs, benadrukt het
advies. “De SER constateert dat er al veel druk
ligt op docenten. Daarom luidt de boodschap:
zorg dat docenten in staat gesteld worden om
ook die aanvullende zaken rondom betere
verbinding met bedrijven te laten plaatsvinden.
Hybride leren veronderstelt dat de bestaande
contacten met bedrijven nog beter benut kun-

nen worden. Een gemiddeld roc heeft met
ongeveer 10.000 leerbedrijven contact. Dat is
een gouden bron om van alles over die bedrijven
te weten te komen. Daar is nog veel meer uit
te halen. En er is ook nog een andere kant”,
stelt Baarda. “Als je vindt dat docenten in de
school beter op het netvlies moeten krijgen wat
samenwerken met bedrijven allemaal betekent,
vraagt dat ook aan de bedrijvenkant meer
capaciteit en kwaliteit. Bedrijven komen meer
in een rol als actor in een school. De school
is afhankelijk van het bedrijf, omdat het gaat
om praktijkscholing. Dan zullen we bedrijven
ook moeten helpen om de samenwerkende rol
met scholen op te pakken en waar te kunnen
maken. Dat aspect is in veel discussies onderbelicht gebleven. Het gaat niet alleen om de
capaciteit van scholen, maar ook die van
bedrijven.”
Het advies van de SER heeft even op zich laten
wachten. Een aantal onderdelen was al in het
regeerakkoord opgenomen, zoals de afschaffing
van de cascadebekostiging. “Een goede zaak”,
vindt Baarda, “want de cascadebekostiging was
belemmerend voor doorstroom binnen het mbo.
De bbl was immers juist gericht op stapelen
en ontwikkelen.” Kort na het advies verscheen
afgelopen februari het Bestuursakkoord mbo,
met de titel: Trots, vertrouwen en lef. Ook
daarin zijn delen van de SER-aanbevelingen
overgenomen, zoals de kwaliteitsafspraken,
de samenwerking met regionaal bedrijfsleven
en de omgang met kwetsbare jongeren. Als
sluitstuk kwam het ministerie van Onderwijs
eind april nog met een reactie op openstaande
punten. Het ministerie wil in het verlengde van
het SER-advies gaan bekijken of er een verlengde zorg mogelijk is voor mbo-gediplomeerden
van niveau 1 en 2 als zij de arbeidsmarkt
betreden.4 Baarda: “Het mbo kan met de
aanbevelingen goed zijn voordeel doen: steun
voor de basis en op onderdelen versterking.
We zijn natuurlijk een land waarin we er altijd
met elkaar moeten zien uit te komen.
Volgens mij mogen we nu best trots zijn dat
we deze stappen gezet hebben. Er moet nog
meer gebeuren, maar dit is geregeld!”

4 Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
brieven_regering/detail?id=2018Z07588&did=2018D25865
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ONDERGEDOMPELD
IN DE ECHTE
PRAKTIJK
PRAKTIJKLEREN BEVORDERT DOORLEREN EN
WERKEN IN DE TECHNIEK
HET IS MISSCHIEN WEL HET BEST BEWAARDE
GEHEIM VAN DE ACHTERHOEK: PROFIJT, HET SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN 26 SCHOLEN IN HET VO,
PRO, MBO EN HBO. EEN OVERLEGSTRUCTUUR DIE
AL BIJNA 20 JAAR Z’N VRUCHTEN AFWERPT. FRANS
WIJNANDS, EEN VAN DE TWEE COÖRDINATOREN
VAN PROFIJT, VERTELT OVER HET RECENT GESTARTE
PROJECT STERA (SMART TECHNICAL EDUCATION
REGIO ACHTERHOEK).
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“De overheid
formuleert
in de brief
‘Sterk
Beroepsonderwijs’
maatregelen om
het vmbo te
versterken.
Dat daagt
ons uit een
aanpak op
deze vraagstukken te
bedenken.”

Frans Wijnands
Coördinator Profijt
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Deze inleiding begint eigenlijk helemaal verkeerd.
Want als er ìets is waar ze wars van zijn bij
Profijt, is dat wel het denken in projecten.
“Projecten zijn eindig, terwijl veranderingsprocessen in het onderwijs juist een lange adem
vragen”, zegt Wijnands. En die lange adem is
er. Sinds de oprichting is het samenwerkingsverband erop gericht zoveel mogelijk leerlingen
gekwalificeerd de arbeidsmarkt te laten betreden.
Daarom werkt men aan het verbeteren van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, het verbeteren
van LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding)
en doorlopende zorg- en ondersteuningslijnen.
Doelstellingen die twintig jaar na datum nog
geen greintje aan actualiteit hebben ingeboet.
GEDEGEN UITVALSBASIS
Desalniettemin dienen zich langzamerhand
redenen voor herijking van de doelstellingen aan.
Een daarvan is krimp, die de regio raakt.
Wijnands: “De Transitieatlas voor het Onderwijs
maakt de gevolgen van de krimp inzichtelijk voor
de voorzieningenstructuur in de regio. Daarnaast
laat de Transitieatlas zien, dat we veel beter
moeten samenwerken met het regionale bedrijfsleven: Waar leiden we mensen voor op en hoe
gaan we dat doen? De overheid formuleert in
de brief ‘Sterk Beroepsonderwijs’ maatregelen
om het vmbo te versterken. Die notitie daagt

ons uit een aanpak op deze vraagstukken te
bedenken.” De maatregelen in de brief omvatten onder meer ambities voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van techniekonderwijs op het vmbo, het structureel maken
van de aansluiting tussen vmbo en mbo en het
verbeteren van het (regionale) arbeidsmarktperspectief.
DE VLOER AANVEGEN
Door de krimp lopen de leerlingenaantallen in
de Achterhoek terug. “In deze regio doen we
het best goed”, vertelt Wijnands. “Een op de
drie leerlingen doet iets met techniek. Landelijk
is dat een op de vier leerlingen. Maar het kan
beter. In de doorstroomcijfers zagen we dat leerlingen met een concrete technische opleiding
in het vmbo, zoals metalektro, motorvoertuigen
of bouw, voor bijna 80% doorstromen naar een
mbo-opleiding in de techniek. Van de leerlingen
met een intersectoraal programma of een brede
techniekopleiding bedraagt dat ongeveer 40%.
Daaruit hebben we geconcludeerd dat, wàt
voor programma de leerling ook volgt, het bij
de leerling tussen de oren moet zitten: ‘ik doe
techniek’. Daarom is het belangrijk dat de leerling ondergedompeld raakt in de beroepspraktijk.
En dan niet zoals het vaak gaat met de stages,
waarbij een vmbo-leerling in een autobedrijf

WAT IS PROFIJT?
Profijt is een samenwerkingsverband van vmbo-scholen, mbo en hbo, met als vertrekpunt:
‘Waar kunnen we elkaar helpen in de doorstroom?’ De samenwerking krijgt gestalte door een
organisatie- en overlegstructuur die alle geledingen dekt. Onder de bezielende begeleiding en
aansporing van twee coördinatoren, Frans Wijnands en Herman Krikhaar, komen docenten
vmbo en mbo bij elkaar. Een directieberaad van bestuurders en directieleden ontmoet elkaar
elke twee maanden. Er zijn klankbordgroepen van decanen en zorgcoördinatoren. De
coördinatoren worden betaald uit contributies van scholen aan Profijt, naar rato van aantal
leerlingen in examenklassen. De scholen behouden hun autonomie en doen vrijwillig mee: ze
moeten letterlijk profijt ervaren van hun deelname. De coördinatoren zetten de ‘de goede dingen
op de agenda’, zorgen dat de samenwerking doorgaat en brengen de voortgang in beeld.
In hun woorden: “We initiëren, stimuleren en evalueren.” Daarmee vormt de overlegstructuur
een gedegen uitvalsbasis voor veranderingen, waarbij uit het een steeds het ander voortvloeit.
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klusjes krijgt als de vloer aanvegen of het
magazijn opruimen. Maar echt in aanraking
komen met wat het vak inhoudt door te leren
onder begeleiding van een beroepsprofessional.”
Op een van de scholen in de regio daalde het
aantal leerlingen in de bouwafdeling dramatisch,
mede ten gevolge van de crisis. Het profiel
BWI5 werd vervolgens bij de nieuwbouw van
de school niet meer aangeboden. Daarop liep
het aantal leerlingen dat iets met techniek deed
op de school terug naar 1 op de 10. Dat riep
vragen op: ‘Leeft de techniek dan wel?’ ‘Hoe
kunnen leerlingen dan nog zien dat er iets moois
gebeurt?’ en: ‘Vraagt deze situatie niet om verbinding met bedrijven?’ Met de vernieuwing van
het vmbo ontstond de zorg dat scholen vanwege
betaalbaarheid wellicht zouden overgaan tot
het aanbieden van het oriënterende profiel
Dienstverlening & producten ten koste van de
techniek-profielen en dat ze zouden bezuinigen
op technieklokalen. Dat gaf nóg meer steun aan
de gedachte om te gaan samenwerken met
bedrijven. Voor een goed voorbeeld hoefde men
niet ver te zoeken. Schaersvoorde, een vmboschool in Aalten, voerde al een project voor
praktijkleren uit samen met OOM, het Opleidingsen Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking.
Dat project vormde de blauwdruk voor de
STERA-route. “Schaersvoorde heeft al geruime
tijd een intensieve samenwerking met bedrijven.
Bedrijven lopen daar makkelijk de school binnen
voor een kop koffie en nemen een kijkje in de
keuken wat hun toekomstige werknemers daar
zoal leren.” Wijnands verwijst naar drie meiden
die in het project in de bedrijfspraktijk van vijf
verschillende bedrijven hun werkstuk maakten.
Voor dit project wilde de een nog in de beveiliging,
de ander had een opleiding tot edelsmid voor
ogen. En nu volgen ze alle drie een mboopleiding metaaltechniek.
TOEKOMSTIGE WERKNEMERS
Wijnands: “Elke leerling in de basis-, kader- of
gemengde leerweg in het vmbo volgt keuzevakken. We wilden gaan proberen de bedrijven
mee te laten werken aan de leerdoelen van
technische keuzevakken. Door de keuzevakken
in de bedrijfspraktijk te doen onder leiding van
ervaren beroepsmensen, willen we leerlingen
5 Bouwen, wonen & interieur.
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de beleving meegeven van bezig zijn in de
techniek. Daarmee gingen we aan de slag.
Tot onze grote verrassing bleken de bedrijven
erg enthousiast. Ze ervaren dat ze concreet
kunnen meewerken aan de opleiding. Met een
subsidie van de provincie in het kader van de
krimp en de bereidheid van (opleidings)bedrijven
tot cofinanciering stond de samenwerking
tussen 9 vmbo-scholen, het bedrijfsleven
en 4 opleidingsbedrijven in no time in de
steigers. Ook de naam was snel gevonden.
De regio staat bekend om zijn smart industry.
Wijnands: “Smart staat voor slim samenwerken.
Dit is een vorm van slim samenwerken met
onderwijs en tussen de scholen onderling. De
opleidingsbedrijven in de techniek hebben
meteen een garantieverklaring afgegeven voor
de cofinanciering. We vragen de bedrijven om
zoveel mogelijk voor niks te doen en praktijkleerplekken aan te bieden.” Wat motiveert
bedrijven om aan STERA mee te doen? Wijnands
verwijst naar Kaak, een groot bedrijf met 700
werknemers dat stand alone-machines en
productielijnen voor de industriële bakkerijbranche ontwikkelt. Het bedrijf is in de regio
groot geworden en laat eenvoudige werkzaamheden nog steeds in de regio uitvoeren. Het
bedrijf spant zich in zoveel mogelijk voor het
onderwijs te doen: zoals stageplekken bieden
en bedrijfsbezoeken organiseren. Dat genereert
zóveel naamsbekendheid, dat het bedrijf geen
cent in de werving van nieuw personeel hoeft
te stoppen. Leerlingen komen vragen om werk.
Maar de bedrijven móeten ook wel”, meent
Wijnands. “Ze geven aan dat ze nu voor de
bpv en bbl alleen studenten van ver buiten de
regio krijgen, die niet hun toekomstige werknemers zullen worden.” Tijdens een bijeenkomst
van opleidingsdeskundigen in de zorg adviseerde
Wijnands daarom de aanwezige instellingen:
‘Als jullie straks voldoende mensen willen
hebben, moet je niet blijven wijzen naar de
scholen. Met LOB worden maar kleine stapjes
gezet in het onderwijs. Dat gaat heel langzaam.
Neem zelf initiatief en zorg dat leerlingen een
goed beeld hebben van wat er in de zorg te
doen is. Benader als werkveld zelf via de scholen
jongeren en hun ouders. En doe dat op de
juiste wijze door de leerlingen het beroep te
laten ervaren en echt in contact te laten komen
met beroepsprofessionals. Zorg dan ook dat je
met ze in gesprek komt, zodat ze echt getriggerd

raken: ‘Dit is iets voor mij!’ Leerlingen identificeren
zich niet met een beroep, maar met een
beroepsprofessional.”
HYBRIDE LEREN IN HET VMBO
Eerste ervaringen laten zien dat niet alleen de
bedrijven, maar ook de leerlingen en de
docenten heel enthousiast zijn over de STERAroute. Wijnands: “Docenten vinden het fantastisch om bij bedrijven binnen te lopen. Daar
komen ze in de dagelijkse beslommeringen
niet meer aan toe.” Leerlingen krijgen in de
praktijk te maken met nieuwe ontwikkelingen
en moderne voorzieningen. Van een ervaren
leermeester pikken ze in de praktijk veel sneller
zaken op. Een voorbeeld uit Wijnands eigen
achtergrond, de handel: “Het kost een vmboleerling weken om het formulierentraject van
inkoop tot order, vrachtbrief tot pakbon en alle
controlehandelingen die daartussen zitten,
te snappen. Dan pikt-ie er net zoveel van op
dat de leerling er een toetsje over kan maken.
Binnen een week is hij het alweer vergeten.
Maar stuur leerlingen een middag naar een
bedrijf waar ze een vrachtwagen binnen zien
komen. Laat ze meekijken hoe de chauffeur een
vrachtbrief overhandigt en de pallets worden
uitgeladen. Geef ze de opdracht om de pakbon
te controleren met de inhoud en vervolgens
naar de inkoop te brengen. Dat vergeten ze
nooit meer!” “Leerlingen die praktijkervaring
hebben opgedaan in een autobedrijf vragen
we naderhand om een tip voor hun docenten”,
vervolgt Wijnands. “Leerlingen vertellen dan
bijvoorbeeld dat ze op school kapotte diodes
uit een startmotor leren repareren. In de
praktijk wordt er meteen gerecycled en een
nieuwe ingezet. Leerlingen uit een BWI-profiel
geven aan dat ze op school met Autocad leren
tekenen, terwijl in de praktijk SketchUp pro de
standaard is. Dat soort signalen wordt ook in
de werkgroepen van vmbo- en mbo-docenten
gedeeld. En dan kan het nog gebeuren dat een
docent sputtert: ‘Ja maar, we hebben toch een
licentie voor…’.”
“Binnen STERA praten we steeds over het
inrichten van praktijkleerplekken”, lacht
Wijnands. “Na twee jaar begon het ons te dagen
in de Stuurgroep: ‘Weet je hoe dat heet wat wij
doen? Dat is hybride leren!’ Voor het vmbo is
dat een nieuw begrip. Weet je wat zo mooi is?
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Hybride leren en de STERA-route, dat ìs puur
LOB! Daar hoef je verder niks omheen te
organiseren. Je rondt een vak af en neemt die
ervaring mee in je portfolio, hoe mooi kun je
het hebben!?” Door alleen maar hybride leren
te stimuleren worden veel doelen uit de notitie
‘Sterk Beroepsonderwijs’ gerealiseerd, is
Wijnands stellige overtuiging. “Er is weinig
fantasie voor nodig om je voor te stellen welke
voordelen dat met zich meebrengt voor de
aansluiting tussen vmbo en mbo. En als de
vmbo-docent dan ook nog bereid is om met
regelmaat in de praktijk te kijken hoe de leerlingen het doen en daar zijn mbo-collega
ontmoet die op stagebezoek komt. De praktijkbegeleider die ook de vmbo’er begeleidt, ziet
de leerdoelen en kan via de leerling direct
feedback meegeven voor zijn praktijkdocent,
waardoor het curriculum aangepast kan worden.
Daar hoef je geen wet- en regelgeving voor te
schrijven; dat gaat vanzelf!”
DENKEN VANUIT DE PRAKTIJK
“Een van de zaken die in STERA opvallen, is
dat docenten zich sterk laten leiden door de
leerdoelen. Met die ogen kijken ze naar een
praktijkplek en benaderen ze een bedrijf: ‘Kan
ik een bedrijf vinden dat voor deze leerling
iets met deze drie leerdoelen kan doen?’ Een
praktijkbegeleider die een blik op de omschreven
doelen werpt, komt vaak snel tot de conclusie
dat een leerling veel méér kan doen in het
bedrijf.” Wijnands: “Docenten zouden moeten
leren om gewoon eens rond te kijken: wat
doen jullie allemaal en waar is behoefte aan?
Niet denken vanuit de lessentabel, methode
en leerdoelen, maar het bedrijf leren kennen.
En dan eens andersom kijken welk keuzevak
je zou kunnen aanbieden waar je voorheen
wellicht niet aan gedacht had. Ook ouders die
in een bedrijf werken zou je kunnen inschakelen.
Veel geld kost het niet. Voor de techniek zijn er
nog wel kosten in de aanschaf van machines,
maar verder gaat het vooral om het vrijmaken
van mensen om het te coördineren en de
contacten te leggen binnen het bedrijf. Het zou
zó goed zijn als daar voor docenten of decanen
een soort accountmanagementopleiding voor
opgezet zou worden: hoe leg je verbinding met
buiten, hoe hou je contacten met bedrijven
levend? Sommige bouwdocenten zijn al jaren
niet meer binnen een bouwbedrijf geweest.
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Dan kan eigenlijk niet. En nog een wens: uitbreiding van de subsidieregeling Praktijkleren6
naar minimaal de vmbo basisberoepsgerichte
leerweg.”
STERA bevindt zich in de aanloopfase. “Ik verbaas me erover hoe snel het gaat, als mensen
maar de ruimte krijgen. We hebben de ambitie
de komende drie jaren 400 leerlingen via de
STERA-route op te leiden. Sinds september
2017 doen al meer dan 200 leerlingen en
zo’n 60 bedrijven mee. Niet allemaal erkende
leerbedrijven. Dat hoeft niet in het vmbo. Die
constructie heeft wel voordelen. We stimuleren
dat het geen tijd hoeft te kosten voor een bedrijf
om een vmbo’er op te nemen. Zo kan een mbo’er
bijvoorbeeld de begeleiding van een vmbo’er
op zich nemen. In het vmbo blijft de verantwoording voor het afronden van een keuzevak
altijd bij de docent.” De ambities van STERA
reiken verder. De stip op de horizon is een
structuur in de regio waarbij een leerling die
6 De regeling is de opvolger van de WVA-o (Wet vermindering afdrachten – onderwijs). De subsidieregeling
is bedoeld voor bedrijven, zodat ze studenten konden
begeleiden en opleiden. De regeling geldt voor mbo-, hbostudenten en leerlingen uit de vmbo leerwerktrajecten.
Later is de regeling uitgebreid naar vso- en pro-leerlingen.

een keuzevak wil volgen in de techniek, niet
afhankelijk is van het aanbod van zijn eigen
school. “Dit jaar zijn we bezig met de werving
van de plekken en contacten van scholen met
eigen bedrijven. Volgend jaar gaan we er werk
van maken om van elkaars praktijkleerplekken
en faciliteiten gebruik te maken. We hebben
afgesproken dit gezamenlijk op de woensdagmiddag te doen. We lopen aan tegen de
administratieve rompslomp, het bijhouden van
wie waar is geweest en welke uren er zijn
geïnvesteerd. Daarom starten we een pilot met
blockchaintechnologie7, waarbij de leerlingen
een QR-code kunnen scannen. We willen een
platform inrichten met een eenvoudig programma en goede afspraken daarover maken.
Naar verwachting zal ook het mbo daar profijt
van hebben.”
Komen bedrijven die een praktijkleerplek
bieden eigenlijk ook bij elkaar? Wijnands grijpt
naar zijn pen: “Een aardig idee, daar moeten
we misschien wel een keer wat mee doen”.
Op z’n Profijts….
7 Blockchaintechnologie is te gebruiken bij processen
en toepassingen waarbij meerdere partijen in een keten
samenwerken en bijvoorbeeld veel documenten en
contracten uitgewisseld worden.

COLUMN
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EEN GLAZEN BOL
In deze dimensies is er aandacht voor de
futurologie. Niet expliciet, maar als we nadenken
over de beroepen van de toekomst en bijvoorbeeld over een mogelijke verschuiving van
mbo 2 naar mbo 4 – als ooit allerlei robots om
ons heen lopen –, dan zou je moeten weten
hoe alles zich gaat ontwikkelen. En dat is het
terrein van de futurologie.

Strategisch adviseur

Natuurlijk is het de heilige taak van het mbo
om zo goed mogelijk na te denken over de
ontwikkeling van de toekomstige arbeidsmarkt.
Maar, met Ruud Baarda – met wie u in dit blad
een interview aantreft – ben ik het eens dat
enige bescheidenheid op zijn plaats is. Verdwijnt
handwerk echt? Wie had vijf jaar geleden voorzien dat het middeleeuwse beroep van barbier
z’n rentree zou maken? Dat overal barbershops met bebaarde jongemannen zouden
opduiken in ons straatbeeld? Dat de barista een
blijvertje zou worden? Menselijke inventiviteit is
onbegrensd. Het volgt haast per definitie paden
en modes die op voorhand vrijwel niet te voorspellen zijn. Zo krijg ik ook altijd een beetje
jeuk van de term 21ste-eeuwse vaardigheden.

onderzoek ecbo

Op zichzelf heel goed dat curricula gemoder-

Prof. dr. Rob Martens

niseerd worden en ontdaan worden van achterhaalde feitenkennis; maar of dat nou specifiek
21ste-eeuws is?
In plaats van te zoeken naar een glazen bol
zouden we onze opleidingen agile en flexibel
moeten maken. Zodat we snel kunnen inspelen
op veranderingen die zich aandienen. Jonge
mensen voelen vaak intuïtief heel goed aan
waar dingen zich naartoe gaan bewegen.
Ze lopen genoeg om ons heen in onze roc’s.
Luister heel goed naar hen, dan hoef je geen
futuroloog in te huren om in te zien dat bijvoorbeeld virtual reality the next big thing gaat
worden. En inderdaad, dat robotisering wel
eens heel snel zou kunnen gaan. Laten we
niet te ver vooruitkijken, want wat nu onder
onze ogen gebeurt is al spannend genoeg.

COLOFON ECBO DIMENSIES
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
ontwikkelt, verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van onderzoek delen wij
met het mbo-veld: via o.a. workshops, publicaties
en lezingen. Zó leveren wij een bijdrage aan de
kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

EXPERTISECENTRUM BEROEPSONDERWIJS
Postbus 1585
5200 BP ‘s-Hertogenbosch
073 687 25 00
info@ecbo.nl
www.ecbo.nl

Aan deze Dimensies werkten mee:
Ruud Baarda, Karel Kans, Ilona Koning, Rob
Martens, Eva Voncken, Anneke Westerhuis en
Frans Wijnands.
Reageren?
Stuur een e-mail naar: ilona.koning@ecbo.nl
Dimensies verschijnt vier keer per jaar.
U kunt zich abonneren op ecbo Dimensies via
www.ecbo.nl. Aan een abonnement zijn geen
kosten verbonden.
Dimensies is onderdeel van het pakket Kennisverspreiding beroepsonderwijs. Dit pakket wordt
uitgevoerd door ecbo met financiering van het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

