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FOCUS OP KR8
Het magazine ‘Focus op Kr8’ informeert je over hoe het Graafschap College de maatregelen van het Actieplan 

mbo 2011 - 2015 Focus op Vakmanschap (FOV) implementeert. Op het Graafschap College doen we dat in samen-

hang met de realisatie van onze strategische doelen in een programma met de naam ‘Focus op Kr8’. 

In deze tweede uitgave (de eerste uitgave verscheen eind 2012) bieden we een overzicht van de FOV-maatre-

gelen, de planning, de voortgang en de exacte inhoud van de maatregelen. In de digitale versie zijn diverse 

hyperlinks opgenomen die nog meer informatie geven! (Je dient dan wel aangemeld te zijn op het portaal van 

het Graafschap College.)

Goed onderwijs is dynamisch. Het is er niet in één keer, maar ontwikkelt zich en komt tot stand door samenwer-

king van docenten, studenten, onderwijsmanagers, adviseurs, bedrijfsvoering, directie en bestuur met werkge-

vers, bedrijven en andere stakeholders in de Achterhoek. 

Het Graafschap College verzorgt krachtig onderwijs voor een krachtige regio. Het bereidt vakmensen voor op de 

arbeidsmarkt, biedt hen mogelijkheden voor doorstroom naar het hbo en een brede algemene maatschappelijke 

oriëntatie. 
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http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.pdf
http://www.graafschapcollege.nl/flippingbook/FOCUS%20OP%20KR8/
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87 focuslijnen om het 
gewenste resultaat te bereiken
Om het gewenste resultaat te bereiken zijn alle door het 
ministerie van OCW gelanceerde en nog te lanceren plannen 
opnieuw gerubriceerd. 
Ze zijn voor het Graafschap College geordend en in lijn 
gebracht met de strategische koers.
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“We gaan voor de 8 
en verdienen een 10”

Het is inmiddels al weer ruim een jaar geleden 
dat de eerste editie van Focus op Kr8 met goede 
voornemens en plannen van Focus op Vakman-
schap verschenen is. Toen ik de proefdruk van 
de tweede uitgave doornam, realiseerde ik me 
nogmaals wat een ongelooflijke hoeveelheid 
werk is verzet door de teams, de mensen van het 
Supportteam, de ondersteuning, het management 
en vele anderen. Er is een onderwijsvisie; er zijn 
plannen voor vernieuwing en keurige innova-
tie, al dan niet verkorte onderwijscurricula die 
voldoen aan de nieuwe normen en meer. Soms 
durfden we met instemming van de studenten 
een andere, betere keuze te maken als ons eigen 
kwaliteitscriterium daar om vroeg, al betekende 
dat meer werk. En dat is nog maar een deel van 
de werkelijkheid. 
Wat heeft het ministerie en wat hebben wij ook 
veel gevraagd! Dat we zo ver gekomen zijn, ver-
dient alle lof en ook dank. Zeker in de context van 
alle veranderingen en soms zelfs tegengestelde 
bewegingen veroorzaakt door de wet doelmatige 
leerwegen. 

De brief van minister Jet Bussemaker die in juni op de deurmat 

lag, laat dit ook weer zien. Enerzijds komt er veel meer ruimte 

om te experimenteren op allerlei niveaus, zowel in strategische 

samenwerking als in de klas, anderzijds wordt deze ruimte 

ingeperkt door blijvend minder flexibele, niet meebewegende 

controlemechanismen. Het is een prachtige brief zolang het 

niet gaat over de soms zelfs tegenstrijdige concrete maatrege-

len. Een brief met zeer goede intenties en volop ruimte voor 

innovatie en de juiste strategische keuzes die we dit jaar samen 

met de regio moeten en willen gaan maken voor de komende 

vijf jaar. Als hét roc, dat de motor wil zijn voor economische, 

technologische en  sociale innovatie samen met bedrijven, 

overheid en instellingen in de regio, hebben we deze ruimte 

hard nodig en zullen we deze ook gaan pakken.  

Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van het werk en de 

loyaliteit die mensen op het Graafschap College ook in tijden 

van topdrukte laten zien. Sturen en werken vanuit de inhoud, 

bevlogenheid en betrokkenheid leiden tot succes. Het geheim 

van het succes? Je integraal verantwoordelijk voelen voor 

kwaliteit op elke plek in het college. We houden vast aan onze 

kernwaarden en de koers, onze opvattingen over kwaliteit. 

We kiezen ons eigen wijze lijn. Ik koester de latente onge-

hoorzaamheid in de organisatie die tot een andere, betere 

oplossing van een probleem leidt. Zoals een van de directeu-

ren het zo prachtig verwoordde: “Drie keer naar links is ook 

rechtsaf.” Het kiezen van die lijn leidt tot succes zoals ook de 

rapportcijfers laten zien van de Onderwijsinspectie, Jongeren 

Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de accountant. Ik ging 

voor de 8, jullie, alle medewerkers van het Graafschap College, 

verdienen een 10! 

René van Gils, voorzitter van het college van bestuur
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Onze strategische opdracht 2015 – 2020

Breng jij ons naar de toekomst?

Doe mee!
Breng de toekomst in beeld, in de praktijk! Ga 
grensverleggend werk doen met de koplopers 
van het Graafschap College! Wat heeft het Graaf-
schap College al in huis? Wat zijn uitdagingen 
straks?

Start van het strategietraject

De start van onze gezamenlijke ‘reis’ - waarbij we de nieuwe 

strategie 2015 – 2020 formuleren voor het Graafschap College, 

het roc in de Achterhoek - vond in het voorjaar plaats in Bar-

chem. Het college van bestuur, sectordirecteuren en dienst-

hoofden formuleerden de eerste gedachten over een strategie 

waar we komende jaren met hart en ziel en met plezier aan 

willen werken.

Gedurende deze dag zijn verschillende trends en ontwikkelin-

gen gesignaleerd en zijn verschillende thema’s benoemd die de 

richting aangeven. 

Innovatie is een belangrijk thema

De school is de toekomstige motor voor economische, techno-

logische en sociale innovatie, een compagnon voor bedrijven 

en instellingen, een cocreator van kansrijke trajecten in de 

maakindustrie én de zorg, in de horeca en de toeristische 

industrie. “Het mbo zou als motor van de innovatie in het mkb 

moeten gaan fungeren.”(De Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2013. Naar een lerende economie. Investeren 

in het verdienvermogen van Nederland. Den Haag) 

De school is zonder grenzen en grensverleggend goed. Daar-

mee wordt niet alleen de letterlijke grens bedoeld, maar ook 

de grenzen tussen de praktijk én de school. Deze vervagen. 

Niet alleen flippen we ‘the classroom’, maar ook de school. 

De toekomstige school is innovatief én in het hart van de 

soms kleinschalige netwerken in de samenleving, de drijvende 

kracht achter innovatie in de Achterhoek. De opleider van 

toekomstige, verantwoordelijke, innovatieve, ondernemende 

burgers, vakmensen. De school is er voor iedereen, want iedere 

deelnemer heeft recht op een duurzame en zelfstandige posi-

tie in de samenleving. 
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8waar een viertal oplei-

dingsmanagers dit jaar 

aan deelneemt.

De strategie vervolgt de 

weg die we zijn inge-

slagen. We zijn al op de 

goede weg en zullen erop 

letten om al dit goede te behouden en kansrijke projecten een 

podiumplaats te geven. In deze projecten tonen professionals 

wat we willen gaan doen, de ‘living strategy’, met plezier, be-

vlogenheid en modern didactisch vakmanschap in een goede 

school.

We geven ruim baan aan deze projecten en een podium aan 

de verhalen die verteld moeten worden. Er volgen regelmatig 

tussentijdse communicatiemomenten en publicaties van inzich-

ten en ideeën. 

Een belangrijk moment zal in november ons Diner Pensant 

zijn, de officiële eerste presentatie van een concept aan ex-

terne partners. De concept-strategie wordt tijdens het Nieuw-

jaarsontbijt gepresenteerd aan alle medewerkers van het 

Graafschap College. Het streven is de strategie te presenteren 

tijdens de CVI-managementconferentie en de Innovatieweek 

in de Achterhoek in maart 2015. 

“Wanneer leiders de moed hebben om te spreken en te acteren 
vanuit de wijsheid van hun hart creëren ze oplossingen voor de 
uitdagingen van deze tijd.” (Marihuela Belt)

Doe mee!

De reis naar een nieuwe strategie 2015 - 2020 is een kans 

om te laten zien waar jij de uitdagingen ziet liggen voor het 

Graafschap College. Het Graafschap College faciliteert je daar 

graag bij. Doe mee en laat jezelf horen!

We houden je op de hoogte via verschillende kanalen.

 

Wil je nu al meer informatie? 
Neem dan contact op met Ivonne Harmsen, 
hse@graafschapcollege.nl.

René van Gils en Sarien Shkolnik 
tijdens de brainstormsessie.

Hoe komen we tot een uitwerking van 
een strategie in deze richting?

Als we onze school en onze rol in de regio nog verder willen 

versterken, zullen we onszelf en de manier waarop we werken 

óók moeten vernieuwen. Samen op onderzoek uit gaan. 

Persoonlijke betrokkenheid en reflectie zijn daarin voor ons 

sleutelbegrippen.

Alleen een strategie op papier zal dat niet bewerkstelligen. 

Het past niet bij deze ambities die verder gaan dan scoren 

in de top 5 van de Keuzegids. We willen de hoge kwaliteit 

behouden én nog meer vernieuwing en beweging stimuleren 

om de innovatie in de regio te faciliteren. De kracht tegen de 

krimp. De aanpak kenmerkt zich door het samen te ’doen’ 

(betrokkenheid van ons allen) in de regio, binnen en buiten de 

school. We zoeken de teams, projecten, docenten en mana-

gers met de goede ideeën, die ons naar de toekomst zullen 

brengen door het nu uit te proberen. Door het nu al te doen 

en te laten zien. Zij zijn onze koplopers, grensverleggers, 

grensverkenners. Zij helpen de goede vragen te stellen en te 

beantwoorden. Zij creëren een miniwereld, die de school en de 

regio helpen bij het verkennen van kansen voor de toekomst 

door ‘te doen’. 

Teams die denken passende ideeën en ambities te hebben of 

een passend project (gaan) uitvoeren, worden uitgenodigd 

zich te melden. We vragen hen deel te nemen aan de ideeën-

vorming en de vorming van de strategie. Mogelijk sluit daarbij 

een externe partner uit het netwerk van stakeholders of een 

begeleider aan.

Een regiegroep zorgt dat de benodigde informatie tijdig 

aanwezig is en bij elkaar komt. Deze bestaat uit René van  

  Gils en Sarien Shkolnik (college van bestuur), Folkert 

Potze (sectordirecteur Techniek & Informatica), 

Alain van de Haar (sectordirecteur Educatie & 

Participatie) en Ivonne Harmsen (hoofd Beleid 

en onderwijs en programmadirecteur Focus op 

Vakmanschap). We worden begeleid door Erik 

Mandersloot (Nyenrode Business Universiteit, 

het Strategy Center) die een aantal van ons 

kent vanuit het traject van Touching the Com-

munity Soul, waar een deel van ons manage-

ment afgelopen jaar aan heeft deelgenomen en 
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Het Graafschap College scoort al jaren uitstekend 
en wil dit graag zo houden. Directie, opleidings-
managers en docenten van het Graafschap Col-
lege implementeren de maatregelen van Focus op 
Vakmanschap (FOV) met behoud van al het goede 
van het Graafschap College. Het programmateam 
Focus op Kr8 van het Graafschap College regis-
seert de invoering van de nieuwe maatregelen uit 
het actieplan in 7 focuslijnen. 

De maatregelen FOV geordend 
langs de 7 focuslijnen 

Het Graafschap College heeft de landelijke doelstellingen van 

Focus op Vakmanschap verbonden met de eigen strategische 

doelen in het programma Focus op Kr8. Dankzij Focus op Kr8 

blijven de eigen doelstellingen van het Graafschap College 

leidend bij de realisering van de landelijke doelen. Kwaliteit 

van de opleidingen is daarbij het sleutelwoord.  

Wat zijn de acties in het Actieplan mbo Focus op Vakman-

schap? Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit het 

maatregelenpakket. In dit overzicht zijn ook een aantal aan-

gekondigde maatregelen opgenomen uit de brief van minister 

Bussemaker ‘Ruim baan voor Vakmanschap’ van juni 2014.

 Een doelmatig opleidingsaanbod

  Focuslijn 1: aanbod van het onderwijs 
  (aanbod & structuur)

Het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo creëert waarbor-

gen om deelnemers, instellingen en bedrijfsleven in positie te 

brengen een doelmatige situatie daadwerkelijk te realiseren. 

Mocht desondanks een ondoelmatige situatie blijven voortdu-

ren bij een mbo-instelling, dan grijpt de overheid in (volgens 

de wet). Op het Graafschap College sluit het portfoliobeleid 

aan bij het strategisch beleid. We streven naar een relevant 

en toegankelijk aanbod van mbo-opleidingen. Hoewel de per-

soonlijke voorkeuren en talenten uitgangspunten blijven voor 

plaatsing van een student bij een van onze beroepsopleidin-

gen, moet een student na diplomering voldoende kans hebben 

op passend werk. 

Het opleidingsaanbod voor 2014 is mede vastgesteld op basis 

van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Vanzelfspre-

kend stond het overleg met stakeholders daarbij centraal. Alle 

bestaande en nieuwe opleidingen worden jaarlijks onderwor-

pen aan een doelmatigheidsonderzoek. Het sectormanage-

ment beschikt per opleiding over alle uitkomsten op een groot 

aantal indicatoren zoals instroom, arbeidsmarktrelevantie, 

samenhang met andere opleidingen, loopbaanbeleid en infor-

matie uit het werkveld. 

Er zijn data verzameld (bijvoorbeeld via interviews) bij de drie 

Graafschap College-sectoren Techniek & Informatica, Economie 

& Dienstverlening en Zorg & Welzijn. 

Voor het Graafschap College is verder het volgende belangrijk.

1. Er is goede voorlichting aan toekomstige studenten over 

het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. Zo is er dit jaar 

een pilot ‘studiebijsluiters’ uitgevoerd. De ervaringen worden 

gebruikt bij de invoering van de verplichte landelijke invoering 

van uniforme bijsluiters. De studiebijsluiters bij alle opleidin-

gen van het Graafschap College met informatie over bijvoor-

beeld de kans op werk en de kans op stage zijn beschikbaar op 

www.graafschapcollege.nl en worden ook opgenomen in ons 

voorlichtingsmateriaal.

2. Er is overleg met de andere vijf Gelderse roc’s (sinds 2010) 

over het gezamenlijk opleidingsaanbod in Gelderland. De 

scholen stemmen de opleidingen af met andere instellingen in 

de regio. 

3. De wensen en behoeften van het regionale bedrijfsleven 

zijn van groot belang. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsle-

ven leveren op enthousiaste wijze input over wat goed gaat, 

wat beter kan en welke kansen beslist gegrepen moeten 

worden. Deze input wordt door de sectoren gebruikt bij de 

samenstelling en inrichting van het aanbod. 

4. Instellingen beïnvloeden positief de regionale markt en 

versterken mede het innovatief vermogen van het regionale 

bedrijfsleven.

FOV-maatregelen op een rij
Kwaliteit is het sleutelwoord

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/02/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/02/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs.html
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8 
Wanneer invoeren? 

Voor het schooljaar 2014-2015 komt er een landelijke 

studiebijsluiter. De minister heeft de opzet en inhoud voor 

de landelijke bijsluiter van de stichting Samenwerking Beroeps-

onderwijs Bedrijfsleven (SBB) overgenomen.  

Voor het schooljaar 2015-2016 wil de minister met het wets-

voorstel Macrodoelmatigheid mbo objectieve voorlichting 

aan toekomstige studenten wettelijk verplichten. 

De wet Macrodoelmatigheid is per 1 januari 2015 van 

kracht. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het mogelijk om expe-

rimenteel een gecombineerde (bol/bbl) leerweg aan te 

bieden. Deze lijn die we op het Graafschap College al uitvoe-

ren zullen we graag voortzetten. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt het onder voorwaarden via 

een experiment mogelijk af te wijken van de landelijke struc-

tuur in zogenaamde cross-overs. 

Doorlopende leerroutes: het mbo heeft ook een belangrijke 

doorstroomfunctie naar een vervolgopleiding. De minister wil 

zorgen voor herkenbare onderwijsroutes en een soepele over-

gang tussen voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs. 

 

 - In 2014-2015 zijn experimenten mogelijk met de zoge-

   naamde vakmanschapsroute en technologieroute voor  

   vmbo tot mbo-2.

  - In 2016-2017 mogelijk ook voor mbo-3 (experimenteel).

 - In 2016-2017 komt er een experiment met de zogenaam 

 de beroepsroute om de doorlopende leerlijn van vmbo- 

 mbo-hbo te verbeteren.

 Nieuw: mbo-1 wordt entreeopleiding

  Focuslijn 1: aanbod van het onderwijs 
  (aanbod & structuur)

Jongeren zonder diploma kunnen vanaf 2014 al een entreeop-

leiding gaan volgen. Per 2016 verdwijnen de niveau 1-opleidin-

gen. De entreeopleiding bereidt jongeren, die geen startkwali-

ficatie kunnen behalen, voor op de arbeidsmarkt. 

Als ze deze succesvol hebben afgerond, hebben ze in principe 

toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, via de reguliere 

toelatingsprocedure van de niveau 2-opleidingen. 

Aankomend schooljaar 2014-2015 start het Graafschap College 

met de entreeopleiding voor de profielen ‘Assistent zorg en 

dienstverlening’ en ‘Voeding/Horeca’ (alle andere niveau 1- op-

leidingen volgen een jaar later). Studenten leren het werkveld 

kennen waar ze later willen gaan werken door stage- en prak-

tijkopdrachten. Ook leren ze welke opleidingen in dit werkveld 

het beste bij hen passen. Ze ontwikkelen hun leerstijl zodat de 

overstap naar een vervolgopleiding bij het Graafschap College 

gemakkelijker gaat. Hebben studenten nog geen keuze voor 

een beroepsopleiding kunnen maken, dan kunnen ze zich in 

de eerste vier maanden hierop nog oriënteren.

De entreeopleiding is een mogelijke toegang tot het beroeps-

onderwijs als men niet beschikt over het reguliere toelatings-

bewijs voor een van de mbo 2-, 3- of 4-opleidingen.

Wanneer invoeren?
- Mag per 1 augustus 2014.

- Per 1 augustus 2016 is de entreeopleiding verplicht. 

  Er zijn dan geen niveau 1-opleidingen meer. 

 

  Meer onderwijstijd voor studenten: 
  intensiveren en verkorten
  Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het  
  onderwijs

Met de verkorting van de opleidingen en de intensivering wil 

de minister het mbo aantrekkelijker maken. Studenten kunnen 

sneller doorstromen of aan het werk gaan. 

Intensiveren

Het aantal uren onderwijstijd in elk leerjaar gaat voor bol-oplei-

dingen omhoog(naar gemiddeld 1000 uren per jaar). 

http://www.s-bb.nl/studie-in-cijfers/articles/studie-in-cijfers.html
http://www.graafschapcollege.nl/Files/opl_gids_entree2014_15.pdf
http://www.graafschapcollege.nl/Files/opl_gids_entree2014_15.pdf
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Het uitgangspunt van het Graafschap College voor het cur-

riculumontwerp is kwaliteit. Als de urennorm de kwaliteit van 

de opleiding in de weg staat, dan mag voor een opleiding een 

andere keuze gemaakt worden. In de beleidsnotitie Intensiveren 

en Onderwijstijd (zie de webpagina Focus op Vakmanschap op 

het portaal) is precies verwoord hoe het Graafschap College de 

maatregel interpreteert.

Elk plan waarin een verantwoorde andere keuze is gemaakt, 

is besproken met een speciaal samengestelde studentcommis-

sie van de opleiding of opleidingen. Na een positief advies van 

de studentcommissie en akkoord van de sectordirecteur zijn 

de plannen voorgedragen aan het college van bestuur, die de 

plannen voor instemming aan de studentenraad heeft voorge-

legd. De studentenraad heeft instemming verleend.

Verkorten
 

Alle mbo 4-opleidingen duren in principe drie jaar met ingang 

van schooljaar 2014 - 2015. Er zijn uitzonderingen gemaakt 

voor opleidingen die aantoonbaar zwaarder zijn. Deze oplei-

dingen moeten of mogen in 4 jaar worden aangeboden. Om 

welke opleidingen het gaat, wordt vastgesteld bij ministeriële 

regeling. 

Bij het Graafschap College staat bij de omschakeling kwaliteit 

voorop.  Bij sommige opleidingen is het driejarig traject al in-

gegaan. Er zijn enkele opleidingen die vierjarig blijven omdat 

wij vinden dat er vier jaren nodig zijn om studenten prima 

voor te bereiden op een positie op de arbeidsmarkt of voor 

doorstroming naar het hbo. 

De voorlopige lijst met de drie- en vierjarige opleidingen van 

het Graafschap College staat op het portaal van het Graaf-

schap College (Focus op Vakmanschap). Op het portaal staat 

ook de voorlopig officiële lijst die landelijk de ronde doet; dit 

is de meest recente versie van de lijst.

Wanneer invoeren?

- Intensivering: vanaf het studiejaar 2014-2015 worden meer  

 (begeleide) onderwijsuren gegeven, gemiddeld 1000 uur  
 per jaar voor de bol-opleidingen. De nieuwe urennormen  

 voor de bbl-opleidingen, 200 uur, gelden al per schooljaar  

 2013-2014.

- De verkorting van de bol- én bbl-opleiding wordt vanaf  

 het studiejaar 2014-2015 ingevoerd.

  Nederlands, rekenen, Engels en 
  Loopbaan en Burgerschap
  Focuslijn 2: inhoud en inrichting van 
  het onderwijs

Voor Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan en Burger-

schap komen er bij de examinering ingrijpende veranderingen. 

Nederlands wordt vanaf schooljaar 2014-2015 (niveau 4) en 

2015-2016 (niveau 2-3) geëxamineerd door middel van centraal 

ontwikkelde examens. Rekenen wordt vanaf schooljaar 2015-

2016 (niveau 4) en 2016-2017 (niveau 2-3) geëxamineerd door 

middel van centraal ontwikkelde examens. Tot die tijd moeten 

studenten wel algemene examens Nederlands en rekenen af-

leggen, die zijn gebaseerd op de eisen uit het Referentiekader 

Meijerink, maar dan tellen de resultaten meestal nog niet mee 

voor het diploma. Per groep studenten kunnen hierbij verschil-

lende regels gelden. 

Binnen het Graafschap College wordt hard gewerkt aan de 

invoering van de centrale examens en de verbetering van de 

kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs. Er zijn de afge-

lopen jaren verschillende experimenten binnen de sectoren 

uitgevoerd, waarvan de resultaten dit schooljaar geëvalueerd 

worden. Ook worden dit jaar bepaalde inhoudelijke thema’s 

uitgewerkt en vertaald in een beleidskader dat voor toekomst-

bestendig taal- en rekenonderwijs moet zorgen. 

De opgave voor het mbo om taal- en rekenvaardigheden op 

orde te krijgen blijft volgens de minister (zie de brief van 

minister Bussemaker aan de Tweede Kamer d.d. 2 juni 2014). 

https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/FOV%20Documenten/2014%2003%2010%20Vierjarige%20middenkaderopleidingen%20Graafschap%20College%202014-2015.docx
https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/FOV%20Documenten/2014%2028%2005%20Landelijke%20lijst%20vierjarige%20kwalificaties,%20versie%2010%20maart%202014.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/02/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/02/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs/kamerbrief-over-een-toekomstgericht-middelbaar-beroepsonderwijs.pdf
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Meer informatie hierover is opgenomen in de voortgangsrap-

portage taal en rekenen van het ministerie van juni 2014.

Voor Engels is per 1 augustus 2012 een algemene niveau-eis 

ingevoerd voor niveau 4-studenten. Op termijn komt ook hier 

een vorm van centrale examinering voor. 

Voor Loopbaan en Burgerschap geldt sinds 1 augustus 2012 

een inspanningsverplichting, die de oude examens vervangt. 

De student moet voldoen aan de inspanningsverplichting om 

een diploma te kunnen halen. 

Vanaf wanneer telt het mee?
 

- Centrale examinering Nederlands niveau 4: 2014-2015.

- Centrale examinering rekenen niveau 4: 2015-2016.

- Centrale examinering Nederlands niveau 2 en 3: 2015-2016.

- Centrale examinering rekenen niveau 2 en 3: 2016-2017.

- Engels voor niveau 4: per 1-8- 2012 een generieke niveau-eis. 

- Vanaf 2017-2018 worden onderdelen centraal geëxamineerd.   

  De vaardigheden die niet centraal worden geëxamineerd, 

  moeten als instellingsexamen worden afgenomen.

- Loopbaan en Burgerschap: sinds 1 augustus 2012 een 

  inspanningsverplichting.

   Kwaliteit examinering

   Focuslijn 2: inhoud en vormgeving 
   van het onderwijs 

De ingezette plannen voor de professionalisering van examen-

functionarissen (voorzitter examencommissie, examencon-

structeur, examencontroleur en examenbeoordelaar) op het 

Graafschap College worden voortgezet. 

Ook van groot belang is de organisatie van de examens. Het 

gaat dan om de beveiliging van examens en de invoering 

van de bewaartermijn van examengegevens tot 1,5 jaar na 

diplomering. Hier komt veel bij kijken: van de examens zelf tot 

en met alle processen eromheen. Hoe zorgen we ervoor dat 

onze examens en examenprocessen optimaal beveiligd zijn? 

Inmiddels beschikken we over een eenduidig en transparant 

Handboek Examinering voor het gehele Graafschap College 

en zijn de organisatie en uitvoering van de examinering nog 

verder verbeterd.  

Het examenprofiel geeft houvast bij de vormgeving van de 

examinering. De betrokkenheid van het beroepenveld is een 

vereiste vanuit de sectorale examenprofielen. Daarin staan 

afspraken tussen onderwijs en het beroepenveld over de in-

richting van de examinering. 

Volgens de brief van minister Bussemaker aan de Tweede 

Kamer d.d. 2 juni 2014 worden per 1 augustus 2016 in de Wet 

educatie en beroepsonderwijs (WEB) de taken van de examen-

commissie nog verder verduidelijkt. 

Wanneer invoeren?

- Per 1 augustus 2016, gelijk met de beoogde datum van de  

  implementatie van de herziene kwalificatiestructuur, geldt 

  een wettelijke verplichting om gebruik te maken van bij 

  gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of 

  extern gevalideerde of gezamenlijk ontwikkelde examens. 

- Per 1 augustus 2016 worden via de wet eisen gesteld aan 

  examencommissies en taken verduidelijkt. 

- Per 1 augustus 2016 is er een verplichting tot gebruik van bij 

  gecertificeerde examenleveranciers ingekochte exa-

  mens of externe validering van zelf ontwikkelde examens.

  Om de (internationale) arbeid-studentmobiliteit verder te 

  stimuleren worden met ingang van 2016-2017 de NLQF-

  niveaus (Nederlands Kwalificatieraamwerk) op de 

  diploma’s en diplomasupplementen vermeld. 

Schaduwverkiezingen op het Graafschap College 

in het kader van Loopbaan en Burgerschap
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  Vereenvoudigen kwalificaties 
  afgestudeerde student 

  Focuslijn 2: inhoud en vormgeving van 
  het onderwijs 

De kenniscentra maken in samenwerking met het onderwijs en 

bedrijfsleven nieuwe kwalificatiedossiers volgens een nieuw 

format. 

In de herziene kwalificatiestructuur is goed gekeken welke 

kwalificaties aan elkaar verwant zijn. Een onderwijsinstelling 

kan daardoor eenvoudiger dan voorheen een brede basis in 

het opleidingsprogramma maken voor meerdere opleidingen 

die aan elkaar verwant zijn. De nieuwe dossiers zijn anders 

opgebouwd dan we gewend zijn uit het huidige format. In het 

herziene dossier wordt gewerkt met een basisdeel, een profiel-

deel en een keuzedeel. (Voor nadere informatie, zie elders in 

dit magazine.)

Binnen het Graafschap College zijn we aan het kijken welke 

keuzedelen het Graafschap College breed wil inzetten en 

welke keuzedelen misschien meer geschikt zijn voor een sector 

of een cluster van opleidingen. In het kader van bijvoorbeeld 

efficiëntie en werkdruk, maar ook wellicht kwaliteit, is het 

logisch te overwegen om een breed inzetbaar keuzedeel op 

één plek binnen ons college te ontwerpen en niet binnen elke 

opleiding opnieuw. 

Vanaf 2016-2017 komt er meer ruimte voor experimenten voor 

cross-overs, combinaties van onderdelen uit meerdere kwali-

ficaties, om innovatieve opleidingen mogelijk te maken. Dit is 

onder de voorwaarde dat de bestaande kwalificaties daar niet 

de ruimte voor bieden en dat er voor de student aantoonbaar 

perspectief is op een baan.

Wanneer invoeren?
- In augustus 2015 is de vrijwillige invoering van de 

  kwalificatiedossiers, in augustus 2016 de verplichte   

  invoering.

- Naast de kwalificaties is er ruimte om via keuzedelen in te 

  spelen op regionale behoeftes of een goede voorbereiding  

  op vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld Duits of Ondernemerschap   

  worden daarmee onderdeel van een opleiding. 

- Vanaf 2016-2017 komt er meer ruimte voor 

  experimenten voor cross-overs

  Minder uitval en verzuim van 
  studenten en Passend Onderwijs
  Focuslijn 3: begeleiding van onze 
  studenten en de invoering van 
  Passend onderwijs

Het Graafschap College vindt het belangrijk dat iedere student 

de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. De invoering van 

de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft ook voor 

het Graafschap College gevolgen. De wet houdt in dat de 

landelijke indicatiestelling wordt afgeschaft voor de studenten 

met een chronische ziekte of handicap (clusters 3) en studen-

ten met gedragsproblematiek (cluster 4). Mbo-instellingen zijn 

vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor het vaststellen, 

organiseren en vormgeven van hun ondersteuningsaanbod. 

Ook komt door de wet de leerlinggebonden financiering 

(lgf of ‘het rugzakje’) te vervallen. Deze middelen worden 

toegevoegd aan het gehandicaptenbudget (onderdeel van de 

lumpsum) van de scholen.

De manier waarop het Graafschap College de begeleiding van 

studenten vormgeeft, is vastgelegd in de notitie ‘Het onderwijs 

past’. Daarin staat precies vermeld welke begeleidingsinstru-

menten voor studenten ingezet kunnen worden. 

Enkele belangrijke instrumenten voor de begeleiding van 

studenten en de vermindering van uitval en verzuim op een rij 

volgen hierna.

Er is een maandelijks e-magazine over de 

implementatie van de herziening van de 

kwalificatiestructuur mbo. Het e-magazine is 

gekoppeld aan de website 

www.herzieningmbo.nl die begin juni 2014 

live is gegaan. Via deze site kun je je gratis 

aanmelden voor het e-magazine. 

Het informeert over de opbrengsten van de 

herziening voor het onderwijs, bedrijfsleven en 

de studenten. Ook geeft het magazine inzicht 

in de voortgang en samenhang van dit traject 

en van specifieke inhoudelijke onderwerpen 

zoals kwalificatiedossiers, de introductie van 

keuzedelen of de mogelijkheden die de start 

met het vrijwillige jaar biedt. Alles is gericht op 

definitieve implementatie per augustus 2016 

van de herziene kwalificatiestructuur. 

http://www.herzieningmbo.nl
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/08/Notitie-Het-onderwijs-past-PDF-20-MB.pdf
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1. Elke nieuwe student met een ondersteuningsvraag krijgt een 

toelatingsgesprek. Zo nodig volgt een toelatingsonderzoek, 

waarin deze zaken verder worden uitgediept. Bij de over-

dracht worden de vo-scholen betrokken, zodat de benodigde 

informatie voor de doorstroom vroegtijdig bekend is en indien 

nodig voor een warme overdracht gezorgd wordt.  

2. Betrokkenheid van ouders is (nog) belangrijker geworden. 

De huidige aanpak in de opleidingsteams wordt onderzocht. 

Indien nodig wordt dit aangevuld met andere manieren om 

ouders bij de studie van hun kind te betrekken. 

3. Als studenten eenmaal tot de opleiding zijn toegelaten, 

kunnen ze op drie niveaus voor begeleiding terecht. In de eer-

ste lijn zorgt de studieloopbaanbegeleider, samen met docen-

ten, voor de begeleiding van de student. Bij de tweede lijn zijn 

loopbaan- en zorgdecanen betrokken; zij zijn de verbindende 

factor tussen de teams en de interne en/of externe experts. 

De derde lijn wordt uitgevoerd door of via het Loopbaan-

plein. Daarbij gaat het onder andere om hulpverlening door 

trajectbegeleiders of adviseurs (zie ook het artikel elders in dit 

magazine).

4. Ook als studenten hun diploma al gehaald hebben, maar bij 

hun eerste stappen op de arbeidsmarkt hulp of ondersteuning 

nodig hebben, kunnen ze bij het Loopbaanplein terecht. 

5. In het kader van de wettelijke eisen omtrent de doelmatig-

heid van onze opleidingen en het aanbod aan stageplekken 

worden bij sommige opleidingen een beperkt aantal jongeren 

toegelaten. Jongeren die niet toegelaten kunnen worden, 

wordt een loopbaanadviesgesprek aangeboden om hen te 

ondersteunen bij hun zoektocht naar een goed alternatief.

Het project Voorlopersaanpak Achterhoek krijgt dit kalen-

derjaar zijn definitieve beslag. De ambitie is om in de gehele 

regio een sluitende samenwerking tot stand te brengen om 

alle jongeren in de Achterhoek in de leeftijdscategorie van 15 

tot 27 jaar óf naar school óf aan het werk te krijgen. Zie voor 

meer informatie elders in dit magazine (het artikel over de in 

februari gehouden Tussenbalans). 

Wanneer invoeren? 

- De wet Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 van  

  kracht.

- Er komt binnenkort een Plan van Aanpak voor onderwijs 

  aan jongeren in een kwetsbare positie.

   Mbo professionaliseert
   Focuslijn 4: professionalisering 

Het Graafschap College staat voor een professionele organisa-

tie met competente medewerkers, leidinggevenden en teams 

die garant staan voor krachtig onderwijs in een krachtige 

regio. Ze kunnen reageren op veranderende omstandigheden. 

Van de docenten wordt gevraagd te blijven investeren in hun 

professionele vakinhoudelijke én pedagogisch-didactische 

ontwikkeling. Daarnaast wordt gevraagd te werken aan 

persoonlijke en loopbaanontwikkeling. (Ter versterking van de 

beroepsgroep, heeft de minister inschrijving in het lerarenre-

gister per 2017 verplicht gesteld.)

Voor teams betekent dit zij hun kwaliteit behouden en verster-

ken door gezamenlijk te investeren in de bevordering van de 

deskundigheid en continu op zoek te gaan naar kansen voor 

verbetering van de samenwerking en het resultaat.

Het Graafschap College richt zijn beleid zodanig in dat het 

optimale faciliteiten biedt voor de medewerkers en de teams. 

Een greep hieruit:

1. De functionerings-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprek-

ken verlopen binnenkort digitaal via Emplaza. De medewerker 

komt hierin inhoudelijk centraal te staan als eigenaar van zijn 

professionele ontwikkeling en kan ook zijn portfolio onder-

houden. Daarna worden de digitale mogelijkheden voor de 

360-graden-feedback bij voorkeur geïntegreerd in Emplaza. 

Kortom, goed werkend digitaal ‘gereedschap’ om de mede-

werker te ondersteunen in zijn werk en ontwikkeling.

2. De Graafschap Academie biedt een boeiend en passend 

professionaliseringsaanbod aan. Naast de gebruikelijke inhou-

delijke scholingen, is er ook aandacht voor thema’s als passend 

onderwijs, intervisie, teamprofessionalisering en vitaliteit.

3. De huidige roerige context (intensiveren en verkorten, aan 

de slag met nieuwe kwalificatiedossiers) vraagt veel van teams 

en van de kwaliteit van het teamwerk. Binnenkort introduce-

ren we het werken met een ‘teamontwikkelplan’ en biedt het 

Graafschap College teams een palet aan ondersteuningsmo-

gelijkheden voor teamprofessionalisering en -ontwikkeling, 

passend bij de specifieke vraag die leeft in het team. 

4. Het Graafschap College zet in op effectieve begeleiding van 

startende docenten en stagiaires, zodat we verzekerd zijn van 

kwalitatief sterke nieuwe aanwas.
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Wanneer invoeren? 
- Per 1 september 2014 verlopen de functionerings-, 

  ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken digitaal via 

  Emplaza. 

- In 2015 worden de digitale mogelijkheden voor de 

  360-graden-feedback toegevoegd.

- Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het werken met een  

 ‘teamontwikkelplan’ geïntroduceerd en is er een palet aan 

  ondersteuningsmogelijkheden voor teamprofessiona-

  lisering en –ontwikkeling. 

- Vanaf januari 2017 is het lerarenregister verplicht.

  Kwaliteit staat hoog in het vaandel
  Focuslijn 5: kwaliteit en toezicht 

In de afgelopen jaren is binnen het Graafschap College hard 

gewerkt aan een samenhangend systeem waarmee wij de kwa-

liteit van ons onderwijs monitoren en bewaken. De school zet 

instrumenten in die zicht geven op verbeterpunten, zodat de 

kwaliteit systematisch verbeterd kan worden. Dit helpt ons de 

strategische doelen te behalen en biedt ondersteuning bij het 

verantwoorden van onze resultaten, zowel intern als extern.

Onderstaande modellen worden daarbij gebruikt. 

-  PDCA Cyclus – Deming: een vaste cyclus van plan, do, check 

  en act.

-  NK-managementmodel:  Instituut Nederlandse Kwaliteit, 

   met een vaste, herkenbare indeling in proces- en resultaat

   gebieden.

-  Bedrijfsmodel: ordent onze activiteiten in de verschillende 

   procesgebieden.

-  A3: beschrijft de aandachtspunten op collegeniveau en op  

   sectorniveau voor een kalenderjaar, voor wat betreft de 

   basiskwaliteit én aandachtspunten die voortkomen uit de 

   strategische beleidskeuzes.

Wanneer invoeren? 

De inspectie start binnenkort met pilots van toezicht op het ni-

veau van opleidingsclusters, om nog beter aan te sluiten bij de 

organisatiestructuur van de instelling. Ook wordt bekeken wat 

de mogelijkheden zijn om onderscheid te gaan maken tussen 

de beroepsbegeleidende en beroepsopleidende leerweg. 

   Efficiënt organiseren: 
   orde en planning
   Focuslijn 6: verbetering van de 
   bedrijfsvoering 

Meer doen met minder middelen is een van de grote uitdagin-

gen in het moderne onderwijs. Er is meer concurrentie door 

meer marktwerking, studenten vragen om meer maatwerk en 

dat vraagt om meer flexibiliteit van de onderwijsorganisatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot allerlei uitdagingen op het 

gebied van onderwijs en bedrijfsvoering en onderstrepen het 

belang van onderwijslogistiek binnen onderwijsinstellingen. 

Onderwijslogistiek wordt ook voor het Graafschap College 

steeds belangrijker om de kwalitatieve verbeteringen in het 

onderwijs mogelijk te maken. Goede ondersteunende plan-

ning- en roostersoftware is voor het logistieke proces onmis-

baar.

Om aan deze behoefte te voldoen is Xedule ontwikkeld. Xe-

dule is een web-based planning- en roosterapplicatie, speciaal 

ontwikkeld om beroepsgericht onderwijs te ondersteunen. 

Door middel van het voorspellen van leerroutes en het semi-

automatisch plannen en roosteren van studenten, onderwijs-

personeel en faciliteiten maakt Xedule het mogelijk onderwijs 

effectief en efficiënt uit te voeren. 

In het afgelopen jaar is er een pilottraject uitgevoerd met Xe-

dule bij het Graafschap College. Op basis van de evaluatie van 

de pilot is besloten tot een gefaseerde uitrol. 

Wanneer invoeren? 
De fasering van de uitrol van Xedule over het Graafschap Col-

lege wordt op een later moment bepaald. 

https://www.registerleraar.nl/
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Cascade

In het cascademodel, dat vanaf 2015 ingevoerd wordt, is de 

bekostiging in het eerste verblijfsjaar van een student het 

hoogst en neemt dit af naarmate het aantal schooljaren van 

de student toeneemt. In het eerste jaar geldt een bekostiging 

van 1,2. In het tweede tot en met het vierde jaar is de bekos-

tigingsfactor gewoon 1,0. Voor een eventueel vijfde en zesde 

leerjaar geldt een bekostiging van 0,5. Voor deelnemers die 

nog langer een mbo-opleiding volgen ontvangt de school geen 

bekostiging meer.

De cascade  was wordt

1e jaar 1,2 1,2

2e jaar  1 1

3e jaar 1 1

4e jaar 0,7 1

5e jaar 0,4 0,5

6e jaar 0,2 0,5

7e jaar e.v. 0 0

Wanneer invoeren? 
De nieuwe bekostiging wordt ingevoerd vanaf het 

bekostigingsjaar 2015.

Bron: Mbo15 en het Graafschap College. Voor 
meer informatie kun je terecht op www.mbo15.nl 
en het portaal van het Graafschap College.

  De modernisering van het 
  bekostigingsmodel, de invoering 
  van het cascademodel en de in-
  voering van de prestatiebox.
  Focuslijn 7: veranderingen in bekostiging

De wet ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ 

maakt het mogelijk een nieuw bekostigingsmodel in te voeren. 

De nieuwe bekostiging wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 1 

januari 2015.

Nieuwe bekostiging

De bekostigingssystematiek in het mbo blijft een systeem 

waarbij een landelijk budget (het macrobudget) verdeeld 

wordt op basis van aantallen studenten en diploma’s: het 

verdeelmodel. Elke instelling ontvangt dat deel uit het macro-

budget dat overeenkomt met haar aandeel in het totaal van 

het aantal ingeschreven studenten en het aantal afgegeven 

diploma’s. De rijksbijdrage van een instelling wordt berekend 

op grond van de gegevens van het tweede kalenderjaar voor-

afgaand aan het kalenderjaar waarop de rijksbijdrage betrek-

king heeft (t-2 bekostigingssystematiek).

Er is een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het 

oude verdeelmodel ingevoerd:

1. splitsing van het macrobudget exploitatievergoeding in 

twee afzonderlijke budgetten: voor de entreeopleiding en de 

overige opleidingen;

2. afschaffing van de bekostiging van bbl-studenten zonder 

geldige beroepspraktijkvormingsplaats en van de deeltijd-bol;

3. de onderwijstijd als parameter voor bekostiging is afge-

schaft;

4. de invoering van een wegingsfactor voor de verblijfsjaren 

van een student in het mbo, aangeduid als cascade*;

5. een andere inrichting van de input- en outputbekostiging;

6. een andere inrichting van de diplomabekostiging.

http://www.mbo15.nl
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De grootste uitdaging voor het Graafschap Col-
lege in de aankomende tijd is het goed uitvoeren 
van de intensiveringsplannen binnen de beschik-
bare middelen in geld, tijd en faciliteiten. Het zijn 
geen al te gemakkelijke plannen, en om ze dan 
ook nog goed toe te passen...“ Het Graafschap 
College zit gelukkig al jaren in de top 5 van beste 
roc’s. Dan blijkt toch wel dat je het goed doet”, 
meent voorzitter van de studentenraad Robbin 
Goossens. 
 

Waarom Focus op Vakmanschap?

“De jarenlange stijgende lijn van de landelijke mbo-studentte-

vredenheid zette zich in 2007 (landelijk gezien) niet door. Het 

ministerie ontving drie postzakken vol met klachten van stu-

denten: lessen vielen uit; ‘docenten waren nergens te beken-

nen’; er was soms sprake van ophokuren; zelfstudieopdrachten 

waar drie weken voor staan, waren in twee dagen uit te voe-

ren”, aldus de directeur van de MBO Raad Paul Oomens tijdens 

het Slinge Symposium van het Graafschap College, eind 2012.  

Paul Oomens vertelde dat de huidige maatregelen in Focus op 

Vakmanschap onder andere hier zijn oorsprong vinden. 

Focus op Vakmanschap (FOV) en de 
missie van het Graafschap College

Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur, 

benadrukt dat het Graafschap College het maatregelenpakket 

van FOV goed wil implementeren. De vicevoorzitter van het 

college van bestuur: “Onze missie is het verzorgen van krachtig 

onderwijs voor een krachtige regio. Dat doen we al jaren en 

dat willen we nog jaren blijven doen. Focus op Vakmanschap 

ondersteunt ons hierbij. We willen de zaken goed op orde heb-

ben. Maar we willen ook onze verantwoordelijkheid dragen 

voor de studenten die het wat minder doen. Ook het ‘leven 

lang leren’ is voor de regio van fundamenteel belang, net als 

de doorstroom van mbo naar hbo, om de innovatie te kunnen 

blijven ondersteunen.”  

‘Focus op Kr8’: op volle stoom

Een groot deel van de gedachten en maatregelen uit het actie-

plan Focus op Vakmanschap 2011 – 2015 is inmiddels omgezet 

in een wet, die per 1 augustus 2014 in werking treedt. Focus 

op Vakmanschap krijgt bij het Graafschap College steeds meer 

vorm. Er wordt door de teams en het management hard ge-

werkt aan een zorgvuldige invoering van diverse maatregelen 

en de aanpassing van de bedrijfsvoering via het plan Focus op 

Kr8 met hulp van velen, zoals het Supportteam curriculumont-

werp. 

Wat zijn de belangrijkste successen tot nu toe van 
de Focus op Vakmanschap-maatregelen? Wat is 
de grootste uitdaging? En welke opleiding zou je 
kiezen als je nu een mbo-opleiding zou gaan vol-
gen? We vroegen het onder meer aan studenten, 
docenten, opleidingsmanagers, MBO15,  directie 
en bestuur.

Focus op Kr8 focust op 
vakmanschapBij de foto: Mark Giesen heeft zich 

na zijn studie op het 
Graafschap College 

gespecialiseerd ls wijnkenner.

http://www.mboraad.nl
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8Elk jaar is er een gesprek tussen MBO15 en het Graafschap Col-

lege over de uitvoering van de maatregelen van het startplan 

Focus op Kr8. Dit jaar beveelt MBO15 het Graafschap College 

aan de ingeslagen weg te vervolgen. “Deze geeft de medewer-

kers vertrouwen en biedt de professionals binnen het Graaf-

schap College de ruimte om te focussen op het bouwen en 

verzorgen van goed en aantrekkelijk mbo-onderwijs”, aldus de 

adviseurs van MBO15. 

Naast de voortzetting van de implementatie van Focus op 

Vakmanschap en de plan- en projectmatige sturing en aanpak, 

is het belangrijk tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de 

organisatie, kwaliteit en systemen bij de professionals te laten 

liggen. We vroegen aan Iwan Basoski, een kritische vriend van 

MBO15 die het Graafschap College in het voorjaar heeft be-

zocht, wat de belangrijkste successen zijn tot nu toe en wat de 

grootste uitdaging aankomend schooljaar is. Iwan: “Belangrijk 

in het succes van de aanpak van Focus op Vakmanschap bin-

nen het Graafschap College is de inzet op een stevig systeem 

voor kwaliteitsmanagement. Een van de uitdagingen in de 

komende tijd is om hierbij ‘de lijn’, dat wil zeggen de teams en 

management, nog meer in positie te brengen ten opzichte van 

de staf en ondersteuning.” Het bevorderen en vergroten van 

het eigenaarschap in de lijn en bij de onderwijsteams is een 

aandachtspunt, aldus MBO15.

 

De studentenraad van het Graafschap College vertelt op zijn 

site ‘Mijn school, jouw school, onze school’ dat de raad “de 

kwaliteit van het onderwijs verder wil verbeteren en wil zor-

gen dat de school een nog betere, veiligere en mooiere plek 

wordt.”

Robbin Goossens, voorzitter van de studentenraad van het 

Graafschap College, start in het nieuwe schooljaar met de 

lerarenopleiding wiskunde bij Hogeschool Windesheim en is 

nu vierdejaars student WEI (werktuigbouwkunde, elektro- en 

installatietechniek) aan het Graafschap College. Hij noemt de 

begeleiding van de student naar stageplekken of werk en de 

intensivering successen van Focus op Vakmanschap. “De af-

stemming op het werkveld is zelfs al zo ver dat de openstaan-

de vacatures bij de bedrijven verzameld worden. Er is een lijst 

van gemaakt en wanneer je interesse hebt, kun je je daarvoor 

inschrijven. De aansluiting op de arbeidsmarkt en de begelei-

ding van studenten zijn dus zeker verbeterd ten opzichte van 

vroeger.” 

Robbin vervolgt: “De studentenraad is actief op zoek gegaan 

naar de wensen en meningen van studenten. We hebben zelf 

enquêtes gehouden onder de studenten, onderzoek gedaan. 

Dat was een sterke actie waar we complimenten voor hebben 

gekregen. Je zag bij de niveau 2-opleidingen dat praktijk heel 

belangrijk werd gevonden. En we zagen dat de uitkomst van 

de enquête overeenkwam met de intensiveringsplannen van 

de meeste opleidingen. Dat is mooi om te zien. Ik vind het heel 

goed dat er veel begeleide onderwijsuren gegeven worden 

door een professionele docent en niet door een ‘stand-in-do-

cent’ die bij afwezigheid van de eigen docent af en toe komt 

kijken. Dat er meer begeleide onderwijsuren zijn, er echt meer 

les wordt gegeven door bevoegde docenten, dat is goed! Dat 

is helemaal geweldig! Want als je in de klas zit en een docent 

is afwezig of heeft te weinig specifieke vakkennis, dan is het 

moeilijk de stof te leren en op de stage toe te passen. Ik hoor 

gelukkig dat het steeds beter gaat met invaldocenten. Goed 

nieuws dus. Daarom vind ik het goed dat deze intensiverings-

maatregelen worden ingevoerd. Het is goed dat er via FOV 

aandacht voor is.” 

Als Robbin nu een mbo-opleiding zou gaan volgen, zou hij er 

een kiezen waarbij hij veel kan vergaderen en overleggen…

“Dat lijkt me leuker dan wat ik nu aan het doen ben. Ik vind 

vergaderen en overleggen boeiend. Interessanter zelfs dan 

met een schroevendraaier een schroef aandraaien. Of achter 

de computer zitten en tekenen. Vergaderen en overleggen 

passen mij heel goed!”

Student Robbin Goossens: 
“We gaan gewoon voor nummer 1, 
  een uitdaging toch?”

Iwan Basoski: “Zet in op een 
stevig systeem voor 
kwaliteitsmanagement”
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Martin Elburg is senior docent Duits bij het team Commerciële 

dienstverlening en won de Kristalprijs 2014 van het Graafschap 

College vanwege zijn bevlogenheid voor het onderwijs en 

zijn inzet voor de uitwisselingsactiviteiten in de Euregio. (De 

Kristalprijs is een prijs voor en door medewerkers en wordt één 

keer per twee jaar uitgereikt. Een jury, bestaande uit vertegen-

woordigers uit alle sectoren, bepaalt welke drie medewerkers 

voor de prijs genomineerd worden.) Ook is Martin Teacher in 

the Lead en ambassadeur van de Beroepsvereniging docenten 

MBO (BVMBO). Een Teacher in the Lead onderzoekt hoe onze 

school bij onderwijsontwikkeling een goede structurele sa-

menwerking kan creëren tussen docenten, leidinggevenden en 

stafmedewerkers. Hij/zij wordt gevraagd mee te denken over 

onderwijskundige beleidsontwikkeling en het gedachtegoed 

van Teacher in the Lead (professionele ruimte) uit te dragen, 

zowel binnen als buiten de onderwijsteams. 

Martin meent dat bij het Graafschap College het belangrijkste 

succes van de Focus op Vakmanschap-maatregelen de extra 

aandacht is voor de efficiency van opleidingsprogramma’s en 

de herbezinning op onze manier van werken. “De grootste 

uitdaging aankomend jaar is de kwantitatieve normen vanuit 

FOV omzetten naar een kwalitatieve impuls”, vindt hij. “Dat 

kan bijvoorbeeld met het vak Duits, om zo zoveel mogelijk 

studenten de gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op 

werken in of met bedrijven uit Duitsland, onze belangrijkste 

handelspartner.” 

“Als ik nu als student van het voortgezet onderwijs naar het 

mbo zou gaan, zou ik kiezen voor de opleiding Marketing 

en communicatie, omdat dit een hele brede commerciële 

opleiding is met heel veel verschillende, interessante vakken. 

Momenteel is er ook vanuit de niet-commerciële sectoren zoals 

musea, theaters, sociaal-cultureel werk en zorginstellingen 

veel vraag naar deskundigen op het gebied van marketing en 

communicatie omdat men door teruglopende subsidiestromen 

mensen nodig heeft die nieuwe markten kunnen aanboren en 

omzet kunnen genereren.” 

Josien Gudden is docent 

bij de administratieoplei-

dingen van de sector Eco-

nomie & Dienstverlening. 

“Bij de Graafschap Acade-

mie word ik taalassessor, 

heerlijk! Dat doe ik in vier 

lange middagen tot 19.00 

uur. Helemaal niet erg, 

heel zinvol en absoluut 

inspirerend en verrijkend. 

Het betekent wel dat ik 

mijn beoordelingsformu-

lieren - die ik met zorg 

heb ontwikkeld - om moet gooien. Dat is prima, want het 

wordt er alleen maar beter van. En als iets beter wordt, dan 

schaar ik dat onder onderwijsontwikkeling.”

Niet aan de grote woorden, maar aan de kleine successen 

hecht Josien. “Zoals die ene student, die van ver komt, die on-

aangepast gedrag laat zien, wegloopt, een geschiedenis heeft. 

Maar die ook haar niveau 4-diploma gaat halen! Voor deze 

studenten maak ik een diepe buiging.

In het eerste jaar gaan we van 850 naar 1000 uur. Als je drie 

eerste klassen hebt, is dat dus 450 lesuren extra. Als de klas-

sengrootte blijft groeien... ja, dat vraagt nogal wat van de 

professionele docent.” 

Fred Pachter, senior docent in het team Horeca, vindt dat FOV 

de gelegenheid geeft meer tot in detail te discussiëren over 

het geboden onderwijs. “Uitdagingen zijn programmering die 

inhoudelijk voldoet aan de eisen, de balans tussen beroepsspe-

cifieke vakken en 

generieke vakken, 

een omvang die 

recht doet aan 

de student, de 

mogelijkheden van 

het gebouw en de 

inzet van docenten 

qua omvang en 

expertise.”

Martin Elburg: “Het vak Duits 
aanbieden in de vrije ruimte” Josien Gudden: “Focus op Vakman-

schap is nog ‘de ver-van-mijn-bed-
show”

Fred Pachter: “Zoeken naar 
de goede balans”

http://www.bvmbo.nl
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Volgens Fred is het niet belangrijk voor welke studie je kiest, 

mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. “Van belang is 

dat je verder kunt in de maatschappij, zowel vanuit het car-

rièreperspectief als vanuit burgerperspectief, in een beroep 

en op een wijze die past bij je persoonlijkheid. Bij twijfel over 

een studie kun je natuurlijk het criterium uitdaging gebruiken. 

Ook het meegaan in de tijd, relevantie voor het beroep, de 

aantrekkelijkheid van het onderwijs en aspecten als sfeer en 

veiligheid kan een aspirant-student helpen bij het maken van 

een keuze.” 

Het Supportteam curriculumontwerp is een groep mensen 

uit alle geledingen van het Graafschap College. Het doel van 

het team is om op basis van de behoeften onderwijsteams te 

informeren, adviseren en 

ondersteunen bij het cur-

riculumontwerp in het kader 

van FOV.

Joske van Huet is oplei-

dingsmanager Educatie & 

Participatie voor de teams 

AKA, Loopbaanklassen en 

MIJN SCHOOL (bijzonder 

onderwijs voor bijzondere 

doelgroepen) en is lid van 

het Supportteam: “Een 

mooie kans van de Focus op 

Vakmanschap-maatregelen 

is dat je de verbeteringen 

in kan voeren die je al op je 

wensenlijstje had staan. Wat 

docenten de grootste uitdaging vinden, is het doorvoeren van 

alle wijzigingen in de praktijk.

Hoe houd je de studenten gemotiveerd als de opleiding in 

bepaalde leerjaren meer theorie-uren heeft en minder praktij-

kuren? Sommige teams krijgen in deze ontwikkeling juist vleu-

gels en raken enorm geïnspireerd om met de nieuwe kansen 

aan de slag te gaan.”

Joske vindt het belangrijk om gemotiveerd aan een opleiding 

te beginnen. “Als ik nu als student van het voortgezet onder-

wijs naar het mbo zou gaan, zou ik kiezen voor een opleiding 

waarvoor ik enorm gemotiveerd ben omdat ik daarmee een 

opleiding met plezier en met succes kan afronden. Wees wel 

voorbereid op een leven lang leren, je weet nooit wat er nog 

op je pad komt in je werkzame leven!”

Felix Kruese, ook lid 

van het Supportteam 

en senior docent 

Houtbewerken en 

meubelmaken: “Na-

dat de Graafschap 

College-onderwijs-

visie is vastgesteld, 

zijn opleidingsteams 

met de vertaling bezig geweest van de algemene visie naar 

een teamvisie. Ik denk dat dit verhelderend heeft gewerkt en 

dat keuzes die gemaakt moeten worden, beter en doordachter 

genomen kunnen worden. Dit komt de kwaliteit ten goede. 

De grootste uitdagingen van FOV zijn de intensivering van 

de bol-opleidingen en daaropvolgend het invoeren van de 

nieuwe kwalificatiestructuren.”

Felix: “Als ik nu als student van het voortgezet onderwijs 

naar het mbo zou gaan, zou ik kiezen voor de studie techniek 

in zijn algemeenheid omdat daar nu en in de toekomst een 

goede boterham in te verdienen is. Ondanks dat het op dit 

moment tegenzit in de bouw, verwacht ik dat in deze branche 

vele kansen liggen voor studenten die de opleiding met succes 

afronden.”

Ted van Vilsteren, sectordirecteur Economie & Dienstverlening: 

“Voor komend schooljaar zijn goede afspraken gemaakt over 

intensivering en passend onderwijs. De ontwikkeling van een 

teamorganisatie 2.0 op het Graafschap College en de onder-

steuning van het Supportteam helpen hierbij.” Ted vindt het 

lastig dat een deel van de 

nieuwe regels over intensi-

vering en passend onderwijs 

eerst ingevoerd wordt bij de 

oude kwalificatiedossiers en 

in 2015 of 2016 al weer om-

gezet moet worden naar de 

nieuwe kwalificatiedossiers. 

“Wat moeilijk zal worden, 

is het maken van keuzes 

om alles georganiseerd te 

Joske van Huet: 
Joske van Huet:
“Sommige teams krijgen vleugels” 

Felix Kruese: “Om FOV-maatregelen 
in te kunnen voeren is visie nodig”

Ted van Vilsteren: “We zullen het 
lef moeten hebben om te kiezen”
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krijgen. Zeker als we concessies moeten doen aan de kwaliteit 

die we willen bieden. Dit past niet bij het Graafschap College 

en ook niet bij de beoogde doelen van Focus op Vakmanschap. 

Creatieve oplossingen die écht vernieuwend zijn zullen hierbij 

noodzakelijk zijn.”

Als Ted nu naar het mbo zou gaan, zou hij kiezen voor de stu-

die Facilitair leidinggevende, “omdat ik ervan houd om dingen 

te organiseren en te regelen en ervoor te zorgen dat alles 

in een organisatie soepel verloopt. Verder heb ik een brede 

belangstelling, wat in deze opleiding ook goed tot zijn recht 

komt. Facilitaire dienstverlening gaat over logistiek, catering, 

gebouwbeheer, schoonmaak en onderhoud, inkoop en evene-

mentenorganisatie.”

Folkert Potze: “Voor de sector 
T&I speelt intensiveren eigenlijk 
twee keer.”

Folkert Potze, sectordirecteur Techniek & Informatica: “De dis-

cussie over de nominale studieduur en de verkorting hiervan 

bij het Graafschap College heeft ons doen herbevestigen dat 

we voor kwaliteit willen blijven gaan. Verkorting op zich is dan 

geen doel. Kwaliteit leveren en efficiënt omgaan met mensen 

en middelen zijn wel belangrijke doelen. Landelijk zie ik dat 

er gelukkig opleidingen zijn die elkaar opzoeken en samen 

afspraken maken over het goed realiseren van die doelen. 

Zowel door FOV als door de economische crisis hebben we 

de studenten meer binnen zitten. Deze ontwikkelingen gaan 

een stevige wissel trekken op de lesgevende en begeleidende 

taken van de teams. Dat vind ik een grote uitdaging.”

Folkert: “Als ik nu naar het mbo zou gaan, zou ik kiezen voor 

een studie aan het Graafschap College omdat je hier verzekerd 

bent van een uitstekende opleiding en dito begeleiding in één 

van de mooiste onderwijssectoren die ik ken, namelijk het mid-

delbaar beroepsonderwijs. Kennis en vakmanschap gaan hier 

hand in hand.”

Caroline Advokaat, senior opleidingsmanager Mbo-Verpleeg-

kundige, vindt dat FOV dwingt om na te denken over de 

logistiek van het onderwijs. “Plannen en organiseren we het 

handig? Zetten we genoeg nieuwe ondersteunende onderwijs-

vormen in zoals tablets, hoorcolleges, flipping the classroom, 

enzovoort.?

FOV ‘dwingt’ het team om keuzes te maken. Verder ligt er een 

uitdaging ten aanzien van het praktijkleren. Dit jaar was het 

lastig om reguliere stageplaatsen te vinden. We investeren 

samen met de werkgeversvereniging en het werkveld in het 

bedenken van alternatieve vormen van praktijkleren. Een vak 

als verpleegkundige leer je toch het beste in het ‘echie’ dus 

leerplekken blijven van groot belang. Er zijn nu al leuke voor-

beelden zoals het maatjesproject bij Livio, het vakantiehotel 

van de Gouden Leeuw.” 

Als Caroline nu als student naar het mbo zou gaan, voor welke 

opleiding zou zij dan kiezen? “Dit is een heel persoonlijke 

vraag. Ik zou, denk ik, kiezen voor een technische opleiding. In 

mijn tijd lag dat niet zo voor de hand, maar ik heb er wel af-

finiteit mee. Nu wordt het vak van verpleegkundige ook steeds 

technischer, dus misschien kan daar nog een mooie samenwer-

king uit voortvloeien?”

Folkert Potze: 
“Voor de sector T&I speelt 
intensiveren eigenlijk 
twee keer”

Caroline Advokaat: 
“Wat  is ‘franje’ en wat niet?”
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8André van Gessel, opleidingsmanager van de opleiding On-

derwijsassistent, meent dat er steeds meer van teams wordt 

gevraagd. Uit onderzoeken blijkt dat werkdruk een enorm 

belangrijk issue is. André ziet nu nog niet zoveel successen. 

“FOV wordt gebracht als verbeterproject waarbij als een 

paniekreflex op te weinig contacttijd nu ineens een loodzware 

eis van 3000 uren wordt neergelegd. De balans slaat hierdoor 

onevenwichtig door naar de theoretische kant.”

Een positieve kant van de landelijke maatregelen van FOV 

noemt hij de manier zoals er binnen het Graafschap College 

tot nu toe mee is omgegaan: “Er is een Supportteam curriculu-

montwerp opgericht dat goed werk heeft verricht en onder-

steuning biedt en er is meer intersectoraal overleg geweest.

“Als ik nu als student naar het mbo zou gaan, zou ik kiezen 

voor die opleiding die bij me past wat betreft mijn eigen in-

teresses, vaardigheden en ambities. Als je kijkt naar de laatste 

JOB-resultaten, dan zie je dat de meeste opleidingen binnen 

het Graafschap College van goede kwaliteit zijn, dus keuze te 

over.”

José Wopereis is opleidingsmanager Horeca en toerisme en 

Haarverzorging. Zij sluit zich aan bij de weergave van de 

successen en uitdagingen van FOV zoals genoemd door Ted 

van Vilsteren eerder in dit artikel. Voor komend schooljaar 

zijn goede afspraken gemaakt over intensivering en passend 

onderwijs. Wat moeilijk zal worden, is het maken van de juiste 

keuzes én om alles georganiseerd te krijgen. 

Ze wil wel graag iets toevoegen: “Het blijft niet alleen bij 

praten en overleggen, maar er worden ook concrete acties 

ingezet. Teams zijn ‘op tijd’ met FOV begonnen om zodoende 

niet verrast te worden.”José vindt tijd versus kwaliteit een 

grote uitdaging. 

Als Jose nu als student naar het mbo zou gaan, zou ze voor 

een opleiding kiezen die aansluit bij de nieuwe ontwikkelin-

gen op de arbeidsmarkt. “Ik denk wel dat wij ons als Graaf-

schap College moeten richten op de ‘nieuwe beroepen’ en 

ontwikkelingen in de Achterhoek om onze regio aantrekkelijk 

te houden voor de mensen die er wonen en werken. Ook moe-

ten wij ervoor zorgen dat ons opleidingenaanbod aansluit bij 

de vraag van onze studenten.” 

André van Gessel: “We zijn 
aan het denken gezet” 

José Wopereis: “Het zal de 
aandacht en inzet van 
iedereen vragen” 
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Ivonne Harmsen is programmadirecteur Focus op Vakmanschap 

van het Graafschap College en verantwoordelijk voor de dienst 

Beleid en Onderwijs (onderwijsbeleid, innovatie en communi-

catie). “Mijn uitdaging is om binnen de context van een soms 

onontkoombaar onvoorspelbaar veranderlijk pakket aan over-

heidsmaatregelen de samenhang te zien, en verstandig te in-

noveren. Te bouwen aan het onderwijs dat ook in de toekomst 

voldoet aan terechte hoge verwachtingen van studenten. Op 

tijd de goede dingen doen, in samenhang, en de dingen goed 

doen”. Dat is waar Ivonne voor staat.

Wat zijn de belangrijkste successen tot nu toe van de Focus op 

Vakmanschap-maatregelen in het mbo-onderwijs en het Graaf-

schap College in het bijzonder?

Ivonne: “Veranderen binnen een goede school die de zaakjes 

op orde heeft, is een ander spel dan wanneer een school bij 

wijze van spreken 20 onvoldoendes van de inspectie kreeg. 

Waarom zou je iets wat goed is veranderen? 

Focus op Vakmanschap is voor het Graafschap College een kans 

om te innoveren vanuit kwaliteit. Iets wat werd belemmerd 

door de jarenlange keiharde discussie over de te smalle inter-

pretatie van de definitie van onderwijstijd, waarin een docent 

alleen bestond als deze op afstand ‘zat’. Focus biedt ons een 

kans om te vernieuwen, net zoals de rest van de maatschappij 

dat ook doet en dus ook van ons vraagt. Vernieuwen door nog 

meer samen te werken met andere roc’s en intern met andere 

afdelingen het aanbod af te stemmen, meer keuzemogelijkhe-

den aan te bieden aan onze studenten en beter af te stemmen 

op de arbeidsmarkt. Focus op Vakmanschap geeft innovatieve 

didactiek bestaansrecht.”  

Wat is de grootste uitdaging aankomend schooljaar? Ivonne: 

“Het is een kans om nog eens kritisch en uiteraard met passie 

en met visie te kijken naar de inrichting van het beroepson-

derwijs. Samenwerken, opleiding- en zelfs sectoroverstijgend 

verbinden, ook daar waar landelijke, lokale administratieve 

systemen en politieke agenda’s ons dat nog beletten. Maar pas 

op voor de ‘boobytraps’, die we helaas ook zelf plaatsen. We 

moeten met elkaar waken dat deze vernieuwing verwordt tot 

een discussie over vierkante meters, de uurtjes en het factuur-

tje, en de cao. De grootste uitdaging zal zijn binnen de geest 

van de wet, niet de letter, te durven opereren. En dat mag toch 

met een goed verhaal?”

Voor welke opleiding zou Ivonne kiezen als ze nu naar het 

mbo zou gaan? “Daar moet ik lang over nadenken. In elke 

sector vind ik wel een mooie uitdaging voor de toekomst. Als 

ik moet kiezen, kies ik toch voor marketing en communicatie, 

omdat het zichtbaar maken van al het mooie en het nieuwe 

dat we doen belangrijk is. Maar dan wel met een interna-

tionaal en trendy tintje, een keuzedeel 3D, business, art en 

technology, of een combinatie die nog niet bestaat. Maar wat 

Ivonne Harmsen: ”Focus op 
Vakmanschap geeft 
innovatieve didactiek 
bestaansrecht” 

René van Gils en Sarien Shkolnik: 
“Bewust hebben we de doelen 
van Focus op Vakmanschap 
verbonden aan ons eigen 
strategische programma”
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niet is, kan snel komen. Daar hebben we toch geen 

kwalificatiestructuur meer voor nodig?”  

René van Gils vindt de grootste uitdaging in het aan-

komend schooljaar de bekostiging van al wat neerge-

legd is in die fantastische plannen. “Alhoewel ik erop 

vertrouw dat deze voor het Graafschap College niet 

minder wordt, is de financiering belangrijk. Er moet 

nog veel gebeuren. Tegelijkertijd, de grootste uitdaging 

zal zijn gelegen in de betaalbaarheid van innovatie, het 

beslag op budget, formatie, huisvesting en informatie-

management. Kunnen we het waarmaken?” 

Als René nu als student van het voortgezet onderwijs 

naar het mbo zou gaan, zou hij - misschien verrassend 

voor eenieder - kiezen voor de opleiding Marketing en 

communicatie. “Ik houd van het maken van slimme en 

mooie, technisch vernuftige dingen. Maar het ‘aan de 

man brengen’ ervan is lastig en net zo belangrijk. Het is 

heel hard nodig dat we dat ook goed kunnen. Er moet 

meer aandacht zijn voor de zichtbaarheid van alles wat 

we hier in de regio doen en nog gaan doen.” 

Een succes van Focus op Vakmanschap is volgens Sarien 

Shkolnik dat we binnen het Graafschap College FOV 

hebben gebruikt als context voor de organisatieontwik-

keling. “Bewust hebben we de doelen van Focus op 

Vakmanschap verbonden aan ons eigen strategische 

programma. Het heeft ons geholpen de organisatiedoe-

len te bereiken. Bijvoorbeeld: alle teams hebben nu een 

eigen en gedeelde visie afgeleid van de onderwijsvisie 

van het college. We vroegen veel van onze teams, maar 

beschikken nu over een solide basis om verder te gaan. 

Niet vanuit de van bovenaf opgelegde maatregelen, 

maar vanuit een gedegen visie op onderwijs.”  

Een punt van zorg en een uitdaging is volgens Sarien de 

verdere invulling, de realisatie van Focus op Vakman-

schap binnen de bestaande faciliteiten. “De gevoelde 

werkdruk van docenten is hoog en dat is iets waar we 

komend jaar zeker iets mee moeten doen.”

Als Sarien nu als student van het voortgezet onderwijs 

naar het mbo zou gaan, voor welke opleiding zou zij 

dan kiezen? Sarien geeft recht uit het hart antwoord 

op deze vraag. Ze zou graag een van de leuke pedago-

gische opleidingen doen, en als student participeren in 

een van de projecten in de regio, waar ze niet alleen 

over sociale innovatie praten maar het gewoon doen. 

Daarnaast wil ze ook bouwkunde studeren. “Dan heb 

ik in ieder geval straks een baan. Er is straks genoeg 

werkgelegenheid in de bouw. En ik houd van architec-

tuur. Het is een mooie opleiding.”

Nieuwe afspraken stimuleren de kwaliteit

Met Focus op Vakmanschap (FOV) is er een basis gelegd om de kwaliteit 

van het mbo verder te versterken. De implementatie van dit actieplan is dé 

agenda voor mbo-scholen. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken. “Met 

de nieuwe kwaliteitsafspraken beoog ik mbo-scholen extra te stimuleren de 

kwaliteit (zichtbaar) te verbeteren”, schrijft minister Bussemaker in haar brief 

aan de Tweede Kamer in het voorjaar. 

De minister heeft in de afgelopen tijd ideeën verzameld voor de nieuwe 

kwaliteitsafspraken. Eind vorig jaar bezocht ze het Graafschap College. Het 

viel haar toen op dat de betrokkenheid van de studenten aan het Graafschap 

College groot is: “Ik heb gemerkt dat er een goede samenwerking met het 

bedrijfsleven is en heb de indruk dat het Graafschap College een degelijke 

school is zonder frivoliteiten. Er is een goede afstemming van praktijk en 

theorie in de lessen. Er heerst een positieve sfeer.” 

Met de aanvullende kwaliteitsafspraken (bovenop het actieplan FOV) prikkelt 

minister Bussemaker de mbo-scholen extra. Hiervoor stelt het kabinet extra 

geld beschikbaar. Het Graafschap College krijgt een vast budget én een vrij 

besteedbare beloning die afhankelijk is van de bereikte resultaten, bijvoor-

beeld de diploma’s. “Mbo-scholen krijgen de ruimte om zelf keuzes te maken 

die passen bij hun eigen specifieke situatie”, vindt de minister. 

De ideeën voor kwaliteit zitten in de MBO Tour-koffer!

De minister heeft in totaal 15 scholen bezocht en is met alle partners op zoek 

gegaan naar successen. Alle ideeën zijn verzameld in de MBO Tour-koffer. 

Onder meer op basis daarvan heeft Bussemaker dit voorjaar de kwaliteitsaf-

spraken opgesteld, samen met de MBO Raad, bestuurders van mbo-scholen, 

de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), docenten (BV MBO) en het 

bedrijfsleven. Onlangs heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht 

hoe ze tot die afspraken is gekomen. 

Meer informatie hierover vind je in de Discussienota ‘Een Toekomstbestendig 

MBO’ en in de blogs over het bezoek van de minister aan de 15 mbo-scholen 

waaronder het Graafschap College. 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/evenementen/mbo-tour.

Minister Bussemaker op bezoek bij het Graafschap College

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/evenementen/mbo-tour
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8Liesbeth Spies, oud-minister van het ministerie 

van BZK, is sinds september 2013 onafhankelijk 
voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Agenda 
2020. Bij haar aantreden was ze duidelijk: “We 
krimpen, worden grijzer en minder groen. 
Ondernemers maken zich zorgen of ze dadelijk 
wel gekwalificeerd personeel kunnen krijgen.” 
De stuurgroep Achterhoek 2020 organiseerde 
bijeenkomsten ‘Samen Anders, werken 
aan de toekomst van de Achterhoek’, over 
bevolkingsdaling en de gevolgen daarvan voor de 
Achterhoek. Ook bij het Graafschap College was 
een jongerendebat over krimp: hoe houden we 
de Achterhoek leuk met minder mensen?
Liesbeth en Sarien zijn het roerend met elkaar 
eens: “We moeten het nu wel gaan doen! VAN 
PRATEN NAAR DOEN. 

Achterhoek 2020: de spirit is er weer
Ontmoeting Liesbeth Spies - Sarien Shkolnik

Foto van Liesbeth (rechts) en Sarien (tweede van links) samen met de studenten in het leerrestaurant.

Gaven deze bijeenkomsten de richting van de 
oplossing aan?  

Liesbeth is duidelijk tevreden over de bijeenkomsten. Ze is blij 

dat de lijnen die in het verleden zijn uitgezet voor de Achter-

hoek niet zo maar uit de lucht kwamen vallen. “We hebben 

geen radicale breuk met datgene wat in 2009 is bedacht. Wel 

hebben we de bevestiging gekregen en extra accenten aange-

reikt gekregen van dingen die mensen zèlf in de Achterhoek 

ook echt belangrijk vinden!” Gedreven gaat ze verder. “Ik denk 

dat de uitkomsten van die avonden, waaronder die avond op 

het Graafschap College met jonge mensen, heel erg richting 

hebben gegeven aan de Agenda 2020 en aan de opgaven zoals 

we deze nu hebben vastgesteld.” Liesbeth vervolgt: “Want 

de zorgen van mensen die we hebben gesproken waren in de 

eerste plaats: heb ik straks nog een baan of heb ik straks nog 

mensen die hier bij mij willen werken? In de tweede plaats: kun-

nen de mensen die hier willen blijven ook een fatsoenlijk huis 

krijgen? En in de derde plaats: kunnen we de Achterhoek in en 

uit en kan ik straks nog bij mijn kinderen komen?“
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8Mensen, jong en oud, hebben de vernieuwde 
Agenda 2020 bepaald.
“Die drie opgaven zijn een op een afgeleid uit de zorgen die 

mensen zèlf hadden.” 

Nog steeds enigszins verwonderd: “Tot onze verbazing en ver-

rassing kwam dus niet de ‘zorg als grootste zorg’ naar boven; 

kwam ook niet het landschap als grootste zorg naar boven. 

Voor onze toekomst zijn die andere drie vragen belangrijker. 

Nou, laten die drie opgaven nou precies de hoofdthema’s 

geworden zijn! Dat hebben we dus rechtstreeks overgehouden 

aan de bijeenkomsten.” 

“Onze studenten noemden de drie vragen”
Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur van 

het Graafschap College is zichtbaar trots: “Die bijeenkomsten 

waren een succes! Tijdens die avond op het Graafschap College 

waren er ook een aantal studenten van ons, ook leden van 

de studentenraad, en zij noemden ook inderdaad deze drie 

opgaven!”

De vicevoorzitter van het college van bestuur, die avond of-

ficieel gastvrouw van alle maatschappelijke organisaties - een 

van de drie O’s (overheid, maatschappelijke organisaties en 

ondernemingen) - uit de Achterhoek: “Ik heb het uit hun eigen 

mond ook gehoord!”

Aan de slag gaan. Bestuurlijke contacten onder-
houden in de regio. Met partners anticiperen op 
het toekomstig opleidingsaanbod. Nadenken over 
hoe ons onderwijs er over enkele jaren uit moet 
zien. De eigen rol oppakken en een strategisch 
plan maken voor het Graafschap College. 
Sarien legt helder uit waarom ze dit alles belangrijk vindt en 

hoe de aanpak is. Ze vertelt: “Het Graafschap College orga-

niseert al jaren een jaarlijks Diner Pensant. Het college van 

bestuur wil hiermee de bestuurlijke verbinding maken met 

onze omgeving. De eerste keer ging het over governance; 

toen waren we met dertig bestuurders en directeuren. Wat 

betekent governance voor jullie? Hoe ga je daarmee om, hoe 

moet volgend jaar ons onderwijs eruit zien? Zo is dat gegroeid. 

Inmiddels is het aantal gasten meer dan verdubbeld. De derde 

keer, in 2009, was ons nieuwe strategisch plan het thema. Het 

was de eerste keer dat we een strategisch plan gingen maken 

met de regio. Wat moet daarin komen? Wat voor verwachtin-

gen hebben jullie, bestuurders en directeuren, van het Graaf-

schap College? Een jaar later hebben we het plan gepresen-

teerd en aangegeven wat de topics daarin waren.”

Het college van bestuur heeft zijn rol opgepakt en 
de maatschappelijke organisaties ‘verzameld’ 
“Opleidingen maken kost altijd tijd. We hebben in 2009 ge-

zegd: als we dit plan goed willen uitvoeren, hebben we eigen-

lijk ook een strategisch plan van de regio nodig. En er was tot 

dat moment niemand die dat belangrijk vond. Ook vanuit de 

kant van de gemeente wilde niemand zijn nek uitsteken want 

wie moest dat dan gaan doen? Men was een beetje bang om 

zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Toen deed Herman 

Kaiser (destijds voorzitter van de Regio Achterhoek, red.) een 

heel goede uitspraak. Hij zei dat niet slechts één actor dat zou 

moeten doen maar dat de drie O’s dat gezamenlijk zouden 

moeten oppakken. Maar hoe doe je dat? De ondernemers zijn 

georganiseerd in VNO-NCW, de gemeentes hebben de Regio 

Achterhoek, maar de maatschappelijke organisaties hadden 

geen voertuig om elkaar te ontmoeten. Daarom hebben wij, 

de bestuursleden van het Graafschap College, toegezegd dat 

we de maatschappelijke organisaties gaan verzamelen. Want 

ze zaten immers allemaal in ons adressenbestand, dat was 

eigenlijk de legitimatie om onze rol op te pakken in de 3 O’s 

en te gaan werken aan de Agenda Achterhoek 2020”. 

Er is veel bereikt. De Regio Achterhoek is ambi-
tieus. Er zijn veel succesvolle projecten. Is er een 
resultaat te noemen dat er met kop en schouders 
bovenuit steekt?
Sarien: “Toen we begonnen met de Achterhoek 2020 en de 

agenda er was, is er meteen al iets moois gebeurd bij de 

gemeenten op het gebied van de woningvoorraad. Ik heb 

begrepen dat het toch wel heel speciaal was dat zij uit eigen 

beweging in staat zijn geweest om het aantal nieuw te bou-

wen woningen terug te brengen. Dat is een enorm bedrag op 

de gemeentebegroting. Dan zie je dat wethouders dat voor 

elkaar hebben gekregen. En dat was ook het goede: het was 

een goed voorbeeld, voor de spirit! Van kijk: het kan!” 

Liesbeth: “Inderdaad. Dit was de regionale woonvisie 2011 en 

daar moet nu nog een slag overheen gemaakt worden. Deze 

wordt nu geactualiseerd via het project van de Kernenfoto’s.”

Sarien: “Dat was destijds eigenlijk dus nog niet voldoende. Je 

moet wel je successen vieren! Om door te gaan is het soms nog 

maar een klein stapje in de goede richting.” 

Een doelmatig opleidingsaanbod Focuslijn 1:      
aanbod van het onderwijs (aanbod & structuur)
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Liesbeth, kordaat: “Ja, dat was een financieel offer dat daar 

gebracht is. Wat ik zelf het belangrijkste vind, is dat het IS GE-

BEURD! Dat die 3 O’s met elkaar die agenda hebben gemaakt 

en aan de slag zijn gegaan. Dat is op de schaal van Nederland 

toch wel uniek. Dat men elkaar heeft gevonden! En vast pro-

beert te houden met alle ingewikkeldheden van dien, en alle 

strubbelingen die er zijn, al het zoeken en alle keren dat de 

een de ander weer verwijt dat deze een ‘veelkoppig monster’ 

is en ga zo maar door. We boeken nu vooruitgang, ook door 

het feit dat dit door de provincie en het Rijk wordt gezien en 

gewaardeerd. Zij hebben ook een betrokkenheid in woord en 

daad; dat is belangrijk. Het feit dat er gericht geïnvesteerd is in 

innovaties, dat we nu die transitieatlas voor het basisonderwijs 

hebben en dat er zichtbaar handvatten worden geboden. In 

het basisonderwijs gaat het niet meer zoals tien jaar geleden. 

We weten dat we keuzes moeten maken. Dat zijn stuk voor 

stuk resultaten!”

Kan het Graafschap College met modern onder-
wijs de positie en de kracht van de regio nog 
verder versterken?
Sarien: “Ik denk dat er meerdere mogelijkheden zijn. Het is 

heel belangrijk dat we studenten opleiden die de bedrijven 

en de instellingen helpen de nieuwe manier van werken te 

realiseren, dus de innovatie neer te zetten, bijvoorbeeld in 

de zorg maar ook in de metaalindustrie. Dat deze samen met 

studenten om kunnen gaan met nieuwe technieken, mechatro-

nica. Studenten die echt goed voorbereid zijn op de toekomst. 

En het sterke is dat we dat doen in samenwerking met het 

hbo waarbij de kennis van de universiteiten vertaald wordt in 

nieuwe producten en processen en die dan door studenten van 

het hbo samen met onze mbo-studenten, bij de bedrijven en 

instellingen worden neergezet.” 

Liesbeth: “Dat vind ik hele mooie voorbeelden.”

Sarien vult aan: “Maar er zijn ook andere voorbeelden: ik 

denk dat wij ons onderwijs nog verder kunnen versterken 

door Duits en de Duitse cultuur aan te bieden als keuzevak of 

in de reguliere opleidingen, door stages in Duitsland, zeker 

in die vakgebieden waar ook echt werkgelegenheid is. En ik 

denk dat wij de ondernemendheid kunnen versterken. Zo vind 

ik een prachtig voorbeeld dat we nu in onze sector Zorg & 

Welzijn bij de opleiding Pedagogisch medewerker een module 

ondernemendheid aanbieden, zodat studenten beter gewend 

zijn om initiatieven te nemen en nadenken over hoe zij hun 

loopbaan zelf willen zien.”

Liesbeth, nuchter: “Nou ja, en ik denk dat er ook een wel-

begrepen eigenbelang is. Want doordat de relatie goed is 

met werkgevers, met arbeidsmarkten, en via de Achterhoek 

2020 relaties indringender gelegd worden, zit je tijdig met 

elkaar aan tafel om na te denken over het opleidingsaanbod.” 

Liesbeth vervolgt: “Deze regio is een mbo-regio bij uitstek; 

jullie leiden op voor de toekomst van deze regio! En dat kan 

alleen maar als je dat in hele nauwe samenspraak doet met de 

werkgevers van de toekomst. Jullie leveren de werknemers en 

ondernemers van de toekomst! Dus door die aansluiting bin-

nen het verband van Achterhoek 2020 zit je in ieder geval heel 

snel met elkaar aan tafel. Sarien noemt een aantal belangrijke 

voorbeelden. Waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben is hoe 

het onderwijsaanbod zich naar de toekomst toe verder gaat 

ontwikkelen. Want als wij vanavond weer op het Graafschap 

College horen dat er misschien wel heel veel mensen her- en 

bijscholing nodig gaan hebben….ja, ligt daar ook misschien 

een toekomstige mogelijkheid? Zeker voor deze school.”

Sarien: “Ja, zeker, verder invulling geven aan een leven lang 

leren. Daar kunnen we nog veel meer mee doen!”

Als bedrijven door de krimp dreigen om te vallen, 
hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze samen met 
de scholen innovaties kunnen doorvoeren en zo 
hun positie kunnen verstevigen?
Liesbeth: “We hebben ook van die hele uitdagende dingen 

zoals de Talententuin! Achterhoek 2020 Jong is een aparte loot 

aan de stam en die probeert ook stageplaatsen te organiseren 

en ook de match te maken via speeddaten: hoe kunnen wij sta-

geplaatsen, bedrijven en jonge mensen aan elkaar verbinden? 

Verder zijn er de ervaar-je-baanactiviteiten. Met de activiteiten 

begeleiden we jonge mensen naar de arbeidsmarkt. En als ze 

daar net zitten is er, ook in het verband van Achterhoek 2020 

Jong, de mogelijkheid elkaar nog eens een keer te ontmoeten, 

ervaringen te delen.”

Wat is de grootste uitdaging aankomende tijd?
Sarien: “Nou, ik zou zeggen de Uitvoeringsagenda realiseren. 

Dat lijkt me al heel wat! Dan ben ik dik tevreden! Eerst samen 

vaststellen, dat is al een hele klus. En dan ook echt de schou-

ders eronder. En gaan doen!” 

Dat komt overeen met wat Liesbeth bij haar aan-
treden heeft gezegd, over daadkracht.
Liesbeth: “Er kan meer gedaan dan gepraat worden. Het 

perspectief is 2 juli. De grootste uitdaging is: van praten naar 

doen!”

Op 2 juli ondertekenen de drie O’s de hernieuwde Uitvoerings-

agenda 2020. Deze maanden maakt Liesbeth Spies een rondje 

langs de gemeenteraden in de regio Achterhoek en zijn er 

bijeenkomsten voor ondernemers waarin de agenda besproken 

wordt. Maatschappelijke organisaties hebben tijdens een bij-

eenkomst op het Graafschap College op 23 april de gelegenheid 

gehad hun ideeën in te brengen. De vernieuwde uitvoerings-

agenda is een herijking van de plannen en projecten zoals die 

onder de werkplaatsen vanaf 2009 reeds tot stand zijn gekomen. 

Deze werd op 23 april op het Graafschap College integraal met 

de maatschappelijke organisaties doorgenomen. 
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Koningspaar heeft ‘aantrekkingskracht’ 
Symbolische openingshandeling ICER met magneet

Op weg naar de officiële openingshandeling van ICER op 6 mei 2014.

Symbolische openingshandeling ICER met magneet.

Op 6 mei 2014 is ICER officieel geopend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. ICER is een publieksattractie voor 

techniek en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie. Het centrum is bedoeld om vooral jongeren te enthousiasmeren 

voor de techniek. ICER laat de bezoeker zien en ervaren hoe waardevol en mooi het technische ambacht ook vandaag de dag nog 

is door het hen zelf uit te laten proberen. 

http://www.icer.nl
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Vestiging Groenlo: student Niels Straatmann en docent Marcel Kuiten met de koningin in gesprek over ondernemerschap op 6 mei 2014

Docent Natascha Hoffman(l) demonstreert op de vestiging Groenlo samen met studenten verpleegkundige handelingen voor de koning.

Foto: Michel Beskers
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Hoe toekomstbestendig zijn mbo-opleidingen? 
Met haar MBO Tour langs zo’n 15 mbo-scholen 
heeft minister Bussemaker onderzocht hoe de 
aansluiting tussen het mbo-onderwijs en de ar-
beidsmarkt is. Bij haar bezoek aan het Graafschap 
College in het najaar 2013, viel het haar op dat de 
samenwerking tussen het Graafschap College, de 
overheid en het bedrijfsleven in de Achterhoek 
uitstekend is: “Als het kon zou ik het noaberschap 
graag kopiëren naar andere delen van Nederland. 
De belangen van de partijen zijn in deze regio 
niet tegengesteld.” 

Kans op werk gewaarborgd?

De overheid stimuleert alle mbo-scholen het aanbod van 

opleidingen samen te stellen volgens ‘doelmatigheidsprinci-

pes’ en gaat dit vastleggen met de Wet Macrodoelmatigheid 

mbo. Dit betekent dat een student na diplomering voldoende 

kans moet hebben op, bij die opleiding, passend werk. Er zijn 

maatregelen voorgesteld, zoals meer invloed van studenten 

en werkgevers bij het vaststellen van het opleidingsaanbod en 

betere voorlichting aan aspirant-studenten over het arbeids-

marktperspectief van opleidingen. Betere voorlichting kan 

bijvoorbeeld met een uniforme ‘bijsluiter’ voor opleidingen. 

Een doelmatig opleidingsaanbod Focuslijn 1:      
aanbod van het onderwijs (aanbod & structuur)

Een opleiding, een investering voor het leven

Studenten Motorvoertuigentechniek leren ondernemerschap door het simuleren van een garagebedrijf.
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Het Graafschap College heeft dit jaar zelf een pilot uitgevoerd 

en zal zijn ervaringen volgend jaar goed kunnen gebruiken. 

Het was een hele ‘tour’.

Het ideale plaatje: ondernemende 
studenten 

De Graafschap College-studenten van nu zijn de vakmensen 

van de toekomst die nieuwe producten bedenken en produ-

ceren die in en buiten Europa verspreid en gebruikt worden. 

Zij en de docenten zijn meesters in het maken en vernieuwen. 

Daarnaast kunnen zij ‘sociaal innoveren’, bijvoorbeeld in de 

zorg: meer samenwerken, slimmer managen, organiseren en 

werken om nieuwe kennis te ontwikkelen met minder investe-

ringen. Dat is de ambitie.

Ondernemende studenten kunnen zelf hun problemen oplos-

sen, creatief zijn en zich snel aanpassen aan een nieuwe situ-

atie. Zo zijn drie studenten (Directiesecretaresse, Applicatie-

ontwikkelaar en ICT-beheerder) in maart in de prijzen gevallen 

bij de finale van Skills Heroes, dé nationale vakwedstrijden 

voor mbo’ers. Ze hebben aan de hand van praktijkopdrachten 

laten zien dat ze niet alleen hun toekomstige vak tot in de 

puntjes beheersen, maar ook goed kunnen samenwerken en 

omgaan met onverwachte uitdagingen. 

Een goede vakman of -vrouw heeft de bagage, die aansluit op 

de dagelijkse praktijk, van school én de praktijk meegekregen. 

We willen studenten voorbereiden op werken en verder leren 

(in de toekomst) in een veranderende samenleving. Welke 

winkelier had bijvoorbeeld 15 jaar geleden gedacht dat er nu 

zoveel webshops zouden zijn? We leiden studenten op tot 

initiatiefrijke vakmensen. De studenten wordt geleerd dat bij-

blijven, bijscholen, jezelf persoonlijk ontwikkelen en innoveren 

belangrijk zijn. Studenten zijn op die manier aantrekkelijk voor 

de arbeidsmarkt.

Aansluiten bij behoefte 8erhoekse 
werkgevers

Het Graafschap College onderzoekt doorlopend waar de 

behoefte van de werkgevers ligt en welke vaardigheden een 

student dient te hebben. Daar speelt het op in en past het zijn 

onderwijs en de stages op aan. Er is doorlopend een intensieve 

samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven.  

Werkgevers hechten aan gemotiveerde studenten die goed 

zijn opgeleid voor de praktijk. De studenten moeten kunnen 

plannen, klantvriendelijk zijn, over de grens kunnen kijken, 

flexibel zijn en hun werk afmaken. Bedrijven vinden dat het 

Graafschap College hen de ‘gereedschappen moet bieden’ op-

dat studenten aan deze eigenschappen voldoen. Het vak leren 

ze op het Graafschap College. Werkgevers in de Achterhoek 

zijn er helder over: ze garanderen dat zij samen met de school 

de studenten leren hoe ze vakmensen worden, onder meer 

door succesvolle stages. 

Op het Graafschap College vatten we macrodoel-
matigheid ook op als microdoelmatigheid: we zijn 
er voor de regio. De school staat midden in de 
maatschappij en zou een belangrijke strategische 
partner moeten zijn voor de regio, de mensen, de 
overheid, de organisaties en instellingen en de 
bedrijven. Krachtig onderwijs voor een krachtige 
regio. De volgende voorbeelden maken duidelijk 
wat we daar onder verstaan. 

Jürgen van Aalst van Kaak Nederland B.V.
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8De Wet Macrodoelmatigheid mbo (aansluiting 
mbo - arbeidsmarkt) is het sluitstuk van een heel 
traject binnen het actieplan Focus op Vakman-
schap 2011-2015 dat moet leiden tot een betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt. 
Hierna volgen voorbeelden van trajecten - die 
kansen bieden voor docenten en studenten - 
waarin het Graafschap College samenwerkt met 
bedrijven en instellingen. 

Jürgen van Aalst, Kaak Nederland B.V.: 
“Investeren in opleiden is een 
overlevingsvoorwaarde”

Een sprekend voorbeeld van goede samenwerking is die met 

de firma Kaak Nederland B.V. uit Terborg. Kaak vindt dat het 

opleiden en ontwikkelen van mensen in de techniek steeds 

belangrijker wordt. “Investeren in opleiden is en blijft in de 

toekomst voor ieder bedrijf een overlevingsvoorwaarde: niet 

investeren is geen continuïteit en groei”, aldus HR-manager 

Jürgen van Aalst bij de Kaak Groep. 

Kaak is een grote internationale organisatie die al meer dan 

honderd jaar actief is in de ontwikkeling en productie van 

complete machines en productielijnen die wereldwijd worden 

geleverd aan de industriële bakkerijbranche.

Al sinds jaar en dag heeft Kaak een nauwe samenwerking met 

het Graafschap College. Kaak biedt jaarlijks tientallen studen-

ten een stage- of leerplaats en probeert met haar praktijkop-

leiders het beste uit de studenten te halen. Zo krijgen alle 

eerstejaars studenten van een van de technische opleidingen 

van het Graafschap College een rondleiding bij Kaak. 

Studenten van de opleidingengroep Werktuigbouwkunde en 

Elektrotechniek hebben in samenwerking met Kaak via de in-

novatieprojecten onder andere een assenstapelaar ontwikkeld 

en een aantal automatiseringstrajecten volbracht. Voorbeelden 

van deze trajecten zijn de geautomatiseerde productie van 

profielbanden, de automatische invoer van platen op de lijn 

waarop broodpannen worden gevouwen en het geautomati-

seerd lassen van lasbruggen op broodvormen. Deze ontwikke-

lingen zijn allemaal in productie genomen en worden dagelijks 

in de praktijk toegepast.

Samenwerking met vmbo-instellingen in de regio
Herman Slag: “Niet verkeerd om de ‘kans 
op werk’ in je achterhoofd te houden”

Herman Slag is decaan en beheert het Coördinatiepunt Deca-

naat van het Graafschap College. Hij verzorgt met de andere 

decanen in het vmbo voorlichtingslessen en ouderavonden en 

spreekt met studenten op belangrijke keuzemomenten. Naast 

vooral persoonlijke begeleiding van de student, maakt Herman 

ook gebruik van bijvoorbeeld voorlichtingsfolders, studiebij-

sluiters en de website van het Graafschap College.

Sinds kort beschikt het Graafschap College bij elke opleiding 

over ‘studiebijsluiters’ met actuele informatie over onder meer 

de kans op werk, kans op stage, studenttevredenheid en de ta-

ken behorende bij een toekomstige baan. De juiste student op 

de juiste plek, de juiste opleiding. Zo vergroot de student de 

kans op succes, tijdens en na de opleiding, op de arbeidsmarkt. 

Daarom is heldere en beknopte informatie over elke opleiding 

belangrijk.

Herman denkt dat de studiebijsluiters van het Graafschap 

College, naast alle andere middelen, de student helpen bij de 

Kansen voor ondernemende 
studenten en docenten

http://www.kaakgroep.nl/kaak/index.php?home_nl&lang=nl
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juiste studiekeuze. Herman: “Uiteraard is een ‘keuze naar jouw 

hart’ de beste garantie voor een goede kans op een succesvolle 

studie, maar het is zeker in deze tijd van stijgende werkloos-

heid niet verkeerd om de ‘kans op werk’ in je achterhoofd te 

houden. Soms kan het overzicht iemand op andere gedachten 

brengen of de doorslag geven bij twijfel tussen meerdere 

mogelijkheden. In de opleidingsbrochures en op de website 

zijn de studiebijsluiters sinds kort voor het eerst opgenomen. 

Binnenkort hopen we van de vmbo-decanen de eerste reacties 

te ontvangen.”

Entreeopleiding
 “Eigenlijk naar een stapje hoger 
schakelen.” 

Aankomend schooljaar 2014-2015 start het Graafschap College 

met de entreeopleiding voor de profielen ‘Assistent zorg en 

dienstverlening’ en ‘Voeding/Horeca’ (alle andere niveau 1- op-

leidingen volgen een jaar later). Studenten leren het werkveld 

kennen waar ze later willen gaan werken door stage- en prak-

tijkopdrachten. Ook leren ze welke opleidingen in dit werkveld 

het beste bij hen passen. Ze ontwikkelen hun leerstijl zodat de 

overstap naar een vervolgopleiding bij het Graafschap College 

gemakkelijker gaat. Hebben studenten nog geen keuze voor 

een beroepsopleiding kunnen maken, dan kunnen ze zich in 

de eerste vier maanden hierop nog oriënteren.

Volgens Herman is er veel animo voor de entreeopleiding. 

“Het is een mogelijkheid tot beroepsonderwijs als men nog 

niet het reguliere toelatingsbewijs voor een van de mbo 2-, 3- 

of 4-opleidingen heeft behaald. De naam ‘assistent’ of entree 

geeft al aan dat er eigenlijk nog naar een stapje hoger (niveau 

2) geschakeld zou moeten worden als iemand een kans op de 

arbeidsmarkt wil hebben. Dit geldt voor alle assistent-opleidin-

gen, dus ook voor assistent-kapper en assistent-verkoper die 

nu nog binnen de AKA worden aangeboden.”

‘Toppertjesproject’, en nog veel meer

Herman Krikhaar is coördinator van Profijt - samenwerkings-

verband voortgezet onderwijs en mbo in de Achterhoek. Her-

man: “Profijt heeft tot doel de doorlopende leerlijn van het vo 

naar het mbo zo veel mogelijk te versoepelen. Het zet hiervoor 

een aantal middelen in zoals het Digitale Doorstroom Dossier 

(DDD), de Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op de toe-

leverende vo-scholen en een gezamenlijk taal- en rekenbeleid. 

In het DDD geven de leerling en de mentor los van elkaar aan 

hoe zij de kansen inschatten op het mbo. Ook geeft de leerling 

onder meer aan hoe hij tot zijn keuze is gekomen en wat zijn 

sterke en zwakke punten zijn. Het DDD is de leidraad bij de 

toelatingsgesprekken op het mbo.”

Een mooi voorbeeld is het ‘toppertjesproject’. Bij dit project 

plaatsen we de betere leerlingen motorvoertuigen uit vmbo 4 

na hun examen op het Graafschap College in een zomerschool-

achtige setting waardoor zij een aanzienlijke verkorting van 

hun leerroute kunnen bewerkstelligen. 

Herman benadrukt dat een goede doorlopende leerlijn meer 

positieve gevolgen kan hebben. “Een betere aansluiting van 

de lesstof en een betere opleidingskeuze biedt een hogere sla-

gingskans voor de student. Daardoor is er ook minder switch-

gedrag van de student in met name het eerste leerjaar. Een 

bewuste en weloverwogen keuze kan ook tot gevolg hebben 

dat de gekozen opleiding betere arbeidsmarktperspectieven 

biedt. Voorwaarde hiervoor is wel dat het mbo een actieve rol 

speelt in de LOB-activiteiten van het vo.”

Vmbo-ers oriënteren zich op een mbo-opleiding

Doorstuderen

Het Graafschap College daagt zijn studenten uit om creatief te 

zijn. Het stimuleert hen tot ondernemerschap en prikkelt hen 

tot doorstuderen. Veertig procent van de niveau 4-afgestu-

deerden vervolgt zijn of haar studie in het hbo. Daarom werkt 

het Graafschap College samen met de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen (HAN). 

Herman Krikhaar

http://www.graafschapcollege.nl/Files/opl_gids_entree2014_15.pdf
http://www.profijtscholen.nl
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8Innovatieve ideeën? 
Serviceteam Fondsen!

Het Serviceteam Fondsen ondersteunt projectaanvragen van 

onderwijsteams voor innovatieve ideeën en werft fondsen. 

Op één plek een goed overzicht van bestaande fondsen, 

projecten, financieel-administratieve zaken, contacten en aan-

vragen. Eén plek waar teams bij alle subsidieaanvragen voor 

onderwijsprojecten op hulp mogen rekenen, een vraagbaak 

voor alle mogelijke initiatieven vanuit de onderwijsteams. 

Martin Spaans: “Teams weten steeds beter de weg te vinden 

naar het serviceteam.”

Martin, senior beleidsadviseur/onderwijskundige bij de dienst 

Beleid en onderwijs, over de eerste successen van het service-

team: “Hoewel het team nog maar kort in functie is, kunnen 

de eerste resultaten al gemeld worden. Wat in ieder geval 

opvalt in deze beginfase is dat teams dankbaar reageren op 

deze nieuwe ondersteuning vanuit de organisatie in het traject 

van idee tot project tot subsidieaanvraag en uiteindelijk de 

verantwoordingsfase. Medewerkers weten steeds beter de 

weg te vinden naar het serviceteam in hun zoekproces van 

een idee naar een project dat aansluit op de bedoelingen en 

voorwaarden van externe fondsen.”

In korte tijd is het serviceteam nauw betrokken geraakt bij al-

lerlei ideeën van docenten en teams. Er zijn meer dan 20 initi-

atieven in behandeling, variërend van kleinere projecten (zoals 

een sociaal-cultureel project voor kinderen van een asielzoe-

kerscentrum) tot majeure projecten, zoals een geheel nieuw 

en supermodern opleidingstraject in de technieksector. Het 

eerstgenoemde project is ingediend bij een particulier fonds, 

terwijl het tweede majeure project met een looptijd van 4 jaar 

nu wordt ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Een ander voorbeeld is het project Zorgcoöperatie Bronck-

horst, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. 

Martin: “Deze coöperatie staat onder regie van inwoners van 

de dorpskern Keyenborg en is gericht op de verbetering van 

de leefbaarheid door het ondersteunen van burgerinitiatieven. 

Het project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. 

Vanuit onze school worden de activiteiten van de coöperatie 

ondersteund door een kwartiermaker. Bekeken wordt nog op 

welke manier onze studenten ingezet kunnen worden in dit 

mooie voorbeeldproject van sociale innovatie. Op dit moment 

wordt het concept van dit soort burgerinitiatieven verder uit-

gerold en is het serviceteam nauw betrokken bij subsidieaan-

vragen bij de provincie, zodat deze belangwekkende innova-

ties ook hun weerslag krijgen in de rest van de Achterhoek.”

ICER: publieksattractie voor techniek en 
innovatie in de Achterhoekse ijzer- en 
maakindustrie

Het Graafschap College is een van de partners van ICER. Deze 

publieksattractie verwijst naar de vier belangrijke partijen 

die ICER hebben samengebracht: industrie, cultuur, educatie, 

recreatie. (Tegelijkertijd verwijst ICER ook naar ‘iezer’, dat ijzer 

betekent in de streektaal van de Achterhoek.) 

Studenten kunnen in ICER terecht voor het uitvoeren van 

praktische opdrachten. In het ‘fablab’ maken ze bijvoorbeeld 

unieke voorwerpen op de 3D-printers en de lasersnijder. Zij 

doen dat voor hun opleiding, maar kunnen dat ook doen als 

stageopdracht voor bedrijven uit de omgeving. De publieksat-

tractie bevindt zich op het DRU Industriepark in Ulft. 

 

In ICER wordt ook gewerkt aan projecten van het CIVON (Cen-

trum voor Innovatief vakmanschap Oost-Nederland). 

CIVON: meer dan 200 mkb’ers en grote 
bedrijven in de high tech werken samen

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland 

(CIVON) is een centrum voor bedrijven die ondersteuning 

Martin Spaans

Het gebouw van het CIVON

http://www.civon.nl
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nodig hebben bij innovatie en voor jongeren die kiezen voor 

een technische mbo-opleiding. Het organiseert opleidings- en 

trainingsactiviteiten voor bedrijven in de maakindustrie. 

Het CIVON is een goed voorbeeld van duurzame publiek-

private samenwerking. Er werken inmiddels meer dan 200 

mkb’ers en grote bedrijven in de high tech samen met onder 

meer het Graafschap College in het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Oost-

Nederland. 

Studenten van het Graafschap College werken aan opdrach-

ten vanuit de betrokken bedrijven, soms ook bij de betrokken 

bedrijven, en doen zo de nodige praktijkervaring op. Voorbeel-

den van projecten zijn ‘Mechatronica in beweging’ en ‘Mooi 

gemaakt’, waarin kinderen en jongeren enthousiast worden 

gemaakt voor de techniek. 

Het ministerie van OCW stelt in totaal 100 miljoen euro subsi-

die beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017 voor duur-

zame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. 

Met de oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakman-

schap Oost-Nederland (CIVON) krijgt de maakindustrie in de 

Achterhoek een stevige impuls. 

Kennismakelaar Tanja Abbas van Ken-
nishuis Achterhoek: “Het papier van de 
Kennisagenda gaat leven” 

Vorig jaar is Tanja Abbas als Kwartiermaker van het Kennishuis 

Achterhoek aangesteld. Het doel van het kwartiermaken was 

een strategische kennisagenda voor de regio opstellen die 

zichtbaar maakt hoe onderzoek en onderwijs een bijdrage 

leveren aan de innovatie en ontwikkeling van de Achterhoek. 

Daarnaast heeft ze gekeken wat er al (in)formeel aan kennis-

uitwisseling gebeurt in de regio Achterhoek en wie daarin een 

rol speelt. Zo heeft ze een netwerk van mensen in kaart ge-

bracht rond verschillende thema’s in de Kennisagenda. Er is al 

een HBO Kenniscentrum HAN/Achterhoek dat bedrijven, instel-

lingen en (potentiële) studenten voorlichting geeft over hoger 

onderwijs. Ook universiteiten worden intensief betrokken bij 

de regionale opgaves. Er zijn contacten en onderzoeksprojec-

ten met Wageningen en Twente bijvoorbeeld rond biomassa. 

De Kennisagenda voor de Agenda2020 is vastgesteld door de 

stuurgroep. Tanja: “Nu is mijn rol veranderd van kwartierma-

ker naar (tijdelijke) kennismakelaar. Ik wil de meeste kennisvra-

gen kunnen beantwoorden door vooral te doen en mensen te 

verbinden. Er is heel veel potentie in de Achterhoek, we heb-

ben al veel kennis met elkaar opgebouwd. De kunst is om die 

kennis en kunde zo goed mogelijk met elkaar te delen, kijken 

waar aanvullende informatie nodig is en hoe we elkaar verder 

kunnen helpen. Daarbij probeer ik de grote lijn in de gaten te 

houden en tegelijkertijd zo flexibel en praktisch mogelijk te 

opereren. Samenwerken binnen het netwerk, goed luisteren 

en ook kansen die voorbijkomen direct oppakken, dat is wat 

ik doe.” 

Inmiddels zijn binnen het Kennishuis de nodige stappen gezet. 

Zoals een onderzoek naar een 3D-metaalprinthub, samen met 

ondernemers en het CIVON. Dit heeft geleid tot de aanschaf 

van een 3D-metaalprinter. En de samenwerking met het lande-

lijke netwerk van het Bottom-up Lab Krimp, waarin bewoners- 

en ondernemersinitiatieven die te maken hebben met het 

thema leefbaarheid, verder gebracht worden. Ook contacten 

met beroepsopleidingen en hogescholen in de deelstaat 

Thüringen in Duitsland zijn aangehaald om tot kennisuitwis-

seling te komen. Tanja concludeert enthousiast en bevlogen: 

“Zo zijn er nog veel meer interessante ontwikkelingen op te 

noemen en gaat het papier van de Kennisagenda echt in de 

praktijk leven!”  

3D metaalprinter

Tanja Abbas
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88erhoek? Vóórhoek! 

De Achterhoek ligt in de Euregio en gunstig ten opzichte van 

Duitsland. Het Graafschap College biedt internationale stages 

en uitwisselingen aan. Het vergroten van het internationale 

bewustzijn en competenties bij studenten en medewerkers 

beantwoordt aan alle strategische doelen van het Graafschap 

College.

“Het geeft hen een geweldige kick en 
een ‘boost’ aan zelfvertrouwen”

Afgelopen jaren hebben gemiddeld zo’n 1.200 studenten een 

waardevolle buitenlandervaring opgedaan. Het ging daarbij 

om een stage, uitwisselingsproject of studiereis. De buiten-

landse activiteiten van het Graafschap College worden door de 

Europese Unie goed beoordeeld.

Josien Gudden, docent (financieel) administratieve opleidin-

gen: “Wij bieden reizen aan in het tweede jaar. Buitenland-

Stages zijn mogelijk voor studenten die de uitdaging in het 

buitenland willen aangaan. Wij stimuleren deze mogelijkheid. 

Subsidie maakt het ook gemakkelijker om daadwerkelijk de 

stap te zetten. De studenten zijn vrijwel altijd laaiend enthou-

siast, vooral ook omdat zij hebben ervaren dat zij dit kunnen, 

dat ze dit voor elkaar hebben gekregen en dat zij zich goed 

staande kunnen houden in het buitenland. Het geeft hen 

een geweldige kick en een ‘boost’ aan zelfvertrouwen. Op 

die manier zetten zij een enorme stap naar volwassenheid. 

Naast de buitenlandstages organiseren wij ook een studiereis 

naar Tsjechië. Ook dit is voor veel studenten een sprong in het 

diepe: ‘Durf ik het wel? Ik ben nog nooit zo ver van huis ge-

weest!’ Als studenten eenmaal ter plaatse zijn, ontstaat er snel 

een band, waarderen zij de andere cultuur en kijken zij terug 

op een week die ze nooit zullen vergeten. Sommige studenten 

waren in hun leven nog nooit naar het buitenland geweest en 

vooral in die gevallen is ‘trots op mezelf’ een uitspraak die we 

vaak horen. En als kers op de taart geven sommige studenten 

in hun slotpresentatie na drie jaar studie als hoogtepunt van 

de opleiding aan... jawel: de buitenlandreis!”

Met één loket is het voor docenten en studenten makkelijker 

om de weg naar het buitenland te vinden. Het onlangs opge-

starte loket Internationalisering van het Graafschap College 

helpt docenten bij subsidieaanvragen en de uitvoering van 

internationale projecten. Zo ontstaan haalbare plannen. Als 

een plan is uitgewerkt tot een projectaanvraag met begroting 

en akkoord is bevonden door de opleidingsmanager en sec-

tordirecteur, keurt het college van bestuur de aanvraag goed. 

Het Loket dient vervolgens de aanvraag met bijbehorende 

documenten in bij de subsidiërende instelling. 

Still uit de promotiefilm Achterhoek Voorhoek(Youtube)

Afgelopen jaren hebben gemiddeld zo’n 1.200 studenten een waardevolle buitenlandervaring opgedaan.

http://www.youtube.com/watch?v=ETGP9P1mNPI
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De kenniscentra maken in samenwerking met het 
onderwijs en bedrijfsleven nieuwe kwalificatie-
dossiers volgens een nieuw format. In juli 2014 
worden de kwalificatiedossiers aangeboden aan 
de minister van OCW, en in februari 2015 worden 
ze formeel vastgesteld. 

Een trekker van het Supportteam curriculumontwerp van het 

Graafschap College, Lenny Kloppenburg, werkt als onderwijs-

kundige bij de dienst Beleid en onderwijs. Daar kan zij haar 

expertise op het gebied van Focus op Vakmanschap en de 

herziene kwalificatiedossiers goed inzetten. Lenny vertelt over 

de stand van zaken. 

“In de herziene kwalificatiestructuur is goed gekeken welke 

kwalificaties aan elkaar verwant zijn. Als kwalificaties verwant 

zijn, worden deze zoveel mogelijk in één dossier geclusterd. 

Een onderwijsinstelling kan daardoor eenvoudiger dan voor-

heen een brede basis in het opleidingsprogramma maken voor 

meerdere opleidingen die aan elkaar verwant zijn. De nieuwe 

dossiers zijn anders opgebouwd dan we gewend zijn uit het 

huidige format. In het herziene dossier wordt gewerkt met een 

basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel.”

Basisdeel
Het basisdeel bevat een beroepsspecifiek deel (de kerntaken 

en werkprocessen die voor alle kwalificaties in het dossier 

gelden) en een algemeen deel (de generieke eisen voor taal, 

rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap).

Profieldeel
Naast de gemeenschappelijke elementen uit het basisdeel, zijn 

er ook verschillen tussen de kwalificaties in het dossier. Die 

specifieke kerntaken en werkprocessen zijn beschreven in het 

profieldeel.

Keuzedeel
De keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie 

en zijn verplicht voor de student. Lenny: “De keuzedelen zijn 

gekoppeld aan kwalificaties en bieden als het ware een ‘plus’ 

voor de student. Een opleiding kan door een keuzedeel ver-

breed worden, denk aan ondernemerschap of Duits of juist een 

verdieping op de opleiding. Een keuzedeel kan ook gericht zijn 

op doorstroming binnen het mbo of naar het hbo.

Het keuzedeel is een verplicht onderdeel van de opleiding, 

Vereenvoudigen kwalificaties afgestudeerde student 
Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het onderwijs

maar het resultaat van het examen heeft geen invloed op de 

diplomering van de student. Als het met goed resultaat is afge-

sloten, wordt het op het diploma vermeld.”

Binnen het Graafschap College zijn we aan het kijken welke 

keuzedelen het Graafschap College breed wil inzetten en 

welke keuzedelen misschien meer geschikt zijn voor een sector 

of een cluster van opleidingen. In het kader van efficiëntie en 

werkdruk is het logisch als het invullen van een breed inzet-

baar keuzedeel op één plek binnen ons college ontworpen 

wordt en niet binnen elke opleiding opnieuw.

Basisdeel profieldeel keuzedeel 
De nieuwe kwalificatiedossiers

In augustus 2015 is de vrijwillige invoering van 
de kwalificatiedossiers, in augustus 2016 de 
verplichte invoering.

Er is een gratis maandelijks e-magazine van het 
ministerie van OCW/SBB over de herziening van 
de kwalificatiestructuur mbo. Interesse? Ga dan 
naar www.herzieningmbo.nl. 

Voorbeelden van keuzedelen zijn Duits, Onder-
nemerschap of Digitale vaardigheden.

Een voorlopige lijst van keuzedelen staat op 
het portaal van het Graafschap College (Exper-
tiseplein > Focus op Vakmanschap). Zodra de 
definitieve lijst met ongeveer 120 keuzedelen 
beschikbaar is, wordt deze op het portaal van 
het Graafschap College gepubliceerd.

Bron: www.herzieningmbo.nl (OCW/SBB)

http://www.herzieningmbo.nl
https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/Paginas/Algemeen-onderwijsbeleid.aspx
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8Om zicht te krijgen op de implementatie van de 
maatregelen uit Focus op Vakmanschap, heeft het 
college van bestuur in januari gevraagd of alle 
studierichtingen een onderwijsvisie – afgeleid van 
de onderwijsvisie van het Graafschap College – en 
een daaraan gerelateerd grof curriculumontwerp 
willen maken. Het uitgangspunt van het Graaf-
schap College voor het grof curriculumontwerp 
is kwaliteit. Als de urennorm de kwaliteit van 
de opleiding in de weg staat, dan mag voor een 
opleiding een andere keuze gemaakt worden. In 
de beleidsnotitie Intensiveren en Onderwijstijd is 
precies verwoord hoe het Graafschap College de 
maatregel interpreteert.

Rond 1 maart zijn een groot aantal plannen Intensiveren en 

onderwijstijd voorgedragen aan het college van bestuur. Het 

grootste aantal ingeleverde plannen betreft plannen waarvan 

het curriculum aan de wettelijke norm voldoet van gemiddeld 

1000 uur onderwijstijd per jaar. 

Voor een aantal opleidingen binnen het Graafschap College is 

een plan ingediend waarin een verantwoorde andere keuze 

is gemaakt. Dit betreft de opleidingen van MIJN SCHOOL, De-

tailhandel 1-2, Maatschappelijke Zorg, Maatschappelijke Zorg 

volwassenen, Helpende zorg en welzijn verkort volwassenen 

en Mbo-Verpleegkunde. Voor deze opleidingen zou de intensi-

veringsmaatregel averechts kunnen werken op de kwaliteit. De 

argumenten voor de verantwoorde andere keuzes zijn te lezen 

in het blokje ‘Feiten en cijfers’ (zie pagina 40).

Elk plan waarin een verantwoorde andere keuze is gemaakt, 

is besproken met een speciaal samengestelde studentcommis-

sie van de opleiding of opleidingen. Na positief advies van de 

studentcommissie en akkoord van de sectordirecteur zijn de 

plannen voorgedragen aan het college van bestuur, die de 

plannen voor instemming aan de studentenraad van het Graaf-

schap College heeft voorgelegd. 

De studentenraad heeft heel hard gewerkt om zo snel moge-

lijk op de plannen te kunnen reageren. Zo hebben zij alle plan-

nen doorgenomen en gesprekken gevoerd met de studentcom-

missies van de opleiding. Begin april heeft de studentenraad 

een positief advies gegeven aan het college van bestuur op alle 

plannen waarin een verantwoorde andere keuze is gemaakt, 

Meer onderwijstijd voor studenten: intensiveren en verkorten 
Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het onderwijs 

met een uitzondering. Omdat de studentenraad nog een paar 

vragen had over dat plan heeft er een extra gesprek plaats-

gevonden tussen de studentenraad, de opleidingsmanager en 

het team. De studentenraad heeft vervolgens ook instemming 

verleend op het curriculumontwerp.

Het college van bestuur heeft met veel genoegen alle plannen 

doorgelezen en waardeert de inzet van alle collega’s om de 

plannen vorm te geven. Half april heeft het college van be-

stuur formeel instemming verleend op de meeste plannen, dit 

geldt zowel voor de plannen waarvan het curriculum aan de 

norm voldoet als de plannen waarin een verantwoorde andere 

keuze is gemaakt. Het college van bestuur heeft de teams daar 

middels een brief aan de opleidingsmanager en sectordirecteur 

van op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over de beleidsnotitie Intensiveren en 

onderwijstijd kunt u contact opnemen met Ivonne Harmsen, 

directeur FOV (hse@graafschapcollege.nl) of Lenny Kloppen-

burg (kpg@graafschapcollege.nl), beleidsmedewerker dienst 

Onderwijs en innovatie en aanspreekpunt voor het Support-

team. 

Plannen intensiveren en onderwijstijd

Studenten Mechatronica bij een lopendebandopstelling.

https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/FOV%20Documenten/2014%2006%2017%20Beleidsnotitie%20intensiveren%20en%20onderwijstijd.docx
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Feiten en cijfers
•	 Rond	1	maart	2014	zijn	26	plannen	opgeleverd	aan	het	college	van	bestuur.	Het	gaat	daarbij	om	82	opleidingen,	waarvan		

 sommige opleidingen in de bol én bbl worden gegeven. 

•	 In	6	van	de	26	plannen	is	een	verantwoorde	andere	keuze	gemaakt.	Het	gaat	hierbij	om	15	opleidingen.

•	 In	20	van	de	in	totaal	26	plannen	voldoen	de	curricula	aan	de	wettelijke	urennorm.	Het	gaat	hierbij	om	67	opleidingen,			

 waarvan enkele in de bol en in de bbl worden gegeven.

•	 Het	college	van	bestuur	heeft	op	dinsdag	15	april	jl.	instemming	verleend	op	23	van	de	26	ingeleverde	plannen.	Dit	geldt		

 dus zowel voor de plannen waarin een verantwoorde andere keuze wordt gemaakt, als de plannen waarin het 

 curriculum voldoet aan de wettelijke urennorm. De teams zijn middels een brief op de hoogte gesteld.

•	 Vóór	1	juni	2014	worden	nog	circa	8	plannen	opgeleverd	aan	het	college	van	bestuur.	Daarbij	gaat	het	om	ongeveer		 	

 65 opleidingen, waarvan sommige opleidingen in de bol én bbl worden gegeven. Dit zijn plannen waarvoor uitstel is   

 aangevraagd. In al deze plannen voldoen de curricula aan de wettelijke norm.

•	 Dit	betekent	dat	76%	van	de	plannen	tijdig	is	opgeleverd	(26	van	de	verwachte	34).

•	 Minder	dan	10%	van	de	opleidingen	heeft	van	de	mogelijkheid	gebruik	gemaakt	een	verantwoorde	andere	keuze		 	

 te maken (15 van de verwachte 147 waarvan opleidingen in bol en/of bbl worden gegeven).

•	 In	het	belang	van	de	student	en	de	kwaliteit	van	de	opleiding	wil	het	Graafschap	College	de	student	zo	goed	mogelijk		 	

 voorbereiden op de praktijk, meer dan volgens de urennorm kan worden aangeboden. Om theorie beter te laten 

 indalen bij de student is de koppeling theorie-praktijk essentieel. Niet alle situaties kunnen even goed gesimuleerd 

 worden. Daarom heeft een aantal opleidingen gekozen voor praktijk in plaats van simulaties.

•	 De	studentenraad	heeft	binnen	4	weken	(in	plaats	van	de	formele	8	weken)	instemming	verleend	op	de	6	plannen	

 waarin een verantwoorde andere keuze is gemaakt, zodat vervolgacties niet in het gedrang zouden komen.

•	 Ongeveer	27	teams	hebben	ondersteuning	gekregen	van	het	Supportteam	curriculumontwerp.	De	ondersteuning	

 bestond met name uit een workshop onderwijsvisie en een workshop curriculum bouwen. 

•	 Het	Supportteam	curriculumontwerp	bestaat	uit	14	personen:	4	opleidingsmanagers	en	7	(senior)	docenten	uit	de	vier		 	

 onderwijssectoren en 3 onderwijskundig medewerkers uit het team Onderwijs & Innovatie.

•	 Rond	de	170	collega’s	zijn	betrokken	geweest	bij	het	maken	en	vaststellen	van	de	plannen	Intensivering	en	onderwijstijd		

 (d.w.z. docenten, opleidingsmanagers, sectordirectie, college van bestuur, studentcommissies, studentenraad, bestuurs  

 secretariaat, Supportteam curriculumontwerp, directeur Focus op Vakmanschap, beleidsmedewerkers).

•	 Tot	1	juli	2014	zijn	de	teams	druk	bezig	om	het	curriculum	te	ontwerpen,	aan	te	passen	en	te	ontwikkelen	en	de	diverse		

 opleidingen duidelijk te verwoorden richting de (aankomende) studenten, zoals bijvoorbeeld in de studiegidsen.

Plannen intensiveren en onderwijstijd
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8De komende jaren staan in het teken van veel 
veranderingen in het mbo-onderwijs. Het Actie-
programma Focus op Vakmanschap is hierin lei-
dend. Binnen het Graafschap College noemen we 
dit actieprogramma Focus op Kr8. Vanuit Focus 
hebben we te maken met beperkingen en natuur-
lijk ook kansen. Het Supportteam curriculumont-
werp legt de focus op de kansen en uitdagingen 
die zich aandienen. 

Het Supportteam curriculumontwerp is een groep mensen uit 

alle geledingen van het Graafschap College. Het supportteam 

bestaat uit twee seniordocenten per sector, één opleidingsma-

nager uit de sector Economie & Dienstverlening, Techniek & In-

formatica, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie. Daarnaast 

levert het team Onderwijs en Innovatie drie leden. 

Het doel van het Supportteam curriculumontwerp is om de on-

derwijsteams te informeren, adviseren en te ondersteunen bij 

curriculumontwerp gericht op de implementatie van de maat-

regelen van Focus op Vakmanschap. Denk bijvoorbeeld aan 

ondersteuning bij een teamdag waar wordt gesproken over 

de opleidingsduur en de intensiveringsnorm. Het supportteam 

werkt op uitnodiging van de onderwijsteams. De opleidings-

manager kan deze ondersteuning aanvragen. Daarnaast zoekt, 

en ontwikkelt, het supportteam tools die kunnen helpen bij 

het ontwerpen van het curriculum.

Meer informatie over het Supportteam vind je op het portaal 

én bijvoorbeeld in de speciale nieuwsbrief. Maar je kunt ook 

terecht op www.mboraad.nl (onder ‘thema’s’) of bij het e-

magazine van de MBO Raad op www.herzieningmbo.nl.

In veel teams zijn inmiddels workshops en teamdagen rondom 

curriculumontwerp verzorgd, bijvoorbeeld op de team-twee-

daagse van de opleiding Motorvoertuigentechniek. 

Meer onderwijstijd voor studenten: intensiveren en verkorten 
Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het onderwijs 

Het Supportteam curriculumontwerp 
ondersteunt!

Het Supportteam Curriculumontwerp. Niet op de foto staan: André van Gessel (opleidingsmanager van de opleiding Onderwijsas-
sistent), Adrienne Moolenaar (schoolloopbaandecaan) en Linda Helthuis-Strik (onderwijskundig beleidsmedewerker dienst Beleid 
en onderwijs) zijn lid van het Supportteam. 

http://www.herzieningmbo.nl
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Donderdag 27 februari bogen de docenten van 
het team Motorvoertuigen zich tijdens hun team-
tweedaagse over de vraag hoe hun curriculum 
opnieuw vorm te geven. Opleidingsmanager 
Maya van der Meer leidde de bijeenkomst in: 
“Vaak ga je uit van een onderbuikgevoel dat ver-
anderen eigenlijk niet kan. Dat gevoel moeten we 
dan kunnen staven, want willen we van de uren-
norm afwijken en een andere keuze maken, dan 
moeten we daar goede argumenten voor hebben. 
Samen met het Supportteam curriculumontwik-
keling gaan we vandaag kijken naar formats, 
invulmogelijkheden en eventuele knelpunten. Een 
volgende opdracht is om formatie aan het cur-
riculum te koppelen. We willen veel, maar is het 
haalbaar en waar prioriteren we op?”

Wettelijke kaders en verantwoorde keuze

Miriam Cents van het team Onderwijs en Innovatie schetste de 

wettelijke kaders: “Bij intensivering gaat het om een evenwich-

tig onderwijsprogramma over de hele opleidingsduur heen. 

Daarbij kijkt de inspectie  niet meer zo zeer naar de individuele 

student, maar naar de totale opleiding en jaarplanning. Voor 

de begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming zijn een 

minimum aantal uren vastgesteld. Maar de minister geeft ook 

aan dat als de kwaliteit in het gedrang komt er een andere 

verantwoorde keuze mag worden gemaakt. Daarvoor is dan 

wel extra argumentatie nodig, gerelateerd aan de huidige 

kwaliteitsparameters zoals studenttevredenheid, rendements-

cijfers en bpv-tevredenheid. Ook is volgens de wet instemming 

van de studentenraad nodig.” 

Meer onderwijstijd voor studenten: intensiveren en verkorten 
Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het onderwijs 

Team Motorvoertuigen en Supportteam 
curriculumontwerp bouwen aan 
een nieuw curriculum

De docenten van het team Motorvoertuigen buigen zich tijdens hun team-tweedaagse over de vraag hoe hun curriculum opnieuw 
vorm te geven.
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8Passende uren met rekentool

Harry Brink, opleidingsmanager ICT, gaf 

daarna een korte uitleg over de speciale 

rekentool die de mogelijkheid biedt om de 

effecten van de verschillende ureninvullingen 

door te rekenen: “Het is zaak om goed te 

kijken of we het in de beschikbare uren pas-

send krijgen. Let wel op dat als je bijvoor-

beeld voor 10 weken stage kiest, je nog maar 

30 weken over hebt om de 700 lesuren in te 

plannen. Als je dat invoert in de urentool, zie 

je dat je dan op 32 lessen per week uitkomt. 

Dat kan een knelpunt zijn.” 

Het team Motorvoertuigentechniek met in het 
midden achter de tafel (met baard) Henk Kleijn 
Winkel.

Curriculumontwerp – De praktijk: 
Henk Kleijn Winkel
Docent Motorvoertuigentechniek

Wat moet er binnen jullie team gebeuren?
“We hebben met onze groep een discussie gevoerd over de bol 2- en bol 

4- opleidingen van Motorvoertuigen. Het was een goede bijeenkomst. Het 

lijkt allemaal minder ingrijpend dan de eerste plannen die ik heb gezien. 

Zoals het er nu uitziet, redden wij het binnen de nieuwe normen. De 

kwaliteit van onze opleidingen was al goed, we hebben het dan ook vooral 

gehad over het ideaalbeeld en de verdeling van beroepspraktijkvorming en 

begeleide onderwijstijd.”

Was het lastig om tot een passend programma te komen?
“Het werken met de urentool was handig, je kon spelen met de diverse mo-

gelijkheden en de effecten direct zien. Daar zijn we dus wel uitgekomen. 

Voor de niveau-4 opleiding hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een 

korte stage van vijf weken in het eerste jaar en een langere stageperiode 

van 15 weken in het tweede. Op die manier hebben we een mooie verde-

ling van de urenbelasting per jaar. Dit is wat mij betreft een prima eerste 

opzet, de ‘theorie’ staat. Maar we moeten samen nog goed kijken naar met 

name de praktische uitvoering en het inpassen van de lesuren. Dat behoeft 

dus nog verdere uitwerking binnen ons team.” 

Zijn jullie er nu helemaal uit?
“Naar de toekomst toe moeten we denk ik handiger worden met het 

combineren van kleine klassen en het werken met combinatieprojecten en 

keuzevakken die binnen de begeleide onderwijstijd van verschillende stu-

dierichtingen kunnen worden aangeboden. Ook daar moeten we nog eens 

goed naar kijken. We willen niets vergeten en wel de juiste keuzes maken.”
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“We zijn het gewend in het onderwijs, verande-
ring en vernieuwing hoort er bij,” begint Albert 
van der Veen. Als plaatsvervangend voorzitter 
van de Ondernemingsraad komt hij door de hele 
organisatie om te luisteren en te praten over 
onderwijs en organisatie. “Volgens de achterban 
wordt bij het maken en invoeren van beleid te 
veel uitgegaan van statistieken en grote gege-
vensstromen. Het Ministerie van OCW en school-
besturen zien een school als een grote boot. Ik 
zie een school als een hele vloot met scheepjes, 
elk met zijn eigen specifieke eigenschappen en 
instructies. Je zou dus per schip moeten bekijken 
hoe er bijgestuurd moet worden, ook als het 
gaat om het intensiveren van de onderwijspro-
gramma’s. Daarbij merken we dat alleen de term 
‘intensiveren’ soms al weerstand oproept. Want 
het suggereert dat het op dit moment niet inten-
sief genoeg is, en dat steekt soms. ‘Wat wordt er 
dan nog meer van mij verwacht, de werkdruk is al 
hoog’, merkt men dan op.”

Investeren in kwaliteit

“We doen het in Nederland niet zo slecht in het onderwijs,” 

gaat Albert van der Veen verder. Op de Pisalijst stonden Fin-

land en Canada altijd een paar plaatsen boven ons, nu staan 

wij op plaats 10 en Finland en Canada respectievelijk op 12 en 

13. Als we dan toch willen investeren, moet dat wat mij betreft 

in kwaliteit, niet in kwantiteit. Wij doen het als school juist 

goed vanwege onze ‘kwaliteit’, met een vijfde plaats landelijk 

in de MBO Keuzegids. Zijn rigoureuze stappen op het gebied 

van urenaantallen, zoals bij de intensivering van de onderwijs-

tijd, dan wel nodig? Hetzelfde geldt voor de discussie rondom 

de vakantieregeling, kwantiteit lijkt leidend. In ieder kalen-

derjaar wil men naar 200 planbare onderwijsdagen in plaats 

van gemiddeld 195 dagen. Dat wordt dan dus maximale inzet; 

geen ruimte voor extra inzet. De intrinsieke motivatie ver-

dwijnt om nog een keer een tandje bij te schakelen. Het wordt 

lesgeven met het hoofd in plaats van met het hart! Want wat 

is er nu beter dan een gemotiveerde docent, die graag uit en-

thousiasme voor zijn vak een dagje extra komt voor een open 

dag, presentatie of voorlichting.”

Vooral kijken naar de mensen achter de 
getallen

De OR hoort verschillende meningen over intensiveren en 

werkdruk: “Bij sommige opleidingen komt men er redelijk uit, 

bij anderen loopt het water over de schoenen. We moeten 

proberen recht te doen aan iedereen. Wij zouden graag een 

uitwerking binnen de teams zien, liefst door de docenten zelf. 

Meer onderwijstijd voor studenten: intensiveren en verkorten 
Focuslijn 2: inhoud en inrichting van het onderwijs

De ondernemingsraad met tweede van rechts op de voorste rij Albert van der Veen

De Ondernemingsraad over intensiveren

‘Beleid maken voor een vloot van scheepjes, 
niet voor één grote boot’
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Nu bepaalt het ministerie de richting, gebaseerd op algemene 

cijfers. Ons college van bestuur heeft dan de ondankbare 

taak om daar handvatten aan te geven en duidelijk over het 

voetlicht te brengen waarom die veranderingen noodzakelijk 

zijn. Er wordt veel verwacht van de teams. De taken binnen 

het team goed bespreken kan helpen, maar is geen definitieve 

oplossing voor de te hoge werkdruk. Daarvoor moeten we 

echt dicht aan de basis kijken naar de goede getallen en vooral 

de mensen daarachter. En dan ben ik weer terug op de ‘boot 

en vloot’ vergelijking.”

Aansluiten bij bedrijfsleven

Naar de toekomst kijkend vind Albert van der Veen de aan-

sluiting bij het bedrijfsleven van het grootste belang: ”De 

Achterhoek loopt op industrieel gebied vooraan. Daarbij 

aanhaken moet een speerpunt worden en dat doe je niet door 

te intensiveren, maar juist door te investeren in kwaliteit en 

vakmanschap.”

Meer onderwijstijd voor studenten: intensiveren en verkorten 
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Studentenraad geraadpleegd over intensiveren
Een opleiding mag een andere keuze maken dan de wettelijke urennorm, mits aangetoond kan worden dat daardoor de 

kwaliteit van de opleiding verbetert. Binnen het Graafschap College hebben alle studierichtingen een plan met een curri-

culumontwerp gemaakt. In zes plannen (15 opleidingen) is een aanvraag gedaan voor een verantwoorde andere keuze. De 

studentenraad moet instemmen met deze plannen en heeft daarom de betreffende opleidingen onderzocht. Studentenraads-

leden Robbin Goossens en Khari Veenink vertellen erover. 

Robbin legt uit dat een opleidingsmanager met één of meerdere docenten een plan maakt voor de intensivering van de 

opleiding(en). Dit plan wordt voorgelegd aan een studentencommissie (een groep studenten die de opleiding volgt).  Als deze 

studentcommissie zich kan vinden in de plannen dan geven zij een positief advies. Het plan en het advies van de studentcom-

missies wordt via de sectordirecteur aan het cvb verstrekt. Het cvb vraagt de studentenraad vervolgens om instemming te 

verlenen. De studentenraad heeft, naast het lezen van de plannen en de adviezen, extra onderzoek gedaan onder studenten 

van de betreffende opleidingen. Zo’n 120 studenten zijn via een schriftelijke enquête en door middel van open vragen naar 

hun mening gevraagd over bijvoorbeeld het aantal lessen, de lesinhoud, het niveau van de lessen, de stage en de aansluiting 

van theorie op praktijk. 

“Uit de enquêtes blijkt dat studenten de stageperiode vaak te kort vinden. Ze geven ook aan dat de theorie niet altijd goed 

aansluit op de praktijk,” vertelt Khari. “We hebben van iedere opleiding de plus- en minpunten opgesteld. Met die opmerkin-

gen wordt zeker wat gedaan.” De studentenraad 

heeft inmiddels op alle plannen instemming 

verleend en een brief geschreven aan het cvb. 

“Naar aanleiding van de enquête hebben we een 

gesprek gehad met het sectormanagement van 

de opleiding Verpleegkundige,” vertelt Robbin. 

“Er zou namelijk te weinig tijd zijn om voorberei-

dende opdrachten voor de stage goed uit te kun-

nen voeren. Dat is inmiddels opgelost, vervolgens 

hebben wij ook dat plan goedgekeurd.”

Over het algemeen staat de studentenraad 

positief tegenover de plannen met betrekking 

tot intensiveren van de opleidingen. Op de vraag 

of ze zich als studentenraad gehoord voelen, 

antwoorden beiden volmondig ‘ja’. 
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Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend On-
derwijs van kracht. Deze wet verplicht scholen 
een passende onderwijsplek te bieden aan alle 
studenten, ook aan studenten met een beperking. 
Die beperking kan variëren van leerstoornissen 
tot sociaal-emotionele problemen, van schul-
den-, verslavings- en gedragsproblemen tot een 
ernstige fysieke handicap. Mbo’s moeten zelf 
de ondersteunings- en begeleidingsbehoefte 
van studenten vaststellen en de ondersteuning 
organiseren en vormgeven. Met de invoering van 
de wet komt de leerlinggebonden financiering te 
vervallen. In plaats daarvan worden de lgf-mid-
delen toegevoegd aan het gehandicaptenbudget 
(onderdeel van de lumpsum). 

Hoe het Graafschap College de begeleiding aan studenten 

vormgeeft, is te lezen in de notitie ‘Het onderwijs past’ (te 

vinden op website en portaal). Daarnaast heeft het Graafschap 

College, vooruitlopend op de wet, deelgenomen aan de proef 

‘Voorlopersaanpak Achterhoek’, waarin scholen en gemeentes 

proefdraaien om passend onderwijs en de zorg voor jeugd zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Notitie ‘Het onderwijs past’

“Het Graafschap College heeft het afgelopen jaar gewerkt 

aan de notitie ‘Het onderwijs past’, waarin de gevolgen van de 

wet Passend Onderwijs zijn uitgewerkt,” vertelt Alex Jan-

sen, manager Loopbaanplein. “Concreet betekent dit dat de 

studentbegeleiding op het Graafschap College drie lijnen kent. 

In de eerste lijn zorgt de studieloopbaanbegeleider (slb’er), 

samen met de docenten, voor de begeleiding van de student. 

Voor	80%	van	de	studenten	is	deze	begeleiding	voldoende	om	

het gewenste diploma te behalen. Bij de tweede lijn zijn de 

loopbaan- en zorgdecanen betrokken, zij zijn de verbindende 

factor tussen de teams en de interne en/of externe experts. 

Zo’n	13%	van	de	studenten	heeft	voldoende	aan	de	steun	van	

de	decaan.	7%	van	de	studenten	wordt	doorverwezen	naar	de	

derde lijn, de hulpverlening,” vervolgt Alex. “De hulpverlening 

bestaat bijvoorbeeld uit ondersteuning door trajectbegeleiders 

of adviseurs voor chronisch zieken en gehandicapten, orthope-

dagogisch onderzoek en –behandeling, faalangst- en sociale 

vaardigheidstrainingen, etc.”

Proef: Voorlopersaanpak Achterhoek

Vooruitlopend op de invoering van de wet Passend Onderwijs 

is de Voorlopersaanpak Achterhoek ontstaan. Een aantal minis-

teries selecteerde enkele regio’s waarin scholen en gemeentes 

proefdraaien om passend onderwijs en de zorg voor jeugd zo 

goed mogelijk op elkaar afstemmen, met als doel om eventu-

ele knelpunten in wet- en regelgeving op te heffen. De Achter-

hoek is één van die regio’s. De Voorlopersaanpak Achterhoek is 

in oktober 2012 gestart en is een samenwerkingsproject tussen 

de gemeente Doetinchem en het Graafschap College. Op don-

derdag 27 februari 2014 vond de Tussenbalans plaats. 

Tussenbalans 

Helga van den Enk, beleidsmedewerker van het Graafschap 

College, projectcoördinator van de vier projecten en organi-

sator van de Tussenbalans, opent de bijeenkomst en vraagt de 

drie initiatiefnemers op het podium. Frank Koster, beleidsme-

dewerker directie mbo van het ministerie van OC&W, vertelt 

over de aanleiding van dit project: “Bij de invoering van de 

wet Passend Onderwijs krijgt de gemeente veel eigen verant-

Minder uitval en verzuim van studenten 
Focuslijn 3: begeleiding van onze studenten

Passend Onderwijs: gemeente Doetinchem en 
Graafschap College slaan handen ineen

Tussenbalansbijeenkomst over de Voorlopersaanpak Achter-

hoek op 27 februari 2014

http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/08/Notitie-Het-onderwijs-past-PDF-20-MB.pdf
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woordelijkheid, daarnaast vraagt de wet nogal wat van het 

onderwijs. We wilden voorkomen dat mensen langs elkaar 

heen zouden werken en hebben deze ‘proefprojecten’ voorge-

steld.” Loes van der Meijs, wethouder jeugd en onderwijs van 

de gemeente Doetinchem, vertelt dat ze direct kansen zag: “Je 

krijgt niet vaak de mogelijkheid voor te proeven.” Ook René 

van Gils, voorzitter college van bestuur Graafschap College, 

reageerde meteen enthousiast: “Dit gaan we doen!”

De Voorlopersaanpak kent vier deelprojecten. 
Ieder deelproject wordt begeleid door een vast 
koppel, bestaande uit een medewerker van het 
Graafschap College en een medewerker van de 
gemeente Doetinchem. Ook de projectcoördi-
natoren zijn een koppel: Helga van den Enk van 
het Graafschap College en Ineke Jansen van de 
gemeente Doetinchem. Dit blijkt een succesvolle 
werkwijze te zijn. De betrokken projectleiders ge-
ven een toelichting op hun deelproject. Ze sluiten 
af met een terugblik op de ronde tafelgesprekken 
die in de middag plaatsgevonden hebben. 

Combinatie-arrangementen voor 
onderwijs en zorg 
(Raymond de Haas en Jeannette Klaver)

Voor studenten die extra begeleiding nodig hebben, zijn er 

-inmiddels 17- trajectbegeleiders in school gehaald. Ze leggen 

de verbinding tussen onderwijs en gezin, de gemeente waar 

de jongere woont en eventuele andere hulpverleners. Ze zijn 

niet in dienst van het Graafschap College maar ze werken wel 

binnen de school, op verschillende locaties. Daardoor zijn de 

lijnen kort; ze kennen de studenten en ontlasten de docenten. 

“Alles is in beweging, er lopen veel processen 
door elkaar heen, maar er is een enorme bereid-
heid om elkaar te vinden in de samenwerking.” 

Van school naar werk 
(Debby Heltzel en Reitze Wellen)

“We proberen een soepele overgang van school naar werk 

te bewerkstelligen. Het Graafschap College wil immers een 

student tot en met de eerste baan begeleiden,” vertelt Debby 

Heltzel van Graafschap Re-integratie. ”Met behulp van de 

gelden uit het School-ex-programma hebben we afgelopen 

schooljaar alle studenten die een diploma behaald hebben, 

benaderd. 80 Studenten wilden graag hulp bij het zoeken naar 

een baan. Zij hebben een sollicitatietraining gevolgd (opstellen 

brief en cv, inzet social media, oefenen sollicitatiegesprek e.d.), 

met	als	resultaat	dat	meer	dan	50%	werk	heeft	gevonden.	Uit	

dit traject bleek wél dat deze groep weinig zicht had op de ei-

gen competenties en weinig sollicitatievaardigheden had. Het 

zou mooi zijn als we tijdens de opleiding al met die sollicitatie-

vaardigheden zouden kunnen starten.”

“Staar je niet blind op de startkwalificatie. Waar 
ligt de passie van de jongere en hoe kun je die 

naar een baan vertalen?”
Gezamenlijke intake 
(Herman Krikhaar en Anja Padberg)

De gezamenlijke intake betekent dat de gemeente Doetin-

chem en het Graafschap College samen in gesprek gaan met 

een jongere die werkloos is en zich bij de gemeente meldt 

voor een uitkering. Er wordt gekeken of de jongere ‘school-

baar’ of ‘leerbaar’ is. Een jongere is schoolbaar als aan alle 

voorwaarden om aan het schoolsysteem te kunnen deelnemen 

is voldoen (denk aan een vaste woonplek, zelfstandig kunnen 

reizen, geen verslavingen etc.), een jongere is leerbaar indien 

de mogelijkheid bestaat hem/haar, qua niveau, op te leiden 

voor een diploma op minimaal niveau 1. “Is een jongere leer-

baar dan kan hij/zij direct beginnen in het mbo, anders wordt 

er een traject aangeboden, waarin de jongere werkt aan zijn 

schoolbaarheid. Van de 40 jongeren waarmee tot maart 2014 

gesproken is, zijn er 15 gestart op een school; dat is hoog ten 

opzichte van het landelijke cijfer”, aldus Herman Slag, decaan 

Graafschap College, die samen met Anke Willemsen van de 

gemeente Doetinchem de gesprekken met de jongeren voert. 

“We willen het Doetinchems model verbreden   
 naar andere gemeenten in de Achterhoek.”
 
Bijzonder onderwijs voor bijzondere 
doelgroepen 
(Joske van Huet en Esther van den Berg)

In dit deelproject zijn enerzijds de doelgroepen en anderzijds 

de bestaande projecten in kaart gebracht. Is er onvoldoende 

aanbod voor een bepaalde groep, dan wordt gekeken hoe een 

bestaand project aangepast zou moeten worden of dat er iets 

nieuws voor ontwikkeld moet worden. Belangrijk daarbij is 

het wegnemen van drempels tussen dagbesteding/hulpverle-

ning en onderwijs én het aanpassen van het onderwijs op de 

doelgroep. “Bij scholing van tienermoeders bijvoorbeeld wordt 

het lesrooster aan hun situatie aangepast. Het kan ook betrek-

king hebben op de inrichting van het gebouw, de werkwijze 

en begeleiding, afhankelijk van de doelgroep,” aldus Joske van 

Huet, opleidingsmanager Graafschap College. 

“Ga eens echt in gesprek met jongeren; 
  wat kun je van hen leren?”
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Visie op professionaliseren
Het Graafschap College vindt het belangrijk om een professionele organisatie te zijn. Een professionele 
organisatie met competente en deskundige medewerkers en teams, die garant staan voor goed onder-
wijs binnen de regio en die kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Sterk onderwijs valt of 
staat met de kwaliteit van medewerkers en teams, dit vraagt continu aanpassen en investering van hen. 
Zeker in de huidige roerige tijd van intensiveren en verkorten en nieuwe kwalificatiedossiers. Professio-
nalisering is een uitstekend middel om vorm te geven aan een lerende organisatie. Het professionalise-
ringsplan van het Graafschap College biedt daarvoor de kaders. 

Binnen een professionele organisatie dienen zowel medewer-

kers, teams, als leidinggevenden ervoor te zorgen dat vol-

doende tijd wordt vrijgemaakt voor professionaliseren. Voor 

de medewerker betekent dit dat hij vakinhoudelijk bijblijft, 

dat hij werkt aan zijn persoonlijke en loopbaanontwikkeling 

en dat hij zorg draagt voor zijn inzetbaarheid. Voor teams 

betekent dit zij hun kwaliteit behouden én versterken door 

gezamenlijk te investeren in de bevordering van de deskundig-

heid. Daarbij hoort dat men continu op zoek gaat naar kansen 

voor de verbetering van de samenwerking en het resultaat. De 

leidinggevende coacht en stimuleert zowel het individu als het 

team in zijn ontwikkeling. 

De professionele ontwikkeling komt ook ter sprake in de 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. De huidige ‘rege-

ling gesprekkencyclus’ van het Graafschap College dateert uit 

2010. Daarin is bepaald dat de medewerker en leidinggevende 

jaarlijks een functionerings- en ontwikkelgesprek voeren en 

dat minimaal eenmaal per drie jaar een beoordelingsgesprek 

plaatsvindt. Na drie jaar was het tijd voor een evaluatie, uit-

gevoerd door de dienst P&O, samen met de gebruikers in de 

organisatie. 

Gesprekkencyclus geëvalueerd 

Diverse medewerkers en leidinggevenden zijn geïnterviewd 

over hun ervaringen met de gesprekkencyclus en suggesties ter 

verbetering. “Daarnaast heeft een klankbordgroep, bestaande 

uit een brede vertegenwoordiging uit de organisatie, meege-

dacht over de voorstellen van het projectteam,” vertelt senior 

beleidsadviseur P&O Inge Weenink. “Ook de Ondernemings-

raad heeft hierin actief input geleverd.” Medewerkers en 

leidinggevenden bleken tevreden over de cyclus: “Zij hechten 

belang aan het jaarlijkse (formele) gesprek, waarin je samen 

Mbo professionaliseert
Focuslijn 4: professionaliseren

bewust stil staat bij het functioneren en de ontwikkeling.” 

Ondanks dit gevoelde belang, is een aandachtspunt dat de 

gesprekken niet overal in de organisatie even consequent 

gevoerd worden. Daarnaast kwamen er wensen voor vernieu-

wing naar voren. “Naar aanleiding van de evaluatie heeft het 

projectteam een vernieuwde cyclus voorgesteld. De Onder-

nemingsraad heeft inmiddels laten weten dat zij hiermee 

instemmen.” 

Gesprekkencyclus nieuwe stijl

Per 1 september 2014, is de vernieuwde gesprekkencyclus 

van kracht. “De contouren blijven ongewijzigd,” zo gaat Inge 

Weenink verder: “Jaarlijks voeren we met elkaar een func-

tionerings- en ontwikkelgesprek en tenminste driejaarlijks 

een beoordelingsgesprek. De huidige papieren cyclus vervalt. 

In plaats daarvan verloopt het proces rondom uitnodigen, 

vastleggen, accorderen en bewaren van de gesprekken per het 

nieuwe schooljaar digitaal via Emplaza.” 

Eigenaar professionele ontwikkeling

Als medewerker van het Graafschap College ben je eigenaar 

van je professionele ontwikkeling en loopbaan: “In lijn daar-

mee ben je ook eigenaar van het functionerings- en ontwik-

kelgesprek. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, 

plannen en vastleggen van het gesprek en je hebt de regie op 

de inhoud. Naast de gebruikelijke onderdelen over het functi-

oneren en professionele ontwikkeling, zijn een aantal nieuwe 

gespreksonderwerpen toegevoegd: vitaliteit, loopbaanontwik-

keling en inzetbaarheid, je bijdrage aan het team(resultaat) en 

aan de teamontwikkeling.”

Via de leidinggevende worden teams op de hoogte gesteld 
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over de nieuwe werkwijze: “Als medewerker kan je gebruik 

maken van een instructie van de gesprekkencyclus in Emplaza. 

Voor de medewerker die meer verdieping wenst, wordt een 

training ontwikkeld rondom het thema: ‘Regie in je werk, 

ontwikkeling en loopbaan’, met de gesprekkencyclus als on-

dersteunend instrument. Ook is er een mogelijkheid tot open 

inschrijving via de Graafschap Academie.” 

Doorkijk nieuwe ontwikkelingen

•Op diverse plekken in de organisatie maken medewerkers en leidinggevenden al gebruik van 360-graden-feedback;:het orga-

niseren van reflectie vanuit meerdere invalshoeken (naast jezelf bijvoorbeeld collega’s, studenten/ werkveld, opdrachtgevers en 

leidinggevende). Waar dit gebeurt, is dit altijd in overleg en met instemming van de medewerker. De Ondernemingsraad heeft het 

initiatief genomen en het college van bestuur verzocht om in de nieuwe ‘regeling gesprekkencyclus’ het gebruik van 360-graden-

feedback op vrijwillige basis een expliciete plek te geven. Komende tijd onderzoekt de dienst P&O hoe we 360-graden-feedback 

organisatiebreed kunnen toepassen en integreren in de gesprekkencyclus en Emplaza.  

•De mogelijkheden in Emplaza worden uitgebreid met het onderdeel portfolio. Dit is een hulpmiddel voor de medewerker, 

om de eigen professionele ontwikkeling actief bij te houden en zichtbaar te maken. In het functionerings- en ontwikkelgesprek 

komt het portfolio als gespreksonderwerp terug. 

•Huidige ontwikkelingen vragen veel van onze teams en van de kwaliteit van het teamwerk. De (onderwijs)teams staan aan de 

basis van ons college. Vanaf schooljaar 2014-2015 introduceren we het werken met een teamontwikkelplan en komt teampro-

fessionalisering en – ontwikkeling meer centraal te staan. Hiervoor bieden we teams een palet aan ondersteuningsmogelijkhe-

den, passend bij de specifieke vraag die leeft in het team. 
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Klankbordgroep denkt mee bij 
‘Evaluatie en bijstelling 
gesprekkencyclus’

In 2013 is de projectgroep ‘Evaluatie gesprek-
kencyclus’, in het kader van het professionalise-
ringsplan, gestart met de evaluatie en bijstelling 
van de gesprekkencyclus (functionerings- en 
beoordelingsgesprekken). Dit herontwerp wordt 
bijgesteld op grond van de strategie en kern-
waarden van het Graafschap College en wet- en 
regelgeving. In praktische zin betekent dit meer 
structuur in de cyclus voor zowel medewerkers 
als leidinggevenden: een proactieve rol voor de 
medewerker, met meer invloed op de cyclus en 
daarmee op je loopbaan. De leidinggevende kan 
gerichter bijdragen aan de ontwikkeling van de 
medewerker en aan de realisatie van de organi-
satiedoelstellingen. Het gebruikersgemak voor 
zowel medewerker als leidinggevende wordt 
bevorderd door de loopbaanmodule in Emplaza.

Een van de leden van de klankbordgroep ‘Evaluatie gesprek-

kencyclus’ is Lianne te Winkel, senior medewerker bedrijfs-

voering bij de Sector Bedrijfsvoering. “We hebben in onze 

adviserende rol tot nu toe twee overlegmomenten gehad. De 

eerste bijeenkomst was bij de start van het project. Tijdens het 

tweede overleg hebben we het concept adviesrapport bespro-

ken. Ik heb mijn deelname aan de klankbordgroep als positief 

en constructief ervaren. Je hoort vanuit verschillende sectoren, 

functies en vanuit de OR hoe zij tegen de gesprekkencyclus 

aankijken. Ook bepreek je met elkaar wat de ervaringen uit de 

praktijk zijn en wat kansen en bedreigingen zijn. Onze (prak-

tijk)ervaringen zijn meegenomen in het adviesrapport van de 

projectgroep.”

Gebruiksgemak

Daarnaast heeft de klankbordgroep advies uitgebracht ten 

aanzien van de voorlopige inrichting van de loopbaanmo-

dule van Emplaza: “Hierbij hebben we vooral gekeken naar 

gebruiksgemak en een goede balans tussen functioneren en 

ontwikkeling. Ook hebben we gelet op het woordgebruik: 

sluit dit aan bij het Graafschap College, en de koppeling tussen 

gesprekkencyclus en het digitaal portfolio (en in de toekomst 

de ‘360 graden-feedback’)? De klankbordgroep blijft ook ge-

sprekspartner gedurende de invoering van de cyclus. En in de 

loop van dit jaar gaan we meedenken over de invoering van 

de 360 graden-feedback.”

Loopbaanmodule

De klankbordgroep zou graag een aansluiting willen probe-

ren te maken met Emplaza en nieuwe elementen daarin met 

betrekking tot professionele ontwikkeling en loopbaan: “In 

Emplaza kun je nu al je loonstroken vinden en declaraties 

indienen,” gaat Lianne te Winkel verder. “Straks wordt daar 

de loopbaanmodule aan toegevoegd. De gesprekkencyclus  

wordt straks ondersteund door deze loopbaanmodule. Dus 

voor zowel de medewerker als de leidinggevende zijn alle per-

soonlijke gegevens met betrekking tot je loopbaan binnen het 

Graafschap College straks op één plek terug te vinden en bij te 

houden. Wat mij betreft een goede ontwikkeling.”

‘Een goede ontwikkeling, alles rondom je 
loopbaan op één plek’

Mbo professionaliseert
Focuslijn 4: professionaliserenLianne te Winkel
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831 maart is het Atelier Didactiek bij Zorg & Wel-
zijn afgesloten. Twintig docenten van vier Gel-
derse roc’s kregen een certificaat uitgereikt door 
Sarien Shkolnik, lid van het college van bestuur 
van het Graafschap College. Het Atelier Didactiek 
is onderdeel van het professionaliseringsaanbod 
van de Gelderse roc’s dat in samenwerking met 
de HAN (faculteit Educatie en Interstudie NDO) is 
ontwikkeld. Tijdens de zes bijeenkomsten is veel 
geleerd, door opdrachten en theorie, maar vooral 
ook van de praktijk. Thema’s die aan bod kwamen 
waren bijvoorbeeld ICT en leren, klassenmanage-
ment en het opzetten van lessen. “Onderwerpen 
waar we gelijk in de eigen lessituaties mee aan 
de slag konden,” zo vertellen docent Verpleging 
Lia Oesterholt en Anja Wissink, docent en studie-
loopbaanbegeleider bij de opleiding Pedagogisch 
werk/Jeugdzorg: “Als je al langer voor de klas 
staat, heb je soms behoefte aan wat inspiratie, 

bijvoorbeeld op het gebied van didactische werk-
vormen. Het was, met al je ervaring, goed om 
eens met een frisse blik naar jezelf en je collega’s 
te kijken.”

Inspirerende, praktische tools

“Ik vind het leuk om in de klas met verschillende werkvormen 

bezig te zijn,” zo vertelt Lia Oesterholt verder. “Ik merkte dat 

ik er na de invoering van het competentiegericht onderwijs 

minder gebruik van maakte. Voor mij een reden om me voor 

het Atelier Didactiek in te schrijven. Het was ook verrassend 

dat de cursus telkens op een ander Gelders roc werd gegeven. 

Zo kreeg je echt een kijkje in de keuken bij je collega’s.” Anja 

Wissink had net een opleiding op het gebied van Neuro-

Linguïstisch Programmeren afgesloten: “Dat ‘weer leren’ beviel 

zo goed, dat ik zin had om dit door te zetten. Het meedoen 

aan Atelier Didactiek heeft me een aantal nieuwe inzichten 

en inspirerende, praktische tools opgeleverd. En het houdt je 

wakker, als mens en als docent.”

Graafschap Academie - Atelier Didactiek Gelderse roc’s

Didactische tips en trucs voor gevorderden

Mbo professionaliseert
Focuslijn 4: professionaliseren

Lia Oesterholt (l) en Anja Wissink
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Blinde vlek

De cursus was ingedeeld aan de hand van een aantal thema’s. 

“Binnen die thema’s konden we aangeven waar onze leerbe-

hoefte lag,” leggen de docenten uit. “Ik vond het onderdeel 

‘groepsdynamica’ erg leuk,” zo kijkt Lia Oesterholt terug. 

”Waarom is een groep onrustig, wat draag je daar als docent 

aan bij? Hoe zorg je voor een optimaal leerklimaat in een lo-

kaal? Ik betrapte mezelf erop dat ik vaak mijn aandacht richtte 

op de rechterkant van de klas, links was een beetje een blinde 

vlek. Nu probeer ik heel bewust iedereen te zien zitten en mijn 

aandacht ook ‘fysiek’ te spreiden. En ik merk dat het werkt.” 

Roddelen

Anja Wissink heeft veel gehad aan de tips rondom intervisie 

met een groep. “Er kwamen een paar methodes voorbij die 

ik meteen heb toegepast in mijn lessen. De ‘roddel-methode’ 

vond ik, en ook de klas trouwens, erg leuk en nuttig. Hierbij 

brengt een student een stagesituatie in, draait zich daarna met 

de rug naar de groep. De medestudenten zeggen dan wat zij 

van de situatie vinden, zonder dat de persoon ziet wie er aan 

het woord is. Dat maakt intervisie minder zwaar en zorgt er 

voor dat er ook regelmatig gelachen wordt. Uiteraard kun je 

dat alleen doen in een klas waar iedereen zich veilig voelt. Het 

zijn praktische en makkelijk inzetbare tips en trucs.”

Eye-opener

Op de vraag of Atelier Didactiek een aanrader is, wordt direct 

‘ja’ gezegd: “De sfeer was prettig en open. De uitwisseling 

van ervaringen met collega’s van andere roc’s was ook een 

eye-opener. Er komt nog een vervolgbijeenkomst met dezelfde 

groep: we willen erg graag 

nog meer weten over de 

inzet van ICT in de lessen. 

Daar gaan we op ons ver-

zoek dan ook nog een keer 

op door.”

Gezamenlijk professionaliseren 
voortgezet

Gerdie Hoornenborg van het Graafschap College en tevens 

projectleider vanuit project professionalisering Gelderse ROC’s 

vult aan: “Naast het atelier van de sector Zorg & Welzijn is 

inmiddels ook het atelier voor docenten uit de sector Econo-

mie & Dienstverlening van de Gelderse roc’s van start gegaan. 

Op 8 mei 2014 is er door de zes Gelderse roc’s en de HAN een 

conferentie georganiseerd waarbij de samenwerking in profes-

sionalisering, leren van en met elkaar binnen het Gelderse 

Beroepsonderwijs centraal stond. Op deze conferentie werden 

de professionaliseringsactiviteiten gepresenteerd die binnen 

de samenwerking met de HAN en ISNDO/Marant, plaatsvinden. 

Een ‘schoolvoorbeeld’ van kennis delen.”

Glorieuze toekomst mbo

De aanwezigen op de conferentie werden onder andere 

toegesproken door prof. dr. Wim de Ridder (hoogleraar aan 

de Universiteit Twente en auteur van ‘De wereld breekt open’) 

over de glorieuze toekomst van het middelbaar beroepsonder-

wijs. “Hij liet zien welke ontwikkelingen grote invloed op ons 

leven zullen hebben, zoals de komst van de 3D-printer. Dit alles 

heeft ook effect op het middelbaar beroepsonderwijs. Door 

commitment te creëren in de regio kunnen we inspelen op de 

uitdagende kansen die de nieuwe technologie biedt. Hiervoor 

moet je als roc leidend zijn in innovatie. Belangrijk zijn onder-

nemerschap, crowdfunding en het inzetten van het instrument 

van competitie (prijsvragen). Kortom: er komen ontwikke-

lingen op het beroepsonderwijs af die we met beide handen 

moeten aangrijpen!,” sluit Gerdie Hoornenborg af.

Docenten van vier Gelderse 
roc’s kregen een certificaat 
Atelier Didactiek uitgereikt 
door Sarien Shkolnik.
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8Clary van Gessel werkt als senior docent en 
zorgbegeleider bij het team Pedagogisch werk. 
Van huis uit is zij docent bewegingsonderwijs en 
staat ze het liefst in de gymzaal: “maar ik geef 
hier geen ‘gewone’ gymnastiek, ik probeer onze 
studenten ontwikkelingsgerichte bewegingsac-
tiviteiten te laten bedenken die aansluiten bij de 
doelgroep(en). Er zijn in mijn vakgebied nog maar 
weinig roc’s die vanuit de gymzaal lesgeven. Ik 
ben blij met de ruimte en middelen die we op het 
Graafschap College krijgen om dat wel te doen. 
Ervaringsleren is voor kinderen, maar ook onze 
studenten, de beste manier om te leren. Doen is 
beter dan vertellen!” 

Brein-denken

Aan het begin van het schooljaar is zij via de Graafschap 

Academie ook begonnen met het post-hbo traject ‘Brede be-

kwaamheid beroepsonderwijs,’ gegeven door de Hogeschool 

van Amsterdam: “Het traject bestaat uit vijf ‘leergangen’ met 

elk een eigen thema en duurt totaal ongeveer twee jaar. We 

hebben de eerste leergang, genaamd ‘Iedere docent een peda-

goog-didacticus’, net afgesloten. Als ervaren docent verwacht 

je toch een beetje bekende stof te horen, maar ik heb erg veel 

geleerd. Ik ben afgestudeerd in 1979, daarna is de hele ontwik-

keling van het ‘brein-denken’ en het sociaal-constructivisme, 

waarbij in het leerproces de denkactiviteiten van de leerling 

zelf centraal staan, in het onderwijs opgekomen. Uiteraard 

groei je daar in de praktijk in mee, maar nu krijg je alle theo-

retische onderbouwing eens netjes op een rij. Daardoor kun 

je bijvoorbeeld verklaren dat te veel vrijheid voor studenten 

bij het inrichten van hun competentiegericht onderwijs vaak 

niet werkt. Het brein is pas bij 25 jaar volgroeid. Ga er maar 

aanstaan om als 17-jarige al volwassen gedrag te vertonen.” 

Verhelderend

De eerste leergang bestond uit zes lessen van vier uur en werd 

tweewekelijks verzorgd door een docent van de Vrije Univer-

siteit van Amsterdam. Daarnaast werd er van de deelnemers 

verwacht dat zij in leergroepjes zelf op inhoud aan het werk 

gingen en was er een zelfstudiecomponent van ongeveer 60 

uur. “Het is natuurlijk wel een aardige tijdsinvestering, maar 

dit voegt voor mijn werk wezenlijk iets toe. ik ben dan ook 

blij dat we de mogelijkheid hebben om dit te doen. Het feit 

dat je met verschillende sectoren bij elkaar zit, maakt het ook 

leuk en interessant. Komend vanuit onze ‘softe’ zorgsector 

kan het heel verhelderend zijn om te zien hoe een collega met 

een technische achtergrond een probleem aanpakt. Andersom 

werkt dat natuurlijk ook zo. En het grappige is dat je door zelf 

als student in de klas te zitten zelf ervaart dat een werkvorm 

wel of juist niet aansluit bij jouw persoonlijk leerstijl.”

Samen een cultuur neerzetten

Een van de aandachtsgebieden van Clary van Gessel als senior 

docent is innoveren: “Door ervaring en kennis te koppelen 

kom je daar een heel eind mee. Maar met de theorie in je 

achterhoofd kun je nu verantwoord kiezen en dit ook aan je 

collega’s uitleggen. Wij hebben op dit moment de opdracht 

om de leerplannen van Doetinchem en Groenlo inhoudelijk 

op elkaar af te stemmen en daar met het oog op ‘Focus op 

Vakmanschap’ de intensivering in mee te nemen. De tweede 

leergang ‘iedere docent een ontwerper’ komt wat dat betreft 

‘just in time’. Uiteraard werken we binnen kaders, maar we 

kunnen hierin als senior docent wel ons ‘ei’ kwijt. Je zet samen 

een cultuur neer, dat is prettig om te ervaren. En uiteindelijk 

gaat het erom dat je de studenten een zo goed en inspirerend 

mogelijke opleiding biedt. In dat opzicht blijf ik ‘sporter’,” sluit 

Clary van Gessel lachend af. “Ik wil altijd winnen.”

Professionaliseren met de Graafschap Academie – Senior docent traject

‘Alle theoretische onderbouwing netjes op een rij’

Mbo professionaliseert Focuslijn 4: professionaliseren

Clary van Gessel tijdens de les.
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Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Focuslijn 5: kwaliteit en toezicht 

Kwaliteitsborging bij 
het Graafschap College
In het kort – de kernbegrippen

In de afgelopen jaren is binnen het Graafschap 
College hard gewerkt aan een samenhangend 
systeem waarmee wij de kwaliteit van ons onder-
wijs monitoren en bewaken. Pollyan van Swich-
gem is senior medewerker Beleid en Onderwijs  
en coördineert onder meer de interne audits en 
tevredenheidsonderzoeken: “Wij investeren in 
een ‘integraal systeem van kwaliteitsborging’ 
omdat wij als school het realiseren van ‘kwaliteit’ 
niet aan het toeval willen overlaten. Wij zetten 
instrumenten in die ons zicht geven op verbe-
terpunten, zodat wij de kwaliteit systematisch 
kunnen verbeteren. Dit helpt ons de strategische 
doelen te behalen en biedt ondersteuning bij het 
verantwoorden van onze resultaten, zowel intern 
als extern.”

Bij de inrichting van het kwaliteitsborgingssysteem van het 

Graafschap College zijn enkele belangrijke uitgangspunten ge-

formuleerd: “Wij kiezen voor gewone taal, gezond verstand en 

een integrale aanpak op basis van gemeenschappelijke ideeën, 

met gelijke methodieken en instrumenten. Daarbij gaan wij 

uit van een gedeelde missie, visie, succesbepalende factoren en 

belangrijkste indicatoren.”

Diverse modellen worden daarbij collegebreed gebruikt:

•	 PDCA	Cyclus	–	Deming:	een	vaste	cyclus	van	plan,	do,		

 check en act.

•	 INK	model:	managementmodel	van	het	Instituut	

 Nederlandse Kwaliteit, met een vaste, herkenbare 

 indeling in proces- en resultaatgebieden.

•	 Bedrijfsmodel:	ordent	onze	activiteiten	in	de	

 verschillende procesgebieden.

•	 A3:	beschrijft	de	aandachtspunten	op	collegeniveau	en		

 op sectorniveau voor een kalenderjaar, voor wat betreft  

 de basiskwaliteit én aandachtspunten die voortkomen uit  

 de strategische beleidskeuzes. 

Instrumenten kwaliteitsborging

Om kwaliteitsborging op alle niveaus handen en voeten 

te geven, gebruikt het Graafschap College gemeenschap-

pelijke instrumenten. Deze zijn in samenhang ingericht 

en worden onderling verbonden via het gebruik van de 

bovengenoemde modellen.

Hieronder een beknopt overzicht:

Afgestemde planvorming, die is uitgelijnd van het 

meerjarig Strategisch Beleid, via A3 (planning en monito-

ring van verbeteractiviteiten) naar de teamplannen.

Monitoring van resultaten via het management in-

formatiesysteem (Qlikview, o.a. teamkaart) op basis van 

landelijk gedefinieerde indicatoren.

Uitvoering van PDCA in de teams, via zelfevaluaties en 

verwerking van onderzoeks- en evaluatieresultaten in 

Yucan.

Yucan als digitaal instrument  voor zelfevaluaties en 

rapportages bij de interne audits.

Verantwoordingsgesprekken op sectorniveau (met het 

college van bestuur, op basis van kwartaalrapportages).

Kwaliteitsonderzoek via interne audits (interne kwali-

teitsonderzoeken, mede o.b.v. Inspectiekader).

Managementbezoeken en teambezoeken (college van 

bestuur in gesprek met sectormanagement en teams).

Tevredenheidsonderzoeken: deelname aan landelijke 

onderzoeken en eigen onderzoeken op college-, sector-  

en/of teamniveau (JOB, Medewerkerstevredenheidsonder-

zoek, BPV-onderzoek, studentenpanels, eigen enquêtes, 

en zo verder.

Jaarkalenders die inzicht geven in planning van 

kwaliteitszorg op (team-,) sector - en collegeniveau.

http://www.job-site.nl
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8“Iedereen doet aan kwaliteitsborging, al is het 
onbewust. Als je een leuke 3-gangen maaltijd 
hebt gekookt, controleer je ook op smaak. Daarna 
stel je vast dat het prima gelukt is, of dat die 
ovenschotel er de volgende keer toch net iets 
langer in moet,” begint Wim Konings lachend. 
“Kwaliteitsborging is niets anders dan bewust 
leren van je ervaringen. Zo controleer je telkens 
weer of dat wat we samen afspreken het ge-
wenste resultaat heeft. Onze basis daarvoor is de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Daarbij moet 
je in een complexe organisatie als de onze wel je 
resultaatgebieden helder hebben en een ver-
binding maken tussen missie, visie, strategie en 
basiskwaliteit. Voor dat ‘Plan-gedeelte’ komt het 
A3-model in beeld. Daarin hebben we op basis 
van onze strategische doelen een aantal concrete 
succesbepalende factoren benoemd.”

Ordening door gemeenschappelijk kader

Ons bedrijfsmodel, een beschrijving van de verschillende pro-

cessen in de organisatie, zorgt voor houvast bij de kwaliteits-

borging: “Dit geeft ons ordening en een gemeenschappelijk 

kader. Daarop kunnen we beleid maken en ook uitvoeren. De 

combinatie van PDCA, het A3 en het bedrijfsmodel ‘maakt’ de 

kwaliteitsborging en geeft de handvatten om in een groep aan 

een klus te werken. Want om samen goed te werken heb je 

duidelijke afspraken nodig,” stelt Wim Konings. “Wie begint, 

wat doe ik, wat doe jij? Waar werken we naar toe? Docenten 

en ondersteunende medewerkers krijgen binnen kaders de 

ruimte om de klus goed te klaren. Kwaliteitsborging is dus 

ook het helder hebben van de afspraken in deze keten van 

mensen.”

Investeren in professionalisering

“Als school volgen we permanent de basiskwaliteit van onze 

opleidingen. Maar met alleen de cijfers ben je er niet,” zo 

weet Wim Konings. “Door met collega’s over kwaliteitsbor-

Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Focuslijn 5: kwaliteit en toezicht

Kwaliteitsborging – Uit de praktijk: Wim Konings

‘Bewust leren van je ervaringen’

Succesbepalende factoren uit het A3

Klanten en Partners 

We maken verwachtingen van studenten en 

partners waar

Persoonlijke begeleiding voor iedere student 

Medewerker 

Alle medewerkers zijn gedreven professionele, 

creatieve vakmensen, ontwikkelen zich en laten dat zien

Alle medewerkers zijn bereid verantwoordelijkheid te 

nemen en leggen actief verantwoording af 

Maatschappij

Onderwijs dat de regio sterker maakt

Actieve samenwerking met onze partners 

Bestuur

We werken efficiënt en effectief

We zorgen voor continuïteit door financiële stabiliteit

ging te praten, leer je als team en ben 

je in staat om voortdurend de kwaliteit te 

verbeteren. Daarbij werk je ook aan je eigen 

kwaliteiten als docent, manager of ondersteunend 

medewerker. Kwaliteitsborging is namelijk ook investeren in 

professionalisering. De Graafschap Academie is een geweldig 

voorbeeld van hoe we met en van elkaar leren op het Graaf-

schap College. Niet voor niets is een van onze succesbepalende 

factoren: ‘Alle medewerkers zijn gedreven professionele, 

creatieve vakmensen, ontwikkelen zich en laten dat zien.’ De 

PDCA-cyclus helpt om onze resultaten te verantwoorden en 

onze strategische doelen te halen. Samen werken aan onder-

wijs dat de regio sterker maakt.” 

Meer (achtergrond)informatie over kwaliteitsborging, A3- en 

bedrijfsmodel? Kijk even op het Expertiseplein op het portaal.

https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/Paginas/default.aspx
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Onderwijsinspectie beoordeelt Graafschap College positief
In het voorjaar 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij het Graafschap College onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

onze school in een breed opgezet onderzoek dat officieel ‘Staat van de Instelling’ genoemd wordt. Dit onderzoek vindt een 

keer per drie jaar plaats. De inspectie doet dan, op basis van een steekproef, bij vijf opleidingen onderzoek naar de kwaliteit 

van het onderwijs, de kwaliteit van de examens, naar de opbrengsten (rendement) en de naleving van de wettelijke vereisten. 

Daarnaast wordt de kwaliteitsborging op opleidingsniveau en op instellingsniveau onderzocht. Vijf opleidingen zijn onder 

de loep genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, er zijn documenten onderzocht en 

onderwijsactiviteiten geobserveerd.

Op 27 mei 2014 heeft de Inspectie haar bevindingen aan het college van bestuur van het Graafschap College aan de hand van 

een concept rapport gepresenteerd. De algemene conclusie is positief, zowel over de opleidingen als over het Graafschap Col-

lege als geheel.

De kwaliteit van het onderwijsproces is overal voldoende, bij drie van de vijf opleidingen is er zelfs de waardering ‘goed’ aan 

gegeven. Opbrengsten (rendement), financiële continuïteit, student- en medewerkerstevredenheid, stabiliteit van de organi-

satie en management laten geen bijzondere risico’s zien. Er zijn alleen op het aspect examinering bij twee van de onderzochte 

opleidingen enkele verbeterpunten naar voren gekomen die in het komende jaar zullen worden aangepakt.

Samenvattend schrijft de Inspectie dat er, vanuit de verschillende geledingen van de instelling, voldoende zicht is op wat er in 

de organisatie speelt. “De kwaliteitsborging van het Graafschap College is voldoende. […] Daardoor is de instelling in staat het 

onderwijs, de examinering en de opbrengsten te volgen, de kwaliteit daarvan te meten en waar nodig verder te ontwikkelen 

en te verbeteren. De instelling is overzichtelijk en het college van bestuur, de sectordirectie en het management zijn goed op 

de hoogte van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien geven zij duidelijk structuur en sturing aan de verschillende 

organisatielagen. […] Het kwaliteitszorgsysteem is zorgvuldig opgezet en voorziet in het periodiek meten op de diverse kwa-

liteitsgebieden. […] We constateren dat de lessen prima verzorgd zijn. Bovendien is de begeleiding en zorg voor studenten in 

alle opleidingen dik in orde,” zo sluit de Inspectie haar rapport af.

De onderwijsinspectie op bezoek bij het college van bestuur

‘De kernwaarden komen duidelijk 

naar voren waar het gaat om per-

soonlijke aandacht, creatief denken, 

verbondenheid, zelfbewustzijn en 

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Daarbij is de instelling erin 

geslaagd die besturingsfilosofie uit 

te dragen en vorm te geven in de 

teams en in kleinschalige projecten, 

veelal gericht op de regio maar ook 

daar buiten.’ (Inspectie van het On-

derwijs, ministerie van OCW, 2014. 

Staat van de instelling mbo, Graaf-

schap College, Doetinchem)
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8“In eerste instantie wordt een bezoek van au-
ditoren aan een docententeam vaak met enige 
argwaan bekeken. Maar als in de voorbereiding 
en de gesprekken blijkt dat kwaliteitszorg geen 
losstaand idee is, maar over het eigen werk gaat, 
gaat het leven en wordt men enthousiast. Dan 
blijkt de bevlogenheid van een team.” Aan het 
woord zijn Lidy Brandenburg, Nono Poels en Luuk 
Wildenbeest, alle drie lid van het auditorenteam 
van het Graafschap College. “De meeste docen-
ten zorgen in de praktijk al voor goed onderwijs. 
Maar in de waan van alle dag verdwijnt soms het 
bewustwordings- en reflectiemoment. Daarom 
is het goed dat een opleidingsteam samen met 
de auditoren alles nog eens kritisch de revue laat 
passeren. Op die manier vertalen we het vaak 
abstracte verhaal van kwaliteitsborging naar de 
praktijk.”

Flinke klus
De acht docenten van het auditorenteam proberen in een cy-

clus van drie jaar alle opleidingsteams een keer te bezoeken en 

hebben daarvoor een dag in de week tijd. “We hebben onze 

werkplek in de Villa, een beetje ‘op afstand’ en dat is goed 

omdat we zo onafhankelijk mogelijk willen werken,” zo gaat 

Nono Poels verder. Een team krijgt voor de audit een uitnodi-

ging van coördinator Pollyan van Swigchem. De voorzitter van 

de auditcommissie bespreekt daarna de dag voor met de regis-

seur Kwaliteitsborging van het team. Deze zorgt ervoor dat 

Yucan, de zelfevaluatie-tool, wordt ingevuld en dat alle bijbe-

horende onderliggende documenten beschikbaar zijn voor de 

auditoren. “Dat is best een flinke klus,” zo weet Lidy Branden-

burg, “Voor het team om dat allemaal bij elkaar te verzamelen 

en voor de auditoren om het allemaal te verwerken. Verder 

gaan we voor de auditdag al langs om wat gesprekken te voe-

ren, lessen bij te wonen en de sfeer te proeven. De auditdag 

zelf duurt van 8.15 uur tot 17.00 uur en is zeer intensief.”

Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Focuslijn 5: kwaliteit en toezicht

De praktijk: auditoren aan het woord
‘Samen zoeken naar kwaliteit’
vlnr: Nono Poels, Luuk Wildenbeest, Lidy Brandenburg
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Dymph Noë
Senior docent bij het team 

Internationale Groothandel

Vakken: Engels, Studieloopbaanbegeleiding
Auditor, toetscontroleur en 

coördinator kwaliteitszorg voor 
de locatie Ruimzichtlaan

Toetsontwikkelaar bij het CITO

Verhelderend inzicht

“Een audit is alleen zinvol als we er in slagen om de uitkom-

sten naar de praktijk te vertalen. Je stelt vast wat goed loopt, 

maar het is soms ook een zetje om verder te kijken. Dan krijg 

je als team even een prikje, dat gevoeld wordt en dat iets 

losmaakt,” aldus Nono Poels. “Maar dat is goed, het zorgt voor 

beweging en verbetering.” “Zie het als een tandartscontrole,” 

lacht Luuk Wildenbeest, “Vaak poets je even extra voor de 

controle. En al poets je na een paar weken weer wat minder 

consciëntieus, door het poetsen verbetert op termijn wel de 

algehele kwaliteit van je gebit.” De instrumenten om aan 

kwaliteitsborging te werken worden trouwens steeds beter. 

Met ‘QlikView’ en de ‘Teamkaart’ worden kengetallen over 

een opleiding steeds ‘handiger’ beschikbaar, ook voor docen-

ten. “Voor een team is het heel verhelderend om inzicht te 

hebben in concrete cijfers als in-, uit- en doorstroom, voortijdig 

schoolverlaten en diplomaresultaten,” zo merken de auditoren 

in de praktijk.

Auditor is ook docent

De meerwaarde van de interne audit wordt nog versterkt 

doordat het Graafschap College heeft gekozen voor een 

auditorenteam dat uit daarvoor vrijgemaakte én opgeleide 

docenten bestaat. “We hebben ook contacten met andere 

roc’s en daar zien we dat de audits vaak door beleidsmede-

werkers worden uitgevoerd. Maar juist doordat wij zelf ook 

voor de klas staan, weten we waar een team tegenaan loopt,” 

zo stellen de drie auditoren. “We kennen de inspectie-eisen, 

de lawine van beleidsstukken, de puzzel rondom jaartaken, 

ziektevervanging, het belang van een goede administratie. 

In het onderwijs zijn zaken zo met elkaar verweven dat je als 

team alles op papier helemaal voor elkaar kunt hebben, maar 

dan links en rechts wordt ingehaald door het ‘echte leven’. Ge-

lukkig zien we ook dat we het op het Graafschap College best 

goed voor elkaar hebben. De kracht ligt in het samen zoeken 

naar kwaliteit. Met de audits vragen we een extra inspanning, 

maar het resultaat zie je in de praktijk terug. Als we na een 

jaar even terugkijken met een team, zie je de stappen die ge-

zet zijn. Dat maakt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs 

beter, maar ook het werk leuker.”

Wat is jouw motivatie om je in te 
zetten voor kwaliteitszorg?
Het werd een van mijn taken toen ik in 2008 bij het 

Graafschap College kwam werken. Een keer per jaar 

was ik auditor. Dat bleek goed bij me te passen en zo 

is het gegroeid. Nu werk ik als docent en een dag per 

week als auditor. Daarnaast coördineer ik zaken rond-

om kwaliteitsborging op onze locatie en ondersteun 

ik teams bij het voorbereiden van de interne audits en 

eventueel inspectiebezoek.

Hoever zijn we op het Graafschap 
College met kwaliteitsborging?
Dat wisselt per team. Op veel plaatsen zijn al grote 

stappen gezet. Het is nu zaak dat wordt bekeken 

welke onderhoudsbelasting dit oplevert. Gaan we dit 

elk jaar van een team vragen, gaan we sturen vanuit 

het management? Het invullen van de zelfevaluatie 

in Yucan en het gebruiken van de Teamkaart zijn wat 

ons betreft ‘gereedschap’. Waar het echt om gaat is 

het gesprek over kwaliteitsborging binnen een team 

en tussen het management en het team. Het moet een 

aanleiding zijn tot positieve ontwikkelingen binnen 

zo’n team.

Wat heeft een docent of team 
aan de ‘Teamkaart’?
Als je als team resultaatgericht wilt werken, en dat 

staat in de ambities van het Graafschap College, dan 

moet je toegang hebben tot relevante cijfers en resul-

taten. Tot voor kort had het management via QlikView 

wel inzicht daarin, maar een team niet. Je kon niet 

zelf zien hoe je er voor stond. De teamkaart kan je 

ondersteunen in een denkrichting en ervoor zorgen 

dat verbetervoorstellen een goede basis hebben en 

geen ‘losse flodders’ zijn. Nu is QlikView wel heel erg 

uitgebreid. De Teamkaart geeft je door een aantal 

filters een mooi overzicht van de kengetallen waar je 

als team echt wat mee kunt.

Auditoren in het onderwijs 
Onderwijsorganisaties kunnen veel van zichzelf leren, 

iedere organisatie is in principe in staat zichzelf te verbe-

teren. Auditen is, wanneer dit goed wordt toegepast, een 

uitstekend middel voor de organisatie om te leren en te 

verbeteren. Interne audits worden gebruikt als instrument 

voor diagnose en verbetering. 

Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Focuslijn 5: kwaliteit en toezicht
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Wat vind jij als docent de belangrijkste 
gegevens uit de ‘Teamkaart’?
De jaarresultaten, de studenttevredenheid, alle cijfers rondom 

in-, uit- en doorstroom.

De gegevens van de studenten die de opleiding voortijdig ver-

laten, en natuurlijk de redenen daarvoor. Dat soort gegevens 

zijn erg belangrijk als je over verbeteringen wilt nadenken. 

Wat de ‘Teamkaart’ vooral niet is of moet worden is een af-

rekeninstrument. Daarvoor ben je als team te afhankelijk van 

allerlei factoren waar je zelf geen invloed op hebt.

 

Hoe zie je de toekomst van de ‘Teamkaart’?
Het idee is goed, maar het werkt nog niet helemaal optimaal. 

Als auditor zie ik veel goede zaken maar ik zou bijvoorbeeld 

graag zien dat de gegevens van de JOB-monitor gedetailleer-

der zouden zijn. Ook zou het fijn zijn om de tevredenheid-

resultaten van stagebedrijven en het medewerkerstevreden-

heidsonderzoek in dezelfde omgeving te kunnen bekijken. 

Verder moet het voor alle teams gemeengoed worden om 

met de Teamkaart te werken. Vanuit het management kan 

daar op sommige plaatsen nog meer op worden ingezet. Als 

je het goed gebruikt, sluit het naadloos aan op Yucan en het 

teamverbeterplan en team(ontwikkel)plan. Het allerbelangrijk-

ste is dat dit instrument een prima basis geeft voor een goed 

gesprek over kwaliteitsborging binnen het team. De Teamkaart 

spreekt mensen echt aan, merkte ik op de scholing.”

De praktijk van kwaliteitsborging: de ‘Teamkaart’

Kwaliteit staat hoog in het vaandel

Een gedeelte van de teamkaart
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Meer doen met minder middelen, dat is een van 
de grote uitdagingen in het moderne onderwijs. 
Er is meer concurrentie door meer marktwerking, 
studenten vragen om meer maatwerk en dat 
vraagt om meer flexibiliteit van de onderwijsor-
ganisatie. Deze ontwikkelingen leiden tot aller-
lei uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
bedrijfsvoering en onderstrepen het belang van 
onderwijslogistiek binnen onderwijsinstellingen. 
Projectleider Wim Konings: “Onderwijslogistiek 
wordt ook voor het Graafschap College steeds 
belangrijker om de kwalitatieve verbeteringen in 
het onderwijs mogelijk te maken. Goede onder-
steunende planning- en roostersoftware is voor 
het logistieke proces onmisbaar.”

Semi-automatisch plannen

Om aan deze behoefte te voldoen is Xedule ontwikkeld. Xe-

dule is een web-based planning- en roosterapplicatie speciaal 

ontwikkeld om beroepsgericht onderwijs te ondersteunen. 

Door middel van het voorspellen van leerroutes en het semi-

automatisch plannen en roosteren van studenten, onderwijs-

personeel en faciliteiten maakt Xedule het mogelijk onderwijs 

effectief en efficiënt uit te voeren. 

Complexe operatie

In het afgelopen jaar is er een pilottraject uitgevoerd met 

Xedule bij het Graafschap College. Op basis van de evaluatie 

van de pilot is besloten tot een gefaseerde uitrol, waarbij een 

tweetal locaties, de Houtmolenstraat en de Ruimzichtlaan, 

de eerste stap zullen zetten, van jaarplanning tot en met 

roostering. “Het gaat om een zeer complexe operatie, waarbij 

veel mensen betrokken zijn,” zo gaat Wim Konings verder. 

“In het afgelopen jaar zijn in het pilottraject al medewerkers 

van Graafschap College getraind. Deze mensen zijn nu weer 

betrokken bij dit implementatieproject. Zorgvuldigheid staat 

voorop, er moeten koppelingen worden gemaakt tussen een 

groot aantal bestaande systemen, van jaartaken van mede-

werkers, lokalen en faciliteiten tot roostermethodieken en de 

codering van onze onderwijsproducten.”

Op zoek naar een oplossing voor planning- en roosteruitdagingen

Xedule helpt onderwijs effectief en efficiënt plannen

Efficiënt organiseren: orde en planning
Focuslijn 6: verbetering van de bedrijfsvoering

Vlnr: Paul Siebers, Olaf Roerdink en Peter Verdaasdonk (Advitrae)
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8Modernisering bekostiging 
     

      

Het huidige bekostigingsmodel voor mbo-instel-
lingen is sinds het jaar 2000 in gebruik. In 2005 is 
de werking ervan geëvalueerd door het Instituut 
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. In 2009 
heeft de overheid besloten om het bekostigings-
model voor verdeling van de lumpsum te moder-
niseren. In het Actieplan mbo ‘Focus op Vakman-
schap 2011-2015’ is invulling gegeven aan de 
voorgestelde wijzigingen in de bekostiging van 
mbo-instellingen. Op 25 juni 2013 heeft de Eerste 
Kamer het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen 
en modernisering bekostiging’ aangenomen. 
Naast de aanpassing van de Wet educatie en be-
roepsonderwijs (WEB) is ook het Uitvoeringsbe-
sluit WEB (UWEB) aangepast; in dat besluit wordt 
de bekostiging concreet uitgewerkt.   

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 

•	 Invoering	van	een	afzonderlijk	macrobudget	voor	ener-

zijds de entreeopleidingen en anderzijds de opleidingen van 

de niveaus 2 tot en met 4, met twee afzonderlijke verdeelmo-

dellen;

•	 Maatstaf ingeschreven studenten:   

harmonisatie van de prijsfactoren voor de opleidingen; geen 

afzonderlijke budgetverdeling van de VOA*-middelen; in-

voering van de ‘cascade’ met de gewichten van een student, 

afhankelijk van zijn verblijfsjaren in het mbo. In de cascade zal 

ook het effect van de intensivering van het onderwijs in het 

eerste verblijfsjaar van de student in het mbo worden ver-

werkt. Meer informatie en uitleg over over de cascade vind je 

op pagina 17. 

•	 Maatstaf diploma’s:    

geen diplomabekostiging bij de entreeopleidingen; andere 

inrichting van de diplomawaardering voor niveau 2 tot en met 

4. Bij de nieuwe inrichting van de diplomawaardering zal reke-

ning worden gehouden met de al eerder in het mbo behaalde 

(en bekostigde) diploma’s.  

In het UWEB wordt via de bekostigingsformules ook de verde-

ling van het macrobudget over de ‘maatstaf ingeschreven 

studenten’ en de ‘maatstaf diploma’s’ vastgesteld. Ook zijn de 

WEB en het UWEB aangepast om te bereiken dat er geen be-

kostiging meer is van studenten in deeltijdse bol-opleidingen 

en studenten in bbl-opleidingen die niet tijdig een bpv-

plek hebben gevonden; deze laatste categorie moet worden 

gestimuleerd, hetzij voor een andere opleiding, hetzij voor een 

bol-traject te kiezen. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel 

en de wijziging van het UWEB in werking treedt met ingang 

van 1 augustus 2014; dat betekent dat de rijksbijdrage voor 

het bekostigingsjaar 2015 voor het eerst wordt berekend met 

gebruikmaking van de nieuwe rekenregels.

Bron: Mbo15 en het Graafschap College. Voor meer informatie 

kun je terecht op www.mbo15.nl en het portaal van het Graaf-

schap College.

Hoe werkt de nieuwe bekostiging? 
Focuslijn 7: veranderingen in bekostiging

*Voorbereidende en ondersteunende activiteiten

http://www.mbo15.nl
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Eind april 2013 werd de herijkte onderwijsvisie 
van het Graafschap College gelanceerd. Over-
heidsmaatregelen om het mbo-onderwijs nog 
beter te maken, waren de aanleiding voor het 
herijken van de visie. Nu, ruim een jaar later, heb-
ben al bijna 30 onderwijsteams ook hun visie op 
onderwijs opnieuw beschreven.

In een jaar tijd zijn al veel teams aan de slag gegaan met de 

onderwijsvisie voor hun opleiding. “Dit is onder andere te 

verklaren door de op stapel staande maatregelen rond het ver-

korten en intensiveren van opleidingen. Vanaf het schooljaar 

2014-2015 geldt een nieuwe maximale opleidingsduur voor 

mbo-opleidingen. Daarnaast gaat het aantal uren begeleide 

onderwijstijd voor bol-opleidingen omhoog. In de beleids-

notitie ‘Intensiveren en onderwijstijd’ hebben we afspraken 

gemaakt over hoe we de kwaliteit van de opleidingen hoog 

houden, terwijl we ook rekening houden met de nieuwe over-

heidsregels. De minister geeft aan dat het is toegestaan om 

andere keuzes te maken als dit de kwaliteit van de opleidingen 

ten goede komt. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. Een van de voorwaarden is dat er een onder-

wijsinhoudelijke visie voor de betreffende opleiding is, waarin 

wordt aangeven hoe de kwaliteit van de opleiding wordt 

geborgd”, zegt Miriam Cents van de dienst Beleid en Onder-

wijs. Samen met andere beleidsmedewerkers en het Support-

team van het Graafschap College heeft zij een groot aantal 

teams bij dit proces begeleid. “Onze ondersteuning bestond 

vooral uit het begeleiden van het proces en het bewaken van 

de voortgang, zodat de teams zich helemaal op de inhoud 

konden richten.” Het proces is bij alle teams goed verlopen. 

De onderwijsvisie van het Graafschap College was voor alle 

teams heel herkenbaar. Dit is met name te verklaren door de 

manier van werken tijdens het herijken van de visie. “Bij het 

herijken van de onderwijsvisie van het Graafschap College zijn 

veel mensen betrokken. Er is een werkgroep samengesteld, 

waarin zowel docenten als leidinggevenden uit alle onderwijs-

sectoren waren vertegenwoordigd. De werkgroep heeft tijdens 

verschillende schrijfsessies hun visie op onderwijs beschreven. 

Daarnaast hebben alle medewerkers en studenten de gelegen-

heid gekregen via een ‘wiki’ op het portaal hun standpunten 

kenbaar te maken. Ook tijdens een bijeenkomst met bedrijven 

en instellingen is over de onderwijsvisie gesproken. Deze input 

is verwerkt in de onderwijsvisie. Doordat zoveel mensen over 

De onderwijsvisie leeft! 

Onderwijsteams herijken visie op onderwijs

Vakmanschap
burgerschap
ondernemerschap

Van en 
voor de regio

Blijvend
innovatief

Heldere
structuur

Iedereen
een leven lang leren

Gevarieerde
lessen

Examens
van niveau

Modern, 
kleinschalig leren

Persoonlijke
begeleiding

https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/FOV%20Documenten/2014%2006%2017%20Beleidsnotitie%20intensiveren%20en%20onderwijstijd.docx
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de visie hebben meegedacht is deze voor alle medewerkers 

van het Graafschap College herkenbaar. Dat merk je als je met 

de teams aan de slag gaat om een visie voor de opleiding te 

beschrijven. De herkenbaarheid maakt het makkelijker om een 

onderwijsvisie voor de opleiding vorm te geven. In het licht 

van de maatregelen rond Focus op Vakmanschap is de onder-

wijsvisie een belangrijk houvast. De visie op de opleiding is de 

basis voor het curriculumontwerp. Je gaat weer terug naar de 

oorsprong. Voor wie doen we het en wat vinden we belang-

rijk?”, vertelt Miriam Cents.

Snel overeenstemming

Het team Schoonheidsverzorging is een van de teams dat de 

onderwijsvisie heeft vertaalt naar hun praktijk. “Onder leiding 

van Lenny Kloppenburg van de dienst Beleid en Onderwijs zijn 

we met het voltallige team aan de slag gegaan met het herij-

ken van de visie op onze opleiding. De negen uitgangspunten 

van de onderwijsvisie van het Graafschap College vormden de 

leidraad voor onze gesprekken over de visie”, vertelt Marieke 

Abbing van het team Schoonheidsverzorging. “De vernieuwde 

onderwijsvisie wijkt nauwelijks af van de manier waarop wij 

ons onderwijs tot nu toe hebben verzorgd.” Marieke Abbing 

kijkt met voldoening terug op het herijken van de onderwijsvi-

sie. “We hebben goed samengewerkt en het was bijzonder en 

fijn om te merken dat we het zo snel eens waren met elkaar. 

Dat is toch een bevestiging van het feit dat we al op de goede 

weg waren en de opleidingen goed in elkaar zitten.”

Drie teams op één lijn

Bij de sector Zorg & Welzijn zijn ook verschillende teams met het 

herijken van de onderwijsvisie aan de slag gegaan. Zo ook de 

teams Maatschappelijke zorg. “Vorig jaar zijn we begonnen met 

het vernieuwen van de onderwijsvisie. Enerzijds omdat we voor 

de opleiding een andere keuze maken als het gaat om de aan-

gekondigde overheidsmaatregelen, anderzijds omdat het nodig 

was om drie verschillende teams op één lijn te krijgen”, vertelt 

opleidingsmanager Arien ten Zijthoff. “Het is een zorgvuldig 

en uitgebreid proces geweest en we zijn daarbij goed begeleid 

door Miriam Cents. Alle medewerkers uit de teams in zowel 

Doetinchem als Groenlo zijn bij het herijken van de onderwijsvi-

sie betrokken en hebben de mogelijkheid tot inspraak gehad. In 

het begin merkte ik wat weerstand en stelden collega’s de vraag 

waarom het ineens anders moet. Gaandeweg het proces ebde 

de weerstand weg en hebben we goede discussies met elkaar 

gehad. Uiteindelijk hebben we bereikt dat drie verschillende 

teams, met ieder een andere visie en werkwijze, één gedeelde 

visie op de opleiding hebben ontwikkeld. Een mooi resultaat. Bij 

het curriculumontwerp voor de opleiding heeft de onderwijsvi-

sie ons enorm geholpen. De visie heeft de richting bepaald bij 

het maken van de keuzes.”

Anders dan anders

Ook het team vavo, sector Educatie & Participatie, heeft de visie 

op de opleiding opnieuw onder de loep genomen. Marjan te 

Brummelstroete van het team vavo vertelt: “Het team vavo is 

anders dan de andere teams binnen het Graafschap College. 

We zijn een beetje de vreemde eend in de bijt. Wij houden ons 

niet bezig met het opleiden voor een beroep, maar richten ons 

op studenten die een vmbo, havo of vwo diploma willen halen. 

Het hele jaar nemen wij schoolonderzoeken en examens af bij 

studenten. Dat brengt een enorme druk met zich mee. We heb-

ben onze visie op onderwijs al eens beschreven, maar we nemen 

te weinig tijd om regelmatig met elkaar de visie te actualiseren. 

Het was prettig om hier een keer de tijd voor te nemen met el-

kaar.” Aan de hand van de negen uitgangspunten van de onder-

wijsvisie van het Graafschap College zijn de teamleden, onder 

leiding van Helga van den Enk (Beleid en Onderwijs), met elkaar 

in gesprek gegaan. “Eerst in kleine groepen en later plenair. Het 

uitgangspunt ‘iedereen een leven lang leren’ is op het onderwijs 

aan onze studenten vooral van toepassing. De uitgangspunten 

die zijn gericht op beroepskwalificatie sluiten niet aan. We hel-

pen studenten wel bij het maken van een beroepskeuze, maar 

leiden ze niet voor het beroep op. Op basis van de visie van het 

Graafschap College hebben we een visie ontwikkeld die aansluit 

bij ons team. Ik kijk terug op een heel plezierige middag. Heel 

fijn om te merken dat we als team op één lijn liggen.” 
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Wat gebeurt er toch allemaal in MBO-land, dreigen 
we in de wirwar van maatregelen de weg kwijt te 
raken of zijn we bezig met een enorme verander- 
en verbeterslag? Niet dat we op het Graafschap 
College van het pad af lopen - we bieden nog 
steeds volgens de ‘officiële’ ondoorzichtige ratings 
in de Keuzegids én volgens de Inspectie en JOB 
goed onderwijs -  maar waar het landelijk naar toe 
moet, zie ik bij vlagen niet scherp. Er gebeurt veel 
tegelijkertijd. 

Nog niet eerder waren de keuzemogelijkheden in beleid voor 

roc’s groter. Je moet intensiveren, maar mag eigenlijk ook 

extensiveren. Docenten professionaliseren of differentiëren tot 

generalisten of specialisten. En wat betekent dat dan voor onze 

studenten? Zitten ze meer uren (gemiddeld 1000 uren per jaar) 

op school voor dezelfde leerstof (het kwalificatiedossier is nog 

niet gewijzigd) die minder op de praktijk gericht is (doordat er 

meer aan taal en rekenen wordt gedaan), met minder docenten 

(omdat deze meer tijd moeten besteden aan professionalise-

ren...)? 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze operatie in het 

beroepsonderwijs? Zeker niet. De intenties achter de ingezette 

maatregelen lijken alle afzonderlijk beschouwd okee, maar 

kunnen in samenhang leiden tot onbedoeld tegengestelde 

bewegingen. We gaan het onderwijs intensiveren, stellen ho-

gere urennormen en bieden zo meer ruimte voor taal, rekenen, 

theorie voor eenieder. En dat in het beroepsonderwijs. Daar 

waar de praktijk het primaat heeft. Vreemd, ik zou dat eerder 

des-intensiveren oftewel extensiveren van het vakonderwijs 

noemen. Je biedt niet per definitie meer inhoud die leidt tot 

beter vakmanschap. Je intensiveert ook niet door docenten uit 

het primaire proces te halen om verplicht meer tijd te investeren 

in professionaliseren. Juist niet. Want je stuurt de docent op pad 

met ander interessant werk in de professionele ruimte, vraagt 

om bijdragen aan beleid, vraagt hen te werken aan zichzelf 

en de organisatie. Ze spenderen veel tijd aan zaken waarin de 

“Meesterschap blijft vakmanschap!”

organisatie professioneler wil worden, maar waar de docent zelf 

niet per se de professional, een meester, in wil of soms zelfs kan 

zijn. 

De oorspronkelijk zo mooi blauw gekleurde planningen kleuren 

onder druk van de menselijke maat en bestuurlijke (on)haal-

baarheid knalrood. Wetten worden niet zo makkelijk en snel 

gewijzigd. Uitstellen is eerder regel dan uitzondering gebleken. 

Onze wereld blijkt toch niet zo voorspelbaar als deze op papier 

lijkt. De verandermanager in mij zegt dan: “Urgentie, nut en 

noodzaak voor verandering bleken minder groot dan oorspron-

kelijk gedacht. Of we vroegen te veel tegelijkertijd.” En zoals 

altijd ligt de waarheid een beetje in het midden. Het Graafschap 

College heeft terecht de strategie gekozen om dicht bij zijn 

overtuigingen te blijven. Deze zijn in de kern stabiel, en veran-

derlijk als de wereld erom vraagt: meesterschap is vakmanschap.

Met regelmaat hebben we terecht op de rem getrapt bij groen 

licht en ook gas gegeven bij oranje. Door dat laatste zijn de 

meeste teams er klaar voor (of negatief gesteld: sommige zijn 

er klaar mee), hebben een gedeelde visie en een curriculumont-

werp gebaseerd op gezond verstand van het vak. Onze zorg is 

nu met name nog gericht op de faciliteiten, de beschikbaarheid 

van financiële middelen en de druk op onze mensen.

Op het Graafschap College beginnen we in 2015 aan de tweede 

strategische periode in het tijdperk van Focus. In 2020, na 

10 jaar Focus, ziet onze wereld er vast totaal anders uit en is 

‘veranderlijk als de nacht’, zeggen ze hier in de Achterhoek. 

Maar de kwalificatiestructuur staat ‘vast’ als een huis… Voor de 

klas staan dan inmiddels afgestudeerde master professionals 

uit het lerarenregister. Ik hoop dat ze de goede dingen hebben 

geleerd, want de uitdagingen voor het mbo zijn talrijk en de 

kansen in de lerende economie idem dito. Schaarste zet de deur 

wagenwijd open voor creativiteit, competenties en vaardighe-

den van de ‘nieuwe’ wereld. En die zullen we nodig hebben, 

want onze wereld verandert sneller dan we kunnen volgen. 

Dat ik les krijg van mijn kinderen is leuk en niet langer vreemd. 

Dat we samen met de buurt zorgen voor de oudjes ook niet. De 

banken zijn geen banken meer; de winkels alleen nog etalages 

ik vind...
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8en de spinnen in het wereldwijde web; we bouwen duurzame 

wegwerphuizen; we ontwerpen en maken alles professioneel 

zelf met ons 3D-printertje op de zolderkamer.

In 2020 heeft onze school vast een regionaal en internationaal  

droomaanbod van interessante keuzedelen die passen bij deze 

wereld, waar we met bedrijven en ook collegascholen samen 

investeren in leren en innoveren. De school flipt, niet alleen ‘the 

classroom’. Grenzen vervagen.

Ik hoop wel dat tegen die tijd de kwalificatiestructuur weer 

substantieel is gewijzigd. Of liever gezegd: teruggebracht is 

tot de essentie met daaraan toegevoegd heel veel keuzedelen 

en keuzemogelijkheden voor studenten en stakeholders. En ik 

hoop dat er ruimte is om regionaal kleur te bekennen.

Voorlopig zullen we het moeten doen met wat er nu aan komt.

Ik vertrouw erop dat de nieuwe kwalificatiestructuur en het 

onderwijs niet louter passen bij de wereld van gisteren. En 

mocht dat een misvatting blijken te zijn, dan beginnen we het 

hele circus toch gewoon opnieuw in 2016, op het moment dat 

de huidige nieuwe structuur en set van maatregelen definitief 

vastgesteld en verplicht wordt...?

We weten nu hoe het moet. We hebben ervan geleerd. Dat 

doet een professional levenslang toch?

Meesterschap blijft vakmanschap. 

Groet,

Ivonne

Ivonne Harmsen, hoofd dienst Beleid en onderwijs/programma-

directeur Focus op Vakmanschap

Column
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FAQ’s Focus op Kr8
Op deze pagina’s vind je actuele 
vragen en antwoorden over een aantal belangrijke 
maatregelen van Focus op Vakmanschap. 

Kwalificatiedossiers 

Wanneer komen de kwalificatiedossiers en 
wanneer moeten we deze invoeren?
Het format is vastgesteld. De kwalificatiedossiers zijn al voor 

een groot deel beschikbaar. Ze worden opgeleverd rond de 

zomervakantie 2014 en zijn dan beschikbaar via www.kwalifica-

tiesmbo.nl. De dossiers worden door de minister in februari 2015 

formeel vastgesteld. De verplichte invoering volgt in augustus 

2016. Vanaf augustus 2015 kan het dossier op experimentele 

basis ingevoerd worden, alleen zijn de systemen hier nog niet 

op ingericht. 

Er is een gratis maandelijks e-magazine van het ministerie van 

OCW/SBB over de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. 

Je kunt je aanmelden via de website www.herzieningmbo.nl.

Betekent het basisdeel van een dossier dat we 
verplicht een basisjaar moeten vormgeven?
Het basisdeel van een dossier is een manier van clusteren van de 

kerntaken en werkprocessen in een kwalificatiedossier. Je kunt 

daardoor goed zien wat de overlap is tussen de verschillende 

kwalificaties in een opleiding en het maakt het daardoor goed 

mogelijk om een gemeenschappelijk opleidingsdeel te maken 

voor opleidingen die aan elkaar verwant zijn. Het is niet ver-

plicht om dat te doen en het betekent ook niet dat die periode 

van een gemeenschappelijk opleidingsdeel een jaar moet duren. 

Meer informatie hierover is te vinden op www.kwalificatiesmbo.

nl en www.s-bb.nl.

Kennen we binnen het Graafschap College een 
specialistenopleiding?
In de Wet Doelmatige Leerwegen staat deze 1-jarige opleiding 

genoemd. De enige specialistenopleiding die bestaat, is de 

opleiding Praktijkopleider. Een kopopleiding, waarvoor Calibris 

de opleidingseisen heeft gemaakt. Het Graafschap College biedt 

deze opleiding niet aan. Toch is het een vraag die wel wordt 

gesteld op het Graafschap College. In met name de techniek-

opleidingen worden namelijk kansen gezien om na een niveau 

3-opleiding in één jaar een kopopleiding voor niveau 4 aan te 

bieden (stapelen). Daar is de titel van de kwalificatie ‘Specialist 

personenauto’s’. (Echter, in de Wet Doelmatige Leerwegen 

wordt met een specialistenopleiding iets anders bedoeld.) 

Je kunt aan het Supportteam of je opleidingsmanager vragen 

hoe het zit binnen jouw opleiding.

Als een student versneld door het onderwijspro-
gramma gaat of op basis van formele vrijstellingen 
in een hoger leerjaar instroomt, voldoet hij niet 
aan de urennorm. Hoe zit dat?
Het gaat erom dat het curriculum van de opleiding voldoet aan 

de wettelijke eisen; individuele studenten kunnen door versnel-

ling of vertraging hiervan afwijken.

Stel dat een student in het tweede jaar van de opleiding in-

stroomt, dan gelden dus de urennormen van dat jaar, zoals die 

in de onderwijs- en examenregeling zijn vastgelegd. Immers, de 

urennormen zijn verbonden aan de opleiding en niet aan de 

verblijfsduur van de student.

Door de opbouw van het kwalificatiedossier en de wens van het 

bedrijfsleven hebben we voor een aantal opleidingen te maken 

met een situatie dat er geen reguliere instroom in het eerste 

jaar is, maar wel (door vrijstellingen) instroom in een hoger jaar. 

Mag ik studenten in een hoger jaar laten instro-
men als er geen reguliere studenten staan inge-
schreven in het eerste jaar?
De reguliere opleiding is altijd het uitgangspunt. Het curriculum 

voor deze opleiding dient aan de wettelijke vereisten te voldoen 

en dient vastgelegd te zijn in de onderwijs- en examenregeling 

(OER). Studenten die door een besluit van de examencommissie 

vrijstelling hebben gekregen, mogen elders in het opleidings-

programma instromen. Ook als er geen reguliere studenten 

in het eerste jaar zijn. Ook dan dient het volledige curriculum 

uitgewerkt en vastgelegd te zijn in de OER. Daarbij is de school 

verplicht om studenten die wel regulier in het eerste leerjaar 

willen instromen (of die wel op het eerste jaar zijn aangewezen, 

omdat zij geen vrijstelling kunnen krijgen), deze mogelijkheid 

te bieden.

Vanaf augustus 2014 start het eerste jaar van de opleidingen 

‘nieuwe stijl’; studenten die met de studie beginnen starten 

in het eerste jaar van de opleidingen, waarvoor de nieuwe 

wetgeving geldt. Als een student per 1 augustus a.s. vanwege 

vrijstellingen het eerste leerjaar van de opleiding kan overslaan, 

dan kan hij instromen in het tweede jaar van de opleiding 

‘oude stijl’. Het tweede jaar gaat immers per augustus 2015 van 

start.  

http://www.kwalificatiesmbo.nl
http://www.kwalificatiesmbo.nl
http://www.s-bb.nl
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Welke mogelijkheden zijn er om studenten die dat 
willen en kunnen, versneld hun diploma te laten 
behalen?
Bij het Graafschap College zijn daar nog niet alle opleidin-

gen op ingericht. Daar waar het mogelijk is kan dat op basis 

van formele vrijstelling voor delen van de opleiding (inclusief 

examinering), waarvoor een uitspraak van de examencommissie 

nodig is. Per student dient de vrijstelling onderbouwd te zijn. 

De examencommissie kan uiteraard wel een richtlijn uitschrijven 

voor opleidingen, waarvoor regelmatig vrijstellingen worden 

aangevraagd. Dan hoeft niet voor iedere student een uitspraak 

van de examencommissie gevraagd te worden. Overigens dient 

de school ook in geval van een richtlijn voor iedere student 

afzonderlijk de vrijstelling te onderbouwen.

Een andere mogelijkheid bestaat als een student laat zien dat 

hij het curriculum makkelijk aan kan. In dat geval kan de school 

hem maatwerk bieden door het onderwijsprogramma te intensi-

veren. Hij doet dezelfde examens als de reguliere studenten, 

tenzij hem hiervoor vrijstelling is verleend door de examencom-

missie. 

Is het binnen het bekostigd onderwijs toegestaan 
te werven voor opleidingen die korter duren dan 
de wettelijke studieduur?
 Nee, het is niet toegestaan om studenten te werven voor oplei-

dingen die korter duren dan de wettelijke studieduur. Wel kan 

in de voorlichting melding worden gemaakt van de mogelijkhe-

den tot vrijstelling van onderdelen uit het curriculum op basis 

van een eerder behaald diploma, certificaten, etc. Ook kan een 

student sneller dan gemiddeld zijn opleiding met een diploma 

afronden.

Meer informatie over kwalificatiedossiers is te vinden op www.

kwalificatiesmbo.nl en www.s-bb.nl. Er is een gratis maandelijks 

e-magazine van het ministerie van OCW/SBB over de herziening 

van de kwalificatiestructuur mbo. Je kunt je aanmelden via de 

website www.herzieningmbo.nl.

Keuzedelen 
Moet een keuzedeel aangeboden worden?
Ja, het keuzedeel is een verplicht onderdeel van de opleiding 

per 2016, maar het resultaat van het examen heeft geen invloed 

op de diplomering van de student. Er is nog discussie over hoe 

een keuzedeel in de bbl moet worden aangeboden. 

Moet een keuzedeel worden vermeld op het 
diploma? 
Een keuzedeel dat met goed resultaat is behaald, wordt op 

het diploma vermeld. Er is nog discussie over of een keuzedeel 

behaald in een eerdere, andere, niet afgeronde (aan het profiel 

gelinkte) opleiding mag worden vermeld. 

Komen er ook afzonderlijke keuzedelen van min-
der dan 240 uur? Dus bijvoorbeeld 120 uur, 80 uur 
of 40 uur? (Zodat ook voor een 1-jarige opleiding 
meerdere keuzes te maken zijn)
Er komen vooralsnog, voor cohort 2015 - 2016, geen keuzedelen 

minder dan 240 uur studiebelasting. Minder omvangrijke keu-

zedelen zijn in de nabije toekomst mogelijk wel aan de orde. De 

totale belasting blijft 240 uur gemiddeld per jaar.

Klopt de interpretatie dat een opleiding straks het 
volgende mag én moet aanbieden: 
a.  onderwijsinhoud gerelateerd aan het   
 kwalificatiedossier én de keuzedelen; 
b.  wat niet afgedekt is vanuit het kwalifi- 
 catiedossier en de keuzedelen mag dan  
 niet meer worden aangeboden in het 
 onderwijs.
De diplomaeisen uit het kwalificatiedossier zijn inderdaad ver-

plicht en de onderwijsinstelling is ook verplicht keuzedelen aan te 

bieden	tot	een	omvang	van	circa	15%	van	de	studielast.	Uiteraard	

mag de school daarbovenop nog wel meer aanbieden, maar de 

onderwijstijd is in principe helemaal gevuld met het kwalificatie-

dossier en het keuzedeel. Kanttekening: zoals je weet is studielast 

een fluïde begrip. Het feit dat veel opleidingen op het ene roc in 

3 jaar en op andere in 4 jaar worden aangeboden, geeft aan dat 

er veel ruimte is om toch zaken toe te voegen aan het curriculum 

bovenop het kwalificatiedossier en keuzedeel.  

Kan een keuzedeel door de gehele 
opleiding(sduur) verweven worden? 

Dat kan in principe wel. Het compliceert echter de invoering van 

collegebrede keuzedelen met een omvang van gemiddeld 240 

uur per jaar. (Het is een vereiste om de studiebelasting over de 

jaren evenredig te verdelen.)
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Kun je ook opleidingsjaren aanbieden zonder 
keuzedelen? Kun je bijvoorbeeld in een 3 jarige 
opleiding de keuzedelen als volgt aanbieden: 

a.  Jaar 1: geen keuzedelen 
 Jaar 2: 240 SBU – 140 uur Duits, 
 100 uur Spaans SBU 
 Jaar 3: 480 SBU – 100 uur Duits, 
 140 Spaans, 240 doorstroom hbo.
b.  Jaar 1: 140 SBU 
 Jaar 2: 170 SBU 
 Jaar 3: 410 SBU. 
Hoe je de uren voor het keuzedeel verdeeld over de opleidings-

duur is helemaal aan de onderwijsinstelling. Dat kan lineair: elk 

jaar een deel of horizontaal: het hele keuzedeel concentreren 

in één jaar. De school maakt daarin zijn eigen logistieke/onder-

wijskundige keuzen. De beide voorbeelden zijn mogelijk. Waar 

het om gaat is dat de onderwijsinstelling wel kan verantwoor-

den	dat	het	aan	de	15%	komt	over	het	totaal	van	de	opleiding,	

gemiddeld 240 uur per jaar.  

Mag een keuzedeel uitgevoerd worden op een 
andere onderwijsinstelling?
 Dat kan in theorie. Het is een fantastisch idee, waar we zeker 

mee aan de slag gaan maar dat is op dit moment organisato-

risch nog niet uitvoerbaar. Afstemmen binnen het Graafschap 

College om in 2016 te starten is onze eerste uitdaging. 

Meer informatie over keuzedelen en de voorlopige lijst met 

keuzedelen (laatste stand van zaken) is te vinden op het portaal 

van het Graafschap College > Expertiseplein > Focus op Vakman-

schap.

Entreeopleiding
Wanneer is een student wel/niet wettelijk 
toelaatbaar?
De entreeopleiding is bedoeld voor studenten zonder enig 

diploma. 

Kan een student zonder diploma worden toegela-
ten tot een andere opleiding van niveau 2-3-4?
 In het toelatingsbeleid van het Graafschap College (afgestemd 

met landelijk beleid en andere roc’s) staat het volgende:

‘Toelating zonder diploma tot niveau 2 of hoger is mogelijk on-

der bepaalde voorwaarden, maar nooit een recht. Toelating tot 

niveau 2-3-4 is mogelijk zonder diploma, indien - naar het oor-

deel van de toelatingscommissie - voldoende aannemelijk kan 

worden gemaakt dat de student dit niveau met een diploma 

zal kunnen afsluiten. Dit oordeel kan worden onderbouwd op 

grond van in een document opgenomen uitgangspunten. De 

afname van een uitgebreid toelatingsonderzoek of een ‘toela-

tingstoets’ is onderdeel van de procedure op basis waarvan het 

oordeel tot stand komt.’

De procedure moet bij de Inspectie verantwoord kunnen 

worden. Per geval zal een goed dossier bijgehouden moeten 

worden.

Een student van het praktijkonderwijs heeft cer-
tificaten maar geen diploma. Moet deze eerst de 
entreeopleiding volgen (wettelijk) of kan de exa-
men/toelatingscommissie zelf een besluit nemen 
en deze student toelaten tot niveau 2?
Onder bepaalde omstandigheden kan een dergelijke student 

naar niveau 2. Vanuit het praktijkonderwijs is niveau 2 eventu-

eel mogelijk, mits (minimaal) het reken- en taalniveau voldoen-

de is. De instelling is hier vrij in; het is geen verplichting (zie ook 

de vraag hierboven). Het advies van de praktijkonderwijs-school 

zal hierbij ook meegewogen worden.

Meer informatie over de entreeopleiding is te vinden op het 

portaal van het Graafschap College > Expertiseplein. Op de 

website van het Graafschap College vind je de folder Entreeop-

leiding (typ de zoekterm: entreeopleiding).

Hulp van Beleid en onderwijs

De medewerkers van de dienst Beleid en onderwijs (zie het portaal: Expertiseplein) zijn er om vragen te 
beantwoorden en teams te ondersteunen. Aarzel niet en stel al je vragen op het portaal van het Graaf-
schap College. Je kunt natuurlijk ook terecht op www.mbo15.nl.  

https://portaal.graafschapcollege.nl/bedrijfsvoering/BenO/Expertiseplein/Paginas/Algemeen-onderwijsbeleid.aspx
http://www.graafschapcollege.nl/Files/opl_gids_entree2014_15.pdf
http://www.mbo15.nl
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Passend onderwijs
 
Moet het Graafschap College ‘alles’ doen om te 
zorgen dat een student met een handicap of 
beperking hier naar school kan?
 Het wordt van iedere school verwacht dat deze doet wat in 

redelijkheid verwacht mag worden. Niet redelijk is bijvoorbeeld 

een nieuwe (kostbare) verbouwing om een extra lift aan te 

brengen, maar wél redelijk is kijken of een student misschien op 

de begane grond les kan krijgen. Creatief meedenken en naar 

oplossingen zoeken is de houding die vanuit de wet Passend 

Onderwijs van ons verwacht wordt. Proberen de student het 

onderwijs te bieden dat bij hem/haar past.

 

Mag het Graafschap College de Onderwijsovereen-
komst (OOK) ontbinden als een student begelei-
ding nodig blijkt te hebben, maar bij de toelating 
onvolledige of onjuiste informatie over zichzelf 
verstrekt heeft, waardoor we geen ondersteu-
ningsarrangement geregeld hebben?
 Het Graafschap College ontbindt de OOK niet. Het zal zo 

mogelijk in overleg gepaste ondersteuning aanbieden, die in 

redelijkheid kan worden verwacht. In het uiterste geval zal 

ondersteuning niet verleend kunnen worden. 

Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op het 

portaal van het Graafschap College > Expertiseplein.

Bekostiging
Tellen de studenten op 1 februari 2013 dan ook 
mee of wordt geteld vanaf het nieuwe studiejaar 
en is de eerste teldatum voor de nieuwe bekosti-
ging 1 oktober 2013? Begint de teller dan op 0?
Er wordt gekeken naar het totale aantal verblijfsjaren van de 

student in het mbo (dus ook naar de periode voor 1 oktober 

2013), ongeacht de opleiding of instelling waar de student staat 

ingeschreven in het mbo. 

Hoe worden verblijfsjaren afgerond? 
De verblijfsjaren worden afgerond op hele jaren, ook als de 

student maar een deel van het jaar ingeschreven heeft gestaan 

voor een opleiding.

Welke consequentie heeft de telling van 1 februari 
2013 voor de nieuwe bekostiging?  
De 1 februaritelling heeft geen consequenties voor de ver-

blijfsjaren; daarvoor wordt alleen naar 1 oktober gekeken (de 

teldatum voor de bekostiging). 1 februari is de teldatum om een 

correctiefactor vast te stellen. Daarbij wordt alleen naar de ‘kop-

pen’ gekeken en wordt geen rekening gehouden met verblijfs-

jaren. Overigens blijft deze correctiefactor ook bij de nieuwe 

bekostiging van kracht.

Stel: een student is op 1/8/2013 gestart met een 
mbo-opleiding niveau 4. Na twee jaar kiest hij voor 
een andere opleiding en schrijft zich hiervoor per 
1/8/15 in. Hoe gaat het dan met de bekostiging 
van deze student in zijn nieuwe opleiding: vanaf 
welk moment tellen zijn verblijfsjaren mee?
Bij de bekostiging aan de hand van de verblijfjaren tellen de 

verblijfsjaren in het mbo, ongeacht de opleiding of de instelling 

waar de deelnemer staat ingeschreven. In dit voorbeeld start 

de deelnemer dus in de nieuwe opleiding (per 1/8/2015) in het 

derde verblijfsjaar. Alleen de verblijfsjaren in de entreeopleiding 

(niveau 1) tellen niet mee voor de opleidingen niveau 2 t/m 4.

Bron: MBO15 en het Graafschap College.

http://www.mbo15.nl
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infoblad 8 25 november 2013

Uitvoeringskalender MBO Actieplan 

Uitvoeringskalender MBO Actieplan: wat zijn de consequenties voor de mbo-instellingen?
(update MBO15: september 2013)

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016

Kwartaal Sep-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec

Maatregelen in gang gezet door vorig kabinet

1 Alle mbo-opleidingen moeten gebaseerd zijn op
kwalificatiedossiers, afbouw eindtermenopleidingen

1 aug

2 Invoering opleidingsdomeinen (facultatief) 1 aug

3 Engels verplicht voor mbo 4 1 aug

4a Invoering centrale examinering Nederlands niveau 4 1 aug

4b Invoering centrale examinering rekenen niveau 4 1 aug

5a Invoering centrale examinering Nederlands niveau 2 en 3 1 aug

5b Invoering centrale examinering rekenen niveau 2 en 3 1 aug

6 Loopbaan en burgerschap 1 aug

7 Passend onderwijs 1 aug

Maatregelen MBO Actieplan (Regeerakkoord)

8 Nieuwe bekostigingssystematiek / UWEB 1 jan

9 Verkorten en intensiveren opleidingen 1 aug

10 Herijking kwalificatiedossiers, implementatie en invoering Vanaf 1 aug 2015
vrijwillig

1 aug

11 Introductie Entree-opleiding / afschaffen drempelloze 
instroom

1 aug

12 Invoering leeftijdsgrens 30+
 MAATREGEL INGETROKKEN

13 Ontwikkeling opbrengstgerichte instellingen  
(Prestatiebox)

1 aug

14 De rijksoverheid bekostigt roc’s rechtstreeks voor vavo. 
Focus overig educatieaanbod op terugdringen laag-
geletterdheid en NT2.

1 aug

15 Versterken samenwerking tussen vmbo en mbo  
(facultatief)

1 aug

16 200 uren norm bbl 1 aug

Voorgenomen inwerkingtreding maatregelen 

Voorbereiding door de instellingen

Beleidsontwikkeling, advies en besluitvorming 

In werking getreden

Achtergrondinformatie

Bron: ministerie OCW/MBO15

*

* Aankomend schooljaar 2014-2015 start het Graafschap College met de entreeopleiding voor de profielen 

  ‘Assistent zorg en dienstverlening’ en ‘Voeding/Horeca’ (alle andere niveau 1-opleidingen volgen een jaar later).
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