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FOCUS OP KR8
Het Graafschap College bereidt vakmensen voor op de arbeidsmarkt, biedt hen mogelijkheden voor door-

stroom naar het hbo en een brede algemene maatschappelijke oriëntatie. Goed onderwijs is dynamisch. Het 

is er niet in één keer, maar ontwikkelt zich en komt tot stand door samenwerking van docenten, studenten, 

onderwijsmanagers, directie en bestuur met werkgevers, bedrijven en andere stakeholders in de Achterhoek. 

Deze speciale uitgave van Informatief informeert u over hoe het Graafschap College zich voorbereidt op de 

maatregelen van het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap. 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. 

De maatregelen 
pag 5 Het Graafschap College gaat voor een dikke 8. 

pag 7  Graafschap College aantrekkelijker maken voor studenten. De maatregelen toegelicht.

In gesprek met
pag 11 “Een plus? Meer lijn en structuur in onze opleidingen.”

 AKA- en niveau-1 worden omgevormd tot entreeopleiding. In gesprek met Herman Krikhaar. 

 (Focuslijn 1 aanbod & structuur.)

pag 13 1000-urencalculator op het Graafschap College. Urennorm zet aan tot creativiteit. In gesprek met Harry Brink en 

 Ronald Wassink.  (Focuslijn 2: inhoud en inrichting.)

pag 15 Toolbox: hulp bij curriculumontwikkeling. In gesprek met Lenny Kloppenburg. (Focuslijn 2: inhoud en inrichting.)

pag 16 Uitgelicht: IPad Game. 

 Spelenderwijs een curriculum ontwikkelen. In gesprek met Marcel Kuiten. (Focuslijn 2: inhoud en inrichting.)

pag 17 “Het ping-pong effect moet eraf.”

 Gezamenlijk antwoord gemeente en roc op vraag ‘Schoolbaar of niet’. In gesprek met Jolien Tragter. 

 (Focuslijn 3: begeleiding van onze studenten.)

Focussen op professionalisering 
(Focuslijn 4: professionaliseren)

pag 19 Teacher in the lead! Docenten met elkaar in gesprek over professionalisering. 

pag 21 Sara Vriezen: ”Professionaliseren is in mijn ogen jezelf en je team blijven ontwikkelen.” 

pag 22 Column Thomas van Rijnsoever: “Leermeester professionalisering”. 

Wat vindt de ondernemingsraad?
pag 23 “De Ondernemingsraad over Focus op Vakmanschap.” 
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Onderwijsvisie Graafschap College
pag 25 De visie op onderwijs bepaalt de richting.

Maatregel toegelicht 
(Focuslijn 1 aanbod & structuur.)

pag 26 Macrodoelmatigheid. 

pag 27  “Kiezen voor toekomstbestendig en kwaliteit.”

 Regionale partners denken mee over toekomst van het mbo. In gesprek met Folkert Potze. 

pag 29 Bedrijven en organisaties uit de Achterhoek denken mee. Beeldverslag Diner Pensant.

En verder
pag 30 Column Ivonne Harmsen: “Gas geven bij oranje of op de rem bij groen licht.”

pag 31 Slinge Symposium ‘Graafschap in ontwikkeling’. De ratio achter Focus op Vakmanschap.

pag 31  Kwaliteit staat hoog in het vaandel (Focuslijn 5: Kwaliteit en toezicht)

pag 32 FAQ KR8

Achtergrondinformatie
pag 33 Achtergrondinformatie en meer uitleg van MBO 15 over Focus op Vakmanschap en de Kaartenset 

 Urennormen mbo van het Graafschap College.

‘Focus op kracht’ is een uitgave van het Graafschap College
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7 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 opnieuw 
geordend en in lijn gebracht met de strategische 
koers.
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* in de volgende special bespreken we de focuslijnen 6 en 7.
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 B
egeleiding van onze studenten

7*.    Veranderingen in bekostiging

“Het Graafschap College 
gaat voor 
een dikke 8”

René van Gils, voorzitter van het college van bestuur: “Om 

de maatregelen uit het actieplan uit te voeren hebben wij ze 

geordend via ‘focuslijnen’. We blijven vasthouden aan onze 

kernwaarden en de gekozen strategische koers.” 

Het Graafschap College scoort al jaren prima. Het jaarresultaat 

en het diplomaresultaat waren in 2011 hoger dan het landelijk 

gemiddelde en het percentage vroegtijdig schoolverlaters lag 

beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. De student-

tevredenheid bij het Graafschap College is hoog. We scoren op 

alle fronten hoog in de onderzoeken. Daar zijn we trots op. 

Met de maatregelen uit het actieplan gaan we komende jaren 

aan de slag. Eén ding staat vast: de kwaliteit van het onderwijs 

dat onze docenten geven aan studenten van het Graafschap 

College blijft uitstekend. 

Met ‘Actieplan mbo Focus op Vakmanschap’ wil de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat studenten over vier 

jaar mbo-scholen een dikke 7 als rapportcijfer geven. René  van 

Gils besluit: “Het Graafschap College gaat voor een dikke 8.”

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) wil het aantal mbo-oplei-
dingen en kwalificaties verminderen. 
Dit om het mbo voor de instellingen beter 
organiseerbaar te maken. Verder wordt een 
groot deel van de opleidingen op niveau 4 
verkort tot 3 jaar. Ook komen er entreeoplei-
dingen en wordt de urennorm aangescherpt. 

Dit zijn enkele maatregelen uit het Actieplan 
mbo Focus op Vakmanschap. Het Graafschap 
College is een van de beste mbo’s van Ne-
derland en heeft kwaliteit van het onderwijs 
hoog in het vaandel staan.

Wat betekenen deze maatregelen voor de 
studenten en medewerkers van het Graaf-
schap College? 

* in de volgende special bespreken we de focuslijnen 6 en 7.
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Landelijke doelstellingen Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 

1. De focus ligt nog sterker dan nu op goed beroepsonderwijs voor jongeren. Een diploma dat een goede basis biedt   

 voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau is het belangrijkste doel. Het aantal voortijdig    

 schoolverlaters is over vier jaar verminderd tot 25.000. 

2.  Studenten worden nog meer uitgedaagd een prestatie te leveren waar ze trots op kunnen zijn. Ze krijgen nog meer   

 onderwijstijd dan nu het geval is, les van docenten die zich geregeld bij- en nascholen, nog betere onderwijs-

 programma’s en examens.

3.  Jongeren en ouders waarderen het beroepsonderwijs evenveel als het algemeen vormend onderwijs. Meer jongeren   

 kiezen voor het beroepsonderwijs, omdat de economie niet alleen wetenschappers en managers nodig heeft om   

 economisch voorop te blijven lopen! 

Het Graafschap College heeft de landelijke doelstellingen van Focus op Vakman-
schap verbonden met de eigen strategische doelen in het programma Focus op 
Kracht.
 
Doelstellingen Focus op Kracht van het Graafschap College

Onderwijs

•	 Beter	aansluiten	bij	de	behoefte	aan	toekomstig	onderwijs	in	de	regio.

•	 Meer	hoger	opgeleiden	afleveren	aan	de	regio.

•	 Gemakkelijker	doorstromen	naar	een	hoger	diploma.

•	 Verbeteren	van	de	toegangsmogelijkheden	tot	een	beroepsopleiding.

•	 Nieuwe	of	verbeterde	onderwijsinhoud	en	actualisering	van	de	inrichting	van	het	onderwijs	(werkvormen).

•	 Meer	mensen	met	een	diploma.

Bedrijfsvoering, professionalisering en kwaliteitsborging

•	 Realiseren	doelen	van	het	professionaliseringsplan	voor	alle	medewerkers	(strategisch	personeelsbeleid).	

•	 Beter	weten	waar	wie,	hoe	ver	is.	

•	 Meer	in	control	door	beter	en	integraal	systeem	kwaliteitsborging.
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8Directie, opleidingsmanagers en docenten 
van het Graafschap College onderzoeken 
hoe de maatregelen van Focus op Vak-
manschap het best gerealiseerd kunnen 
worden met behoud van al het goede 
van het Graafschap College. Het program-
mateam Focus op Kr8 van het Graaf-
schap College, onder leiding van Ivonne 
Harmsen, regisseert de invoering van de 
nieuwe maatregelen uit het actieplan met 
behulp van zogeheten focuslijnen. 

Wat zijn de acties in het Actieplan mbo 
Focus op Vakmanschap? Een aantal voor-
beelden uit het maatregelenpakket. 

  Een doelmatige organisa- 
  tie van het middelbaar 
  beroepsonderwijs

Focuslijn 1: aanbod en structuur 
van het onderwijs

Het Graafschap College werkt aan een goed afgewogen, 

doelmatig, arbeidsmarktrelevant en toegankelijk opleidings-

aanbod.	Niet	alleen	op	het	college	zelf,	maar	juist	ook	op	

regionaal niveau. Het maakt met de bedrijven en organisaties 

in de regio afspraken over een optimale aansluiting van de 

opleidingen bij de arbeidsmarkt. Sinds twee jaar overlegt het 

Graafschap College hierover met de Gelderse roc’s. Ook wil het  

jaarlijks met bedrijven uit de Achterhoek in overleg, bijvoor-

beeld ‘in regionale tafels’ tijdens het Diner Pensant.

De Gelderse mbo’s hebben inmiddels inzicht in hun totale 

opleidingsaanbod. Dit bestaat uit standaard-, specifieke en 

selecte opleidingen. Standaardopleidingen zijn doorgaans op-

leidingen die een goede doorstroom naar het hbo geven, met 

veel studenten en waar veel werkgelegenheid voor is. 

Elk	roc	biedt	standaardopleidingen	aan	(met	een	enkele	uit-

zondering),	specifieke	opleidingen	zijn	historisch	en	regionaal	

gegroeid. Tot slot bieden enkele roc’s selecte opleidingen aan. 

Dit biedt ook voor het Graafschap College kansen.

Wanneer invoeren? 
Uiterlijk 1 augustus 2014.

Graafschap College 
aantrekkelijker maken voor 
studenten
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  Geen instroom meer van 
  studenten zonder diploma  
  in mbo niveau 2

Focuslijn 1: aanbod en structuur
van het onderwijs     

Studenten zonder een diploma van het voortgezet onderwijs 

worden niet meer zonder meer toegelaten tot een mbo 2-op-

leiding. 

Het Graafschap College overweegt een toelatingsonderzoek in 

te stellen voor ongediplomeerde jongeren, die bijvoorbeeld na 

enkele jaren werken weer willen gaan leren.

Wanneer invoeren? 1 augustus 2014.

  Nieuw: Mbo 1 wordt 
  entreeopleiding

Focuslijn 1: aanbod en structuur
van het onderwijs 

Jongeren zonder diploma kunnen vanaf 2014 een zogenaamde 

entreeopleiding gaan volgen, die in de plaats komt van het 

mbo niveau 1.

Als ze deze succesvol hebben afgerond, hebben ze toegang tot 

een mbo-opleiding op niveau 2. 

De entreeopleiding bereidt jongeren die geen startkwalifi-

catie kunnen behalen voor op een vervolgopleiding of op de 

arbeidsmarkt. 

Het verschil tussen de huidige niveau-1 opleiding en de en-

treeopleiding is dat een mbo-diploma op niveau 1 niet gezien 

wordt	als	een	startkwalificatie.	(Een	startkwalificatie:	het	

minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op 

duurzaam	geschoold	werk.)

Het Graafschap College onderzoekt welke entreeopleidingen 

het aan gaat bieden en hoe dat gebeurt. 

Wanneer invoeren? 1 januari 2014.

  Vavo bekostiging

Focuslijn 1: aanbod en structuur
van het onderwijs 

Steeds meer jongeren nemen deel aan het voortgezet alge-

meen	volwassenenonderwijs	(vavo).	Zo	hebben	ze	alsnog	de	

kans om gediplomeerd op de arbeidsmarkt te komen of door 

te stromen. Het Graafschap College is verantwoordelijk voor 

het	vavo,	laaggeletterdheid	en	alfabetisering	NT2.	De	bekosti-

ging van het Vavo komt voortaan rechtstreeks van het Rijk. 

 

Wanneer invoeren? 1 januari 2013.

 

   Meer onderwijstijd  
   voor studenten: 
   intensiveren en 
   verkorten

Focuslijn 2:  inhoud en inrichting van   
   het onderwijs 

Het aantal uren aan onderwijstijd in elk leerjaar gaat voor alle 

mbo’ers	omhoog.	Er	komen	meer	(begeleide)	onderwijsuren,	

gemiddeld 1000 uren per leerjaar, contacttijd en beroepsprak-

tijkvorming	(bpv).	

Voor de bol-opleidingen betekent dit dat studenten het eerste 

jaar tenminste 700 begeleide onderwijsuren krijgen. Ook krij-

gen ze meer ondersteuning van mentoren om de studievoort-

gang te bewaken. 

Studenten van de bbl-opleidingen krijgen minimaal 200 bege-

leide onderwijsuren, 610 uren bpv en totaal 850 uur per jaar. 

(40	uur	is	naar	keuze	in	te	vullen.)

Er is op het Graafschap College een kaartenset ontwikkeld en 

een digitale tool om managers en docenten te informeren over 

de	nieuwe	urennormen.	De	kaartenset	is	landelijk	door	MBO15	

verspreid. 

Wanneer invoeren?  
Meer (begeleide) onderwijsuren en bpv 
voor studenten van beroepsopleidende 
leerweg (bol): 1 augustus 2014.
Meer (begeleide) onderwijsuren voor bbl: 
1 augustus 2013.
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  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	en	rekenen	worden	vanaf	schooljaar	2013-2014	

(niveau	4)	of	2014-2015	(niveau	2	en	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. 

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 maar de precieze de-

tails	hierover	zijn	nog	niet	bekend.	Voor	Loopbaan	en	Burger-

schap 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. 

Wanneer invoeren? 
Centrale examinering Nederlands en 
rekenen niveau 4: 2013-2014.
Centrale examinering Nederlands en 
rekenen niveau 2 en 3: 2014-2015.
Engels voor niveau 4: per 1 augustus 
2012 een generieke niveau-eis; op termijn 
centrale examinering. 
Loopbaan en Burgerschap: sinds 1 augus-
tus 2012 een inspanningsverplichting.

   Kwaliteit 
   examinering

Focuslijn 2:  inhoud en inrichting van  het  
   onderwijs 

Inspectierapporten van de afgelopen jaren laten zien dat de 

examenkwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs onvol-

doende is. Uit het onderzoeksverslag van 2010-2011 blijkt dat 

mbo’s een enorme kwaliteitsverbetering van de examens heb-

ben doorgevoerd. Om er voor te zorgen dat de examenkwali-

teit bij alle mbo’s op orde is, worden door het ministerie van 

OCW de onderstaande aandachtspunten genoemd. 

- Het wettelijk vastleggen dat mbo’s een onderwijs- en  

 examenregeling vaststellen en zichtbaar maken. 

- Het stimuleren van examenbanken en -standaarden die  

 vanuit diverse bedrijfssectoren zelf worden ontwikkeld.

- Het realiseren van scholing voor verschillende 

 examenfunctionarissen en de verscherping van de verant- 

 woording hiervan. 

Door het Graafschap College wordt de focus gelegd op de 

examinering. Hiervoor is een plan van aanpak met activiteiten 

geschreven	voor	het	schooljaar	2012-2013.	De	plannen	van	de	

minister en de bijbehorende landelijke projecten, zijn leidend 

voor de planning en uitvoering van de activiteiten. 

Het plan van het Graafschap College omvat de volgende sleu-

telwoorden:

‘Bewustzijn, alertheid, optimalisering en continuering’

 

Het Graafschap College gaat de kwaliteitsstappen die in het 

schooljaar 2011-2012 zijn genomen aanscherpen en blijft be-

wust van wat goede examinering inhoudt en betekent. 

Wanneer invoeren?
Uiterlijk 1 augustus 2014. 
Start uitvoering plan van aanpak 
Graafschap College: september 2012. 
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  Vereenvoudigen 
	 	 kwalificaties	
  afgestudeerde student

Focuslijn 2: inhoud en inrichting van   
het onderwijs 

Voor studenten en bedrijven is het belangrijk dat onderwijs 

en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Daarom werken 

het beroepsonderwijs, de overheid en kenniscentra samen aan 

kwalificatiedossiers in het mbo. Hierin is per beroep vastgelegd 

wat een afgestudeerde moet kennen en kunnen. Met onder 

meer	de	Stichting	Beroepsonderwijs	Bedrijfsleven	wordt	de	

komende drie jaar de kwalificatiestructuur herzien. Door alle 

kwalificaties	te	bundelen	moeten	efficiëntere	opleidingen	

ontstaan die nog meer rekening houden met de behoeften 

van het bedrijfsleven. 

Ook wordt het mogelijk om bol-studenten in te schrijven op 

het niveau van een opleidingsdomein. In zo’n domein biedt 

het mbo onderdelen van opleidingen aan die inhoudelijk met 

elkaar te maken hebben. 

Dit vermindert naar verwachting het aantal voortijdig school-

verlaters  omdat studenten hun definitieve studiekeuze later 

kunnen maken. Het levert mogelijk ook een administratieve 

lastenverlichting op door studenten slim te administreren. 

Het Graafschap College ziet intensiveren, verkorten en de 

nieuwe kwalificatiestructuur als één set van maatregelen. Een 

groep medewerkers van het college ondersteunt centraal de 

invoering van deze maatregelen. Teams krijgen een toolbox 

met handige instrumenten die zij kunnen gebruiken bij de 

invoering van de nieuwe maatregelen.

Wanneer worden de kwalificatiedossiers 
ingevoerd? Uiterlijk 1 augustus 2014 (on-
der voorbehoud).

  Minder uitval en verzuim  
  van studenten

Focuslijn 3:  begeleiding van onze 
   studenten

Studenten moeten kunnen rekenen op goede lesroosters, 

gevarieerde lesmethoden, adequate begeleiding en goede 

voorlichting door het mbo. 

Het Graafschap College registreert in Magister het verzuim 

en de uitval. Voordat een student uitvalt, is deze zo adequaat 

mogelijk begeleid door het onderwijsteam, de decaan en/of 

externe	partijen	van	het	Loopbaanplein.	

Door de komst van passend onderwijs en de veranderende fi-

nanciering, is het van essentieel belang om de begeleiding van 

studenten op het Graafschap College nog beter te registreren. 

Duidelijke afspraken moeten gemaakt worden op het moment 

dat een student zich aanmeldt, bij de intake. Dan worden 

afspraken gemaakt met de student en ouders over wat wel 

en niet haalbaar is qua begeleiding binnen het Graafschap 

College. 

De	leerlinggebonden	financiering	(LGF)	wordt	per	1	augustus	

2014 afgeschaft, een jaar vertraagd. De gevolgen voor de 

bekostiging zijn onlangs doorgerekend. Onlangs is het beleid 

voor studentbegeleiding aangepast, met het oog op Passend 

Onderwijs. Activiteiten voor Passend Onderwijs zijn in voorbe-

reiding.

In september 2012 is een nieuw project gestart: ‘Voorlopers-

aanpak Achterhoek, passend onderwijs en zorg voor de jeugd’.  

In	het	project	participeren	het	UWV,	Lindenhout,	de	Stichting	

Speciaal Onderwijs, de Onderwijsspecialisten, het Regionaal 

Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten, de ge-

meente Doetinchem en het Graafschap College. 

Wanneer invoeren? Uiterlijk 1 augustus 
2014 (passend onderwijs).

   Docenten blijven zich  
   professionaliseren

Focuslijn 4:  professionalisering 
 

Na–	en	bijscholing	wordt	een	verplichting.	Om	de	kwaliteit	van	

het mbo-onderwijs te waarborgen, kan men in een lerarenre-

gister zien of docenten zich blijven ontwikkelen. De werkge-

vers en werknemers in het mbo hebben, als enige onderwijs-

sector, hiervoor al een Professioneel Statuut. Ze lopen daarmee 

vooruit op de invoering van het wetsvoorstel Versterking 

positie leraren. 

Het Graafschap College heeft een eigen professioneel statuut 

voor leidinggevenden en een ambitieus professionaliserings-

plan.

Wanneer invoeren? De invoeringsdata 
verschillen van nu tot in 2016.

Voor meer informatie over de maatregelen 
kun je terecht op www.mbo2015.nl en 

het portaal van het Graafschap College.
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8“Met de omvorming naar de entreeoplei-
ding is het de bedoeling dat we niveau-
1-opleidingen naast de niveau 2-, 3- en 
4-opleidingen positioneren. Daarbij geeft 
het de mogelijkheid om studenten na 
vier maanden een bindend studieadvies 
te geven en de doelgroep beter ’voor te 
sorteren’,” vertelt projectleider Herman 
Krikhaar van de Dienst Beleid en onder-
wijs. “Ook gaan we de onderwijsaanpak 
duidelijker vormgeven en willen we de 

individuele coaching en loopbaanbege-
leiding verder verbeteren. Een entreeop-
leiding is gericht op het behalen van een 
startkwalificatie die toegang biedt tot 
vervolgonderwijs, maar kan ook leiden 
tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. Wat 
nieuw is, is dat deze uitstroom naar werk 
niet langer in alle gevallen wordt gekwa-
lificeerd als voortijdig schoolverlaten. Hoe 
de uitstroom wordt georganiseerd moet 
nog verder worden uitgewerkt.” 

Wat gebeurt er op het 
Graafschap College?

Binnen	het	Graafschap	College	wordt	geïnventariseerd	welke	

effecten door de invoering van de entreeopleidingen te 

verwachten zijn. “We gaan uit van vier kwalificatiedossiers: 

Economie, Techniek, Zorg en het onderdeel Groen, dat niet 

door ons maar door het AOC wordt aangeboden. In de loop 

van	2013	worden	de	kwalificatiedossiers	vastgesteld.	Een	deel	

van	het	vakkenpakket	is	generiek,	vakken	als	Loopbaan	en	

Burgerschap,	Rekenen,	Nederlands	en	Engels.	Het	andere	deel	

wordt	opleidingsspecifiek.	Bovenop	de	vastgestelde	inhoud	

van de opleiding is er, zoals het er nu uitziet, ruimte voor het 

keuzedeel van vijftien procent. Dat zijn extra mogelijkheden 

voor verdere differentiatie in de uitstroom. Het zou kunnen 

dat alle entreeopleidingen op het Graafschap College beroeps-

specifiek	worden.	Eén	jaar	oriënteren	is	er	niet	meer	bij.”

Waar loop je als docent tegenaan?

Op het Graafschap College zijn op dit moment veertien 

beroepsspecifieke en één brede niveau 1-opleiding. Met de 

mogelijkheden die binnen de kwalificatiedossiers worden 

gegeven, wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te handha-

ven. “We zijn bezig met een curriculumvergelijking; het zou 

moeten lukken dit doel te realiseren. We willen een en ander 

AKA- en niveau 1 worden omgevormd tot entreeopleiding 

“Een plus? Meer lijn en 
structuur in onze opleidingen”

Herman Krikhaar
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graag ruim voor de invoeringsdatum rond hebben. Ook moe-

ten we onderzoeken welke bbl-varianten mogelijk blijven. De 

gevraagde 200 uur begeleide contacttijd, totaal 850 uur onder-

wijstijd,  wordt voor sommige opleidingen misschien lastig.”

Wat verandert er voor studenten? 

Herman Krikhaar verwacht dat er ook voor nieuwe studenten 

niet heel veel gaat veranderen: “De vakinhoud zal zoveel mo-

gelijk gelijk blijven, de organisatie kan wat anders zijn.” Wat 

wel anders wordt: voor zover nu bekend moeten studenten 

van	de	entreeopleiding	ook	gaan	voldoen	aan	de	2F-Norm	

voor rekenen en taal die de Commissie Meijerink onlangs 

heeft vastgesteld. “Het zal een moeilijke klus worden om deze 

groep in één jaar naar het vereiste niveau te brengen,” schat 

Herman Krikhaar in, “De student voor de entreeopleiding 

komt meestal van 

de laagste niveaus 

in het vmbo of 

zonder diploma 

van de theoretische 

leerweg. Anderen 

komen van een 

praktijkschool of zitten soms al een tijdje thuis voordat ze bij 

ons worden aangemeld. Een student mag wel twee jaar over 

de entreeopleiding doen, hoewel dan de bekostiging voor 

ons als school in het tweede jaar halveert. Verder is nieuw 

voor studenten en medewerkers, dat er na vier maanden 

een bindend studieadvies gegeven moet worden. Studenten 

moeten	dan	van	school	(andere	entreeopleiding	of	naar	de	

arbeidsmarkt),	of	gaan	door,	met	als	doel	het	behalen	van	een	

startkwalificatie met daarna toeleiding naar de arbeidsmarkt, 

dan wel doorstromen naar een 

niveau 2-opleiding.”

In de plus of in de 
min?

Herman Krikhaar ziet zowel 

voor–	als	nadelen	van	de	nieuwe	

vorm van organiseren: “Om met 

een minnetje van de nieuwe 

entreeopleiding te beginnen, ik 

verwacht dat de eerder genoem-

de strengere eisen voor rekenen 

en taal voor veel van de niveau 

1-studenten het grote struikelblok 

gaan worden. Dat wordt echt een 

belangrijk aandachtspunt voor 

ons. Maar aan de andere kant, als 

we de beroepsspecifieke componenten die we nu in de AKA en 

niveau 1 opleidingen aanbieden mogen en kunnen behouden, 

zie ik als grootste pluspunt van de nieuwe entreeopleidingen 

dat er meer lijn en structuur in de opleidingen komt. Een 

ander pluspunt is dat we het kwaliteitsniveau beter kunnen 

waarborgen.	Bovendien	biedt	de	nieuwe	entreeopleiding	de	

mogelijkheid	dat	er	voor	de	generieke	vakken	als	Loopbaan	en	

Burgerschap,	rekenen,	Nederlands	en	Engels	meer	kan		worden	

samengewerkt tussen de sectoren. Dat is ook een goede ont-

wikkeling.”

Eén van de maatregelen in het 

‘Actieplan mbo Focus op Vakman-

schap’ staat in het teken van de 

omvorming van de huidige Arbeids-

marktkwalificerende (AKA) 

en niveau 1-opleidingen naar de 

entreeopleiding nieuwe stijl. Deze 

entreeopleiding moet, zoals het er nu 

uitziet, vanaf 1 augustus 2014 wor-

den aangeboden. Volgens het minis-

terie gaat de kwaliteit en het rende-

ment van de opleidingen omhoog en 

de uitval van studenten flink omlaag.

Beroepsspecifieke	
componenten behouden

DE KWAAIJ & VAN LEUTEREN... 
Buigen zich over de nieuwe rekentoets…

 ‘Het was iets met Pythagoras…’ ‘En een wortel!’
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8Met ingang van het schooljaar 2014/2015 
treedt de nieuwe urennorm in werking. 
Doel is – logischerwijs – het verhogen van 
de kwaliteit van het beroepsonderwijs. 
De aangescherpte eisen rondom de on-
derwijsuren hebben impact op de manier 
waarop mbo-instellingen hun onderwijs 
moeten inrichten. Het Graafschap College 
ontwikkelde een kaartenset: een handig 
hulpmiddel bij het samenstellen van het 
onderwijsprogramma.

Harry Brink is opleidingsmanager ICT bij 
het Graafschap College. En het brein ach-
ter de 1000-uren calculator die gebaseerd 
is op de kaartenset van het Graafschap 
College. “Natuurlijk is het een handig 
hulpmiddel, maar het gaat om de achter-
liggende gedachte. Die 1000-uren calcula-
tor is maar een heel klein onderdeel in een 
hele reeks stappen.” Met achterliggende 
gedachte doelt Brink op de keuzes die 
onderwijsinstellingen moeten maken om 
te voldoen aan de urennorm. “Zonder je 
onderwijsvisie uit het oog te verliezen.” 

Vaart erin houden

De urencalculator laat in één oogopslag zien hoeveel uren er 

in totaal staan voor een opleiding, maar ook wat de mini-

male	contact-	en	bpv-tijd	is.	Dat	is	echter	pas	het	begin.	Harry	

Brink:	“Je	kunt	een	mooie	oplossing	bedenken,	maar	die	moet	

vervolgens uitvoerbaar zijn.” Een oplossing heeft consequen-

ties voor het aantal lesuren en daarmee voor de inzet van 

Urennorm zet aan tot creativiteit 

1000-urencalculator op het 
Graafschap College

docenten, de beschikbaarheid van lokalen, de roosters… “Het 

is	een	ingewikkeld	proces	dat	echt	veel	tijd	kost.”	Harry	Brink	

is er dan ook niet echt rouwig om dat de invoering een jaar is 

uitgesteld. “De druk is van de ketel. Toch moeten we nu niet 

stoppen, maar de vaart erin houden. Ik zie mensen nu in de 

wachtstand schieten. Dat is jammer.” 

Creatieve scenario’s

Hoe is de ICT-opleiding van het Graafschap College te werk 

gegaan?	Harry	Brink:	‘Tijdens	een	studiedag	zijn	docenten	

scenario’s gaan bedenken: hoe kunnen we het onderwijspro-

gramma zo inrichten dat we aan die urennorm voldoen en 

tegelijkertijd de gewenste kwaliteit leveren? Het is mooi om 

te zien dat dit wel een zekere bewustwording oplevert en dat 

die	1000-urennorm	aanzet	tot	veel	creativiteit.”	Harry	Brink	

schetst	één	van	de	scenario’s:	“Onze	BPV-bedrijven	met	ICT	
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plekken dringen er op aan om pas in het tweede jaar stagiaires 

te sturen. Daarvoor hebben de studenten op dat moment nog 

te weinig kennis om een zinvolle invulling aan hun ICT-stage 

te geven. Maar we komen dan wel uren in het eerste leerjaar 

‘te	kort’.	Nu	zijn	onze	studenten	de	laatste	twee	weken	van	

het schooljaar ontzettend weinig op school. Docenten hebben 

dan allerlei vergaderingen. Ideale periode voor studenten om 

zo’n tachtig uur maximaal door te brengen in de praktijk om 

kennis te maken met het bedrijf waar ze het volgend leerjaar 

stage gaan lopen. Zo kunnen we het tekort aan bpv-uren dat 

we hebben opvullen.” 

In de startblokken

Senior docent Ronald Wassink is een van de mensen die 

meedacht. “We doen dit overigens elk jaar: samen de koers be-

palen en kijken wat we wel en niet gaan doen. Uiteindelijk zijn 

wij	–	de	docenten	–	eigenaar	van	het	onderwijsprogramma.	

Wij	leveren	de	ideeën	en	als	ze	goed	zijn	worden	ze	overge-

nomen.”	Harry	Brink	kiest	bewust	voor	deze	aanpak:	“Je	moet	

niet te lang op managementniveau blijven hangen, maar het 

team	zo	vroeg	mogelijk	bij	het	(her)programmeren	van	de	

opleidingen betrekken. Anders werkt het gewoon niet.” Het 

blijkt een effectieve aanpak. Dit jaar dus voor het eerst met 

de inzet van de 1000-uren calculator, de digitale versie van 

de kaartenset. “Anders verlies je op zo’n studiedag te veel 

tijd met rekenen.” En er is geen tijd te verliezen. In december 

moet het voorlichtingsmateriaal voor de nieuwe studenten 

klaar zijn.  

Ben je geïnteresseerd in de digitale 1000-
uren calculator? Neem dan contact op 
met Harry Brink (brh@graafschapcollege.
nl) of met het team O&I, doorkiesnr. 712

Dit artikel verscheen eerder in de MBO Krant november 2012, 

Tekst: Margot Schmitz (Ravestein & Zwart)

Hulp van Onderwijs & Innovatie (O&I)

Het team van O&I is er om vragen te beantwoorden, 

instrumenten te ontwikkelen en teams te ondersteunen. 

Aarzel niet, schakel hun hulp in als je aan de gang gaat 

met het curriculumontwerp!

De contactpersonen voor de toolbox zijn:  

* Lenny Kloppenburg, kpg@graafschapcollege.nl 

* Miriam Cents, cts@graafschapcollege.nl

Beide bereikbaar via doorkiesnummer: 712.

Voor meer informatie kun je terecht 

op www.mbo15.nl en het portaal van 

het Graafschap College.
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8Door Focus op Vakmanschap krijgt waar-
schijnlijk een flink deel van de opleidingen 
van het Graafschap College te maken met 
aanpassingen voor het curriculum. Deze 
aanpassingen zijn nodig vanuit de maat-
regelen van de herziene kwalificatiestruc-
tuur, verkorting en intensivering, moderne 
werkvormen en een nieuwe definitie van 
het begrip ‘onderwijstijd’. Om docenten 
te ondersteunen bij deze veranderingen, 
ontwikkelt het team Onderwijs & Innova-
tie (O&I) een toolbox. 
“In de toolbox komen concrete hulpmid-
delen die het makkelijker maken de cur-
ricula aan te passen aan de nieuwe eisen 
van het ministerie,” vertelt Lenny Klop-
penburg, medewerker O&I, “hulpmiddelen 
waarmee je praktisch aan het werk kunt. 
Daarnaast helpt een groep medewerkers, 
de zogenaamde ondersteunende schil, bij 
het curriculumontwerp en spelen zij een 
rol bij de ontwikkeling van bovengenoem-
de instrumenten.

Workshops, kaartenset en meer

“We gaan bijvoorbeeld tools zoals workshops aanbieden met 

thema’s als: ‘Hoe lees je een kwalificatiedossier?’, ‘Hoe ga je 

pragmatisch om met verkorten en intensiveren?’ of ‘Hoe kom 

je tot een curriculum?’. Steeds vanuit het perspectief van de 

docent.	Ook	hebben	Harry	Brink,	opleidingsmanager	van	de	

sector	Techniek	&	Informatica,	en	Stan	Buil,	opleidingsmanager	

van de sector Economie & Dienstverlening, een werkblad in 

Excel gekoppeld aan de kaartenset die de invulling van de uren-

norm inzichtelijk maakt. Daardoor kun je gemakkelijk rekenen 

met verschillende varianten in de contact- of bpv-tijd. Daarnaast 

ontwikkelen we een iPad Game, daar weten seniordocenten 

Marcel	Kuiten	en	Nono	Poels	alles	van,”	vertelt	Lenny.	In	een	

apart artikel in deze special vertellen zij hier meer over.  

Tijdpad

De toolbox wordt aangeboden aan de teams, de instrumenten 

worden in overleg met de opleidingsmanager gebruikt. In het 

najaar	van	2012	wordt	de	toolbox	gevuld.	Rond	februari	2013	

kunnen de teams er gebruik van gaan maken; zij kiezen zelf 

welke tool het beste bij hen past. In het schooljaar 2014-2015 

moet van de betreffende opleidingen het nieuwe curriculum 

klaar zijn. 

Wat vind je bijvoorbeeld in de toolbox?

* Gezamenlijk begrippenkader

* Uitleg nieuwe wettelijke eisen, door middel van:

-  diverse workshops

-  kaartenset  Intensivering

* Rekenmodellen onderwijsprogramma’s (Excel)

* iPad Game (Bad-Cop) 

Toolbox: hulp bij curriculum-
ontwerp en -ontwikkeling

Lenny Kloppenburg
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De iPad Game is één van de instrumen-
ten in de toolbox. De game wordt op dit 
moment ontwikkeld door Bad-Cop, een 
bedrijf dat Graafschap College docenten 
Marcel Kuiten en Nono Poels samen met 
Roy van Bussel hebben opgericht. Zij wor-
den bij de invulling van het spel specifiek 
voor het Graafschap College ondersteund 
door Miriam Cents en Lenny Kloppenburg 
(team Onderwijs & Innovatie). De drie 
kennen elkaar van de masteropleiding 
Leren en Innoveren, waar ze in hun eerste 
jaar samen een bordspel hebben ontwik-
keld. 

Gestructureerde dialoog

“Het niet-elektronische bordspel wordt door teams gebruikt 

om een dialoog tot stand te brengen over het curriculum,” 

vertelt Marcel. “Door het spel te spelen ontstaat een gemeen-

schappelijk begrippenkader, van waaruit we in het spel de 

dialoog aangaan over een gemeenschappelijke visie op het 

onderwijsaanbod, het fundament van het nieuwe curriculum. 

De iPad Game is een doorontwikkeling van het bordspel maar 

werkt volgens dezelfde principes, ook hierbij gaat het om een 

‘gestructureerde dialoog’,” licht Marcel toe. “Het mooiste is, 

het spel twee keer te spelen: de eerste keer om de gemeen-

schappelijke terminologie binnen het kader van Focus op 

Vakmanschap te vinden, de tweede keer om aan de hand van 

vragen inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over de herij-

king van de onderwijsvisie en de ontwikkeling van het curricu-

lum. Het resultaat is een driedimensionale mindmap die zicht 

geeft	op	alle	aspecten	van	het	curriculum	(instructional	design,	

assessment	(examinering)	en	bpv)	en	hoe	het	team	daarover	

denkt. Vanuit die mindmap formuleert het team de korte- en 

langetermijndoelen en wordt het curriculum uitgewerkt, bin-

nen de kaders van Focus op Vakmanschap,” aldus Marcel. 

Fanatiek

De iPad Game maakt het leuk om bezig te zijn met visie en 

curriculumontwerp en -ontwikkeling. De medewerkers spelen 

in teams, er zitten kenniselementen in het spel en kanskaarten 

(zoals	‘wissel	van	team’,	‘sla	een	beurt	over’),	dat	maakt	dat	

vrijwel iedereen betrokken is en behoorlijk fanatiek wordt! 

Door het spel voelt iedereen zich eigenaar van de begrippen 

die te maken hebben met het curriculumontwerp. Vanuit dit 

gevoel van herkenning kan er gemakkelijker gezamenlijk ver-

der gebouwd worden.

Meer informatie over de iPad Game is verkrijgbaar bij Marcel 

Kuiten: kue@graafschapcollege.nl

iPad Game: Spelenderwijs een 
curriculum ontwikkelen
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8Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap werken de gemeente Doetinchem en het Graaf-

schap College onder de naam ‘Voorlopersaanpak Achterhoek’ 

aan een gezamenlijk antwoord op deze vragen. Jolien Tragter 

is er, als projectcoördinator namens het team Onderwijs en 

Innovatie, nauw bij betrokken: “We denken in vier deelprojec-

ten na over zaken rondom intake, begeleiding en uitstroom. 

Bijvoorbeeld,	kunnen	we	als	school	en	gemeente	zorgen	voor	

een gezamenlijke intake van jongeren met problemen, breder 

dan wat er nu gebeurt? Andere deelprojecten gaan over het 

begeleiden van studenten naar de arbeidsmarkt en het ont-

wikkelen van maatwerkonderwijs voor bijzondere doelgroe-

pen. Het vierde deelproject kijkt naar het inzetten van externe 

hulpverlening binnen het onderwijs, om problematiek aan te 

pakken die buiten school plaatsvindt, maar de schoolvoort-

gang beperkt. Daarnaast hebben we het ook over de grenzen 

van wat wij als Graafschap College kunnen en willen ‘leveren’ 

als het gaat om studentbegeleiding.”

Tandem

De ‘Voorlopers Aanpak’ met de bovengenoemde deelpro-

jecten	loopt	de	komende	drie	jaar:	“Binnen	elk	deelproject	

werken we met een ‘tandem’, een vertegenwoordiger vanuit 

de Gemeente Doetinchem en vanuit het Graafschap College. 

Op die manier zorgen we voor een goed werkbare verbinding 

en krijgen beide partijen snel inzicht in de manier waarop de 

andere organisatie werkt.”

Samen verantwoordelijk voor de intake

Tenminste drie verschillende groepen bogen zich al over de in-

take van studenten. De Voorlopersaanpak Achterhoek brengt 

deze	partijen	nu	samen	binnen	een	van	de	deelprojecten.	“Bij	

het ontwikkelen van een gezamenlijke intake wordt ook de 

ontwikkeling  van de entreeopleidingen betrokken, die in het 

Actieplan mbo Focus op Vakmanschap de huidige AKA- en 

niveau 1-opleidingen gaan vervangen,” gaat Jolien Tragter 

verder. “We willen graag bekijken of uniformiteit in de intake-

procedures mogelijk is, zowel voor de reguliere instroom van 

studenten	als	voor	potentiële	studenten	die	via	de	gemeente	

worden aangemeld. Dit is in het belang van alle betrokkenen 

en voorkomt het ‘ping-pong’ effect tussen de partijen die bij 

plaatsing betrokken zijn. De uitslag van de intake die bepaalt 

of iemand schoolbaar is of niet, moet dan door zowel gemeen-

te als school worden herkend en erkend. Een gezamenlijke 

intake sluit ook mooi aan bij de expertise die er op dit gebied 

binnen	onze	organisatie	op	het	Loopbaanplein	aanwezig	is.	

Denk daarbij aan de input van schoolmaatschappelijk werk, 

ambulante begeleiding, maar ook re-integratie en orthopeda-

gogiek.”

Aandacht voor overgang onderwijs 
arbeidsmarkt

Een van de andere deelprojecten is het begeleiden van studen-

ten naar de arbeidsmarkt. “Een groot deel van de studenten 

is in staat om zelf een plek te vinden op de arbeidsmarkt. 

Gezamenlijk antwoord gemeente en roc op vraag ‘Schoolbaar of niet’.

“Het ping-pong effect moet eraf”

“Wat willen en kunnen overheid en onderwijs bieden als het gaat om passend 

onderwijs en intensieve zorg voor en begeleiding van kwetsbare studenten? Hoe 

voorkomen we dat een moeilijk plaatsbare jongere als een ping-pong balletje tus-

sen twee partijen heen en weer gaat? Tegen welke (nieuwe) wetgeving lopen we 

aan? Waar liggen kansen en verantwoordelijkheden van scholen en gemeentes 

als het gaat om begeleiding en toeleiding naar werk. En wie betaalt dit?”
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Maar er is ook een groep die extra begeleiding nodig heeft, 

bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of vanwege een 

psychische	stoornis.”	

Aandacht voor onderwijs aan bijzondere 
groepen studenten

“Ook aandacht voor het onderwijs aan bijzondere groepen 

wordt binnen de Voorlopersaanpak Achterhoek meegenomen. 

Dit krijgt nu al vorm binnen ‘Mijn School’, de maatwerkvariant 

van	de	opleiding	sociaal	cultureel	werk.	Binnen	dit	concept	

krijgt men met enige regelmaat te maken met wetgeving die 

botst, zoals bijvoorbeeld Passend onderwijs en daarnaast het 

voldoen aan de nieuwe urennorm. Evenals binnen de andere 

deelprojecten, wordt binnen dit deelproject bekeken of oplos-

singen te bedenken zijn hoe hiermee omgegaan kan worden 

binnen de huidige wetgeving, samen met de gemeente.”

 

Ondersteuning team nabij

Het laatste deelproject gaat om het zorgen van ondersteuning 

dichtbij de onderwijsteams. Hiervoor worden Trajectcoaches 

ingezet. “Zij bieden dichtbij en in nauw overleg met de on-

derwijsteams ondersteuning aan studenten die of al met een 

‘zorg’-indicatie binnenkomen of later in de lespraktijk leer- en 

gedragsproblemen blijken te hebben.” 

Stroomversnelling

Rondom studentbegeleiding is er al veel expertise aanwezig 

op het Graafschap College. “Maar de combinatie wet Passend 

Onderwijs en het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap, de 

Participatiewet en de transitie jeugdzorg, zorgen wel voor een 

soort stroomversnelling waar het gaat om het zoeken naar 

manieren om studenten nog beter te ondersteunen,” stelt 

Jolien Tragter vast. 

 

Foto: Ama Mual

Mijn School: aandacht voor 
bijzondere groepen binnen 

Voorlopersaanpak Achterhoek
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8Ruim veertig medewerkers kwamen dins-
dagmiddag 2 oktober samen in De Slinge 
voor het eerste Kenniscafé, van de Graaf-
schap Academie. Doel van het Kenniscafé 
is, zoals de naam al doet vermoeden, de 
uitwisseling van kennis over actuele the-
ma’s tussen medewerkers van het Graaf-
schap College. Deze keer werd gesproken 
over de docent als professional. Na een 
boeiend verslag van drie docenten die 
Canadese scholen hebben bezocht en een 
wervend betoog van Cees Beeke en Moni-
que Bos over de waarde van de Beroeps-
vereniging Docenten MBO, ontstond een 
levendige discussie in het ‘café’. 

‘Wat opvalt is dat ze in Canada verder 
zijn met ‘teacher in the lead’’

Docenten	Sara	Vriezen	(Sector	Zorg	&	Welzijn),	Thomas	van	

Rijnsoever	(Sector	Techniek	&	Informatica)	en	Martin	Elburg	

(Sector	Economie	&	Dienstverlening)	hebben	eerder	dit	school-

jaar een bezoek gebracht aan vier colleges in Toronto, Canada. 

Sara	Vriezen:	“De	verschillen	met	het	Nederlandse	onderwijs	

zijn groot. In Canada zijn vooral bol-opleidingen. Studenten 

zijn over het algemeen zeer gemotiveerd, mede doordat de 

schoolkosten er erg hoog zijn. Voor docenten is er een helder 

en verplicht scholingsbeleid en een openbaar, online leraren-

register.” De ervaring van Thomas van Rijnsoever is dat het on-

derwijs in Canada individualistischer is ingesteld: “Er is sprake 

van	minder	studentbegeleiding	dan	in	Nederland.	Wat	ook	

opvalt is dat bedrijven een enorme invloed hebben op de cur-

riculumontwikkeling, deze is zeer praktijkgericht. Er wordt niet 

opgeleid voor de werkloosheid, dit wordt goed bijgehouden. 

In Canada kijkt de inspectie niet naar het proces maar naar het 

eindresultaat,	terwijl	in	Nederland	mijns	inziens	teveel	nadruk	

ligt op het proces.” Martin Elburg vult aan: “Wat ook opvalt is 

dat ze in Canada verder zijn met de ‘teacher in the lead’. Do-

centen pakken de ruimte  die zij nodig hebben om optimaal te 

kunnen functioneren. Er is meer tijd voor training en scholing. 

Canadese docenten zijn trots op hun werk. Die trots dragen ze 

uit binnen en buiten de organisatie. Ze zijn prestatiegericht, 

ook in competities en projecten buiten de school.” 

Docenten met elkaar in gesprek over professionalisering 

The teacher in the lead!

‘We kwamen zelf met een 
plan, het management stond 

te applaudisseren!’
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Na een presentatie van de Beroepsvereniging Docenten MBO 

(BVMBO) is het tijd om met elkaar te discussiëren over een 

aantal vragen.

Hebben we voldoende bewegingsruimte 
binnen de kaders van het professioneel 
statuut? 

“Wij kwamen als team met een goed plan betreffende het on-

derwijs, we namen dus zelf de ruimte. We hebben zelf een mis-

sie en visie opgesteld voor ons team. Het management stond 

te applaudisseren!”, aldus een docent detailhandel. Opvallend 

is dat de meningen over de bewegingsruimte binnen de kaders 

zeer zijn verdeeld. “Veel maatregelen worden van bovenaf 

opgelegd, daar hebben wij als docent niets over te zeggen”,  

aldus een docent van de Sector Economie & Dienstverlening. 

“Bovendien	moet	ik	mijn	werk	doen	in	steeds	minder	uren,	

want er komen steeds meer randzaken bij.” Een docent van 

de Sector Zorg & Welzijn ziet dat heel anders: “Ik heb wel het 

gevoel dat ik genoeg bewegingsruimte heb, maar ik vind wel 

dat je daar ook zelf in moet investeren. Het is de vraag welke 

kaders echt nodig zijn en vervolgens is de vraag hoe je creatief 

omgaat met de ruimte die overblijft.” Een docent van de Sec-

tor Techniek & Informatica reageert hierop: “Mijn ervaring is 

dat het tijdsaspect soms de beperking is om goede kwaliteit te 

kunnen leveren en om zelf te professionaliseren.”

Kun je medewerkers en management van 
‘bovenaf’ professionaliseren? 

“Een gedeelte kan het management opleggen aan de mede-

werkers,	maar	de	kunst	is	vooral	dat	je	zelf	met	ideeën	komt”,	

reageert een docent. Het is duidelijk dat medewerkers vinden 

dat ze zelf een belangrijke rol spelen in de eigen ontwikkeling. 

Zij vinden het prettig dat de school hen hierin faciliteert. 

Hoe kunnen wij met ons werk meer op 
de voorgrond staan? 

“Achterhoekers hebben vaak zoiets van ‘doe maar gewoon, 

dan doe je al gek genoeg’. Dit moeten we juist doorbreken. 

We mogen trots zijn op wat we allemaal doen en we mogen 

ons best profileren!”, aldus een docent van de studierichting 

Sport	en	bewegen.	Een	medewerker	van	de	Dienst	Beleid	en	

onderwijs sluit hierbij aan: “Succesverhalen binnen opleidin-

gen mogen meer bekend gemaakt worden. De cultuur die bin-

nen het Graafschap College heerst is toch vooral gebaseerd op 

nuchterheid.” Profileren blijkt echter niet voor elke opleiding 

gemakkelijk te zijn. “Voor onze studierichting is het lastig om 

ons te profileren met successen. Iemand verzorgen lijkt heel 

gewoon, maar voor iemand van 16 jaar is dat eigenlijk echt 

klasse!”, aldus een Verpleging en verzorging-docent. 

Hebben we een lerarenregister nodig om 
onze professionaliteit aan te tonen? 

“Ik sta voor mijn vak en ik zou daarom willen dat er een leraren-

register komt”, is de mening van een docent. Iemand reageert: 

“Er zijn misschien docenten dieooit met Justitie in aanraking zijn 

geweest, dat zou geregistreerd moeten worden.” Daar is een 

ander het niet mee eens: “Ik vind dat misstanden niets te maken 

hebben met professionalisering en een register. Als je te hard 

rijdt, komt dat dan ook in het register? En wie kan er in het 

register kijken? Staat het openbaar op het internet? Hoe wordt 

het gebruikt?” Een docent geeft aan dat het lerarenregister po-

sitief is voor docenten in het algemeen: “Je kunt via het register 

aantonen dat je te weinig scholing krijgt.” 

Nadenken over ons werk

Sarien Shkolnik, lid van het college van bestuur, sluit het Ken-

niscafé met een positieve boodschap af: “We zijn een goede 

school; we hebben uitstekende docenten. Het is altijd goed 

om na te denken en er met elkaar over te praten hoe we in de 

toekomst ons werk goed kunnen blijven doen. Als sommige 

dingen niet goed zijn georganiseerd, wil ik ze graag horen.”

De docentengroep die dit Kenniscafé heeft georganiseerd, 

verzamelt de bevindingen van de discussie en neemt deze mee 

naar	intern	en	landelijk	overleg.	In	januari	2013	wordt	er	weer	

een Kenniscafé georganiseerd. Houd het portaal in de gaten 

voor meer informatie.

Wil je meer weten over de Beroepsvereniging MBO, neem dan 

een kijkje op de website www.bvmbo.nl. 

‘We mogen trots zijn op wat 
we allemaal doen!’

‘Ik sta voor mijn vak en ik 
zou daarom willen dat er 

een lerarenregister komt!’
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8
“Professionalisering is in mijn 
ogen jezelf én je team blijven 
ontwikkelen”

Sara	Vriezen,	senior	docent	Nederlands	en	Loopbaan	en	Bur-

gerschap bij de opleiding Verpleegkundige niveau 4: “Profes-

sionalisering is in mijn ogen jezelf én je team blijven ontwik-

kelen. Dat gaat veel verder dan enkel het behalen van een 

diploma of certificaat. Het gaat erom dat je op de hoogte bent 

van pedagogisch-didactische én landelijke ontwikkelingen en 

dat je als docent zo meer zeggenschap krijgt in het onderwijs. 

Het is daarom belangrijk dat we volop gebruik maken van 

elkaars kennis en inzichten, dat we niet ieder op ons eigen 

‘eiland’ blijven zitten. Ik wil mezelf graag blijven ontwikkelen. 

Daarom neem ik deel aan trainingen en cursussen via de Graaf-

schap Academie, praat ik mee over actuele thema’s tijdens het 

Kenniscafé,	ben	ik	ambassadeur	voor	de	Beroepsvereniging	

MBO	(BVMBO)	en	zit	ik	in	de	vakgroep	Docenten	Nederlands	

bij de Sector Zorg & Welzijn. Ik ben van mening dat het Graaf-

schap College over het algemeen goed inspringt op actuele 

vragen, een voorbeeld hiervan is het bieden van cursussen op 

het gebied van taal en rekenen voor docenten.” Sara Vrie-

zen heeft deelgenomen aan het project ‘teacher in the lead’. 

Samen met collega’s van andere sectoren is zij naar Canada 

geweest. “Daar bieden ze docenten standaard scholingspro-

gramma’s.	Ik	hoop	dat	in	Nederland	de	scholing	niet	zo	‘stan-

daard’ gaat verlopen. Het is belangrijk dat per docent/team en 

per situatie wordt bekeken welke scholing het beste aansluit.” 

In Canada hebben ze al een openbaar, online lerarenregister. 

In	Nederland	komt	dat	er	misschien	ook.	Sara	Vriezen:	“Ik	ben	

wel voorstander van een lerarenregister en dan het liefst een 

apart register voor mbo-docenten. Dit register moet niet een 

doel an sich zijn, maar slechts als hulpmiddel dienen bij het 

professionaliseringsproces in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Zo bewaak je de minimale eisen die aan de docent worden 

gesteld en bovendien zorgt het voor meer beroepscohesie.”

Het Graafschap College 
start dit najaar een pilot 

lerarenregister
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“Leermeester 
professionalisering”

Afgelopen week twee leuke avonden gehad 

met twee groepen: 80 leermeesters die ver-

plichte scholing ondergingen. Het verplichte 

deel is van het Kenniscentrum en voelde ook 

als het ‘verplichte deel’. Ik werd er niet echt 

door geïnspireerd.

 

Mijn deel was het verbeteren van onze con-

tacten met deze groep leermeesters. Een van 

de vragen waar ik antwoord op heb willen 

geven is: hoe komen wij tot de inrichting van 

een opleiding? Wat volgde was een boeiend 

gesprek over roc-regels en kwalificatiedos-

siers. Aanvankelijk allemaal nogal onduidelijk 

voor onze leermeesters uit het bedrijfsleven. 

Aan het eind van de avond merkte ik aan het 

aantal handen en knikjes dat onze missie was 

geslaagd. Lijnen zijn korter, wederzijds begrip 

groter.

Als je er over nadenkt is het wel apart. De 

professionalisering is voor leermeesters een 

verplicht onderdeel. Als zij niet aanwezig zijn, 

vervalt de accreditatie van hun bedrijf en mo-

gen leerlingen er niet meer worden opgeleid 

binnen hun bedrijf. 

Ik zou zeggen: laten wij, docenten, op 

www.lerarenregister.nl massaal onze gegevens 

invullen. Het is een goede zaak onze professi-

onalisering op deze wijze te laten zien. Alleen 

al om te voorkomen dat wij, net als de leer-

meesters, straks in twee groepen met tachtig 

docenten verplicht scholing moeten volgen in 

plaats van zelf ons scholingsprogramma samen 

te stellen.

Zullen we hier nog tijd voor hebben nadat we 

‘met gesloten portemonnee’ de 1000-uren-

norm halen?

Thomas van Rijnsoever 

Senior docent motorvoertuigen 

Lid van de ondernemingsraad 

ik vind...

Column
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8In het regeerakkoord van VVD-PvdA 
’Bruggen slaan’ wordt aangegeven dat 
men door wil gaan met het actieplan Fo-
cus op Vakmanschap, maar met een ver-
antwoord tijdpad. Het Graafschap College 
gaat sowieso verder met de voorbereidin-
gen. Zo is er onlangs een nieuwe planning 
en actualisering van het Startplan Focus 
op Kracht gemaakt én een voortgangsrap-
portage voor MBO15. 

Wat is de rol van de ondernemingsraad  
(OR)  bij Focus op Vakmanschap? 

Sjaak	Leijtens	spreekt	als	OR-secretaris	namens	de	onderne-

mingsraad van het Graafschap College.  “Ik kan geen officieel 

standpunt van de ondernemingsraad over Focus op Vakman-

schap verwoorden. Dat is er namelijk niet, want de OR heeft 

geen stem in dat kapittel. Wat Focus op Kracht betreft ligt dat 

anders. 

Wanneer komt de ondernemingsraad met 
haar mening?

“Mijn mening staat geheel los van een eventuele mening van 

de ondernemingsraad over een of meer aspecten van Focus op 

Kracht. Er wordt de OR geen advies- of instemming gevraagd 

over	Focus	op	Vakmanschap.	Landelijk	beleid	hoort	niet	tot	

onze bevoegdheden.” 

Hoe wordt de ondernemingsraad 
geïnformeerd over Focus op Kracht?

“ De ondernemingsraad heeft vanaf begin vorig jaar altijd de 

meest actuele informatie over Focus op Vakmanschap gekre-

gen van het college van bestuur. Programmadirecteur Ivonne 

De ondernemingsraad over 
Focus op Vakmanschap
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Harmsen komt binnenkort de ondernemingsraad weer bijpra-

ten. Dit zal, naar ik aanneem, gaan over de manier waarop het 

Graafschap	College	het	ministeriële	beleid	wil	uitvoeren.	Focus	

op Kracht behelst zaken die behoorlijke impact gaan krijgen, 

dat is ons wel duidelijk.”

Als docent burgerschap wil Sjaak zijn per-
soonlijke bezorgdheid niet onder stoelen 
of banken steken: 

“Net	als	veel	van	mijn	collega’s,	ben	ik	bezorgd.	Wij	worden	

immers geconfronteerd met maatregelen die grote gevol-

gen lijken te gaan hebben voor het onderwijsproces, de 

studentbegeleiding, de studieduur en de mogelijkheden van 

volwassenen om nog aan een opleiding te beginnen. Een 

mbo-opleiding	terugbrengen	van	4	naar	3	jaar	gaat,	dunkt	

mij, ten koste van de diepgang en de professionaliteit van de 

afgestudeerden.” 

Welke invloed heeft de actuele landelijke 
politieke realiteit?   

“We gaan ervan uit we alle ins en outs binnenkort te lezen 

en te horen krijgen. We weten dat er veel kan veranderen 

in	korte	tijd.	Blijft	die	zogenaamde	1000-urennorm	gehand-

haafd? Wat betekent dit precies? Wordt het straks allemaal 

toch anders?”

Van gedachten wisselen op het Slinge 
Symposium 

“Focus	op	Vakmanschap	is	het	thema	van	het	Slinge	Sympo-

sium. Deelname hieraan heeft meerwaarde voor leden van 

de ondernemingsraad. We zien en ervaren daar hopelijk hoe 

de	achterban	geïnformeerd	wordt.	Er	komen	meningen	naar	

voren, er wordt gebrainstormd. Zinvol.  Dit is een kans voor 

OR-leden om van gedachten te wisselen met de achterban.”

Meer informatie?

Documenten van de ondernemingsraad vind je op het portaal, 

onder de button . Ook kan iedereen via het portaal vragen 

stellen aan de OR.

Meer weten? Het e-mailadres van Sjaak Leijtens: 

lts@graafschapcollege.nl

Wat is de insteek  van de vergadercyclus 
van de OR?

De ondernemingsraad heeft in principe zes keer per jaar 

overleg met het college van bestuur. Tijdens dit overleg vindt 

discussie plaats en brengt de ondernemingsraad standpunten 

naar voren.

Tussendoor vindt technisch overleg plaats over uiteenlopende 

zaken en ontwikkelingen. Bij het technisch overleg hoort de 

ondernemingsraad hoe het college van bestuur de concreti-

sering van het beleid voor zich ziet. We worden bijvoorbeeld 

geïnformeerd over  Focus op Kracht.  Andere onderwerpen 

zijn werving en selectie, het functie- bouwwerk, medewerker-

tevredenheidsonderzoek, studentbegeleiding,  onderwijs en 

examinering, huisvesting en financinderwicontrol.

Tussendoor vindt eveneens agendaoverleg plaats. Het college 

van bestuur draagt onderwerpen aan, het dagelijks bestuur 

van de ondernemingsraad draagt ook onderwerpen aan. 

Het dagelijks bestuur agendeert vervolgens het reguliere 

overleg van de ondernemingsraad, waar overigens iedereen 

welkom is. De agenda van dit reguliere overleg is erop gericht 

dat we onze mening bepalen over de onderwerpen die zich 

aandienen en ter discussie staan. Zodanig, dat we  beslagen 

ten ijs komen bij het bovengenoemde overleg met het college 

van bestuur een week later. 

 ‘Het Slinge Symposium is 
een kans voor OR-leden om 
van gedachten te wisselen 

met de achterban’
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De visie op onderwijs bepaalt 
de richting

De plannen van de overheid om het mbo-
onderwijs nog beter te maken, raken een 
groot deel van ons onderwijsbeleid. De 
onderwijsvisie is leidend voor de invoe-
ring van deze onderwijsplannen. Daarom 
is het van belang dat onze onderwijsvisie 
actueel is en aansluit bij onze strategische 
doelen. Een werkgroep, waarin zowel 
docenten als leidinggevenden uit alle 
sectoren zijn vertegenwoordigd, is aan 
het werk gegaan met het actualiseren van 
onze visie. Ze is op zoek gegaan naar het 
‘hart’ van het Graafschap College. 

Wat is er gedaan?

Alle medewerkers en studenten hebben de gelegenheid 

gekregen	via	een	‘wiki’	(applicatie	waarmee	webdocumenten	

gezamenlijk	kunnen	worden	bewerkt)	op	het	portaal	hun	

standpunten kenbaar te maken. Ook de leden van de werk-

groep hebben tijdens verschillende schrijfsessies in de wiki hun 

mening gegeven over de onderwijsvisie. Alle informatie uit de 

wiki is verzameld. Het bleek dat we het over de meeste aspec-

ten van de onderwijsvisie met elkaar eens zijn. Toch was er ook 

een aantal dilemma’s. De stuurgroep en werkgroep hebben de 

dilemma’s besproken en naar aanleiding daarvan is een eerste 

concept versie van de onderwijsvisie geschreven.

Wat gaat er gebeuren?

De komende periode worden delen van deze versie van de 

onderwijsvisie voorgelegd aan interne en externe betrokkenen 

van het Graafschap College, zoals de raad van toezicht, direc-

tieraad, ondernemingsraad, studentenraad en genodigden van 

het Diner Pensant. Ook wordt de visie besproken binnen alle 

sectoren. Onderwijsteams krijgen de mogelijkheid hun mening 

te geven. Welke teams bij het feedbackproces worden betrok-

ken, bepaalt het sectormanagement.

Naast	de	inhoud	van	de	onderwijsvisie	denkt	de	werkgroep	na	

over een toegankelijke, handige en prettige presentatie van de 

onderwijsvisie. Iedereen moet in één oogopslag kunnen zien 

waar	het	Graafschap	College	voor	staat.	Er	zijn	al	leuke	ideeën,	

zoals een interactieve webpagina met filmpjes of een app.

Het streven is dat een eerste versie van de herijkte onderwijsvi-

sie	begin	2013	klaar	is.	Het	is	de	bedoeling	de	visie	tijdens	een	

feestelijke bijeenkomst te ‘lanceren’.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het project ‘Herijking onderwijsvisie’? 

Neem dan contact op met projectleider Miriam Cents van het 

team Onderwijs en innovatie: cts@graafschapcollege.nl of tel. 

663.



826

De overheid streeft naar een arbeids-
marktrelevant, doelmatig en toegankelijk 
aanbod van mbo-opleidingen in Neder-
land. De komende jaren staan scholen 
voor de opgave het gezamenlijke oplei-
dingenaanbod zo doelmatig mogelijk in te 
richten.

Kwaliteit mbo-sector

Op dit moment zijn scholen, in afstemming met het regionale 

bedrijfsleven, zelf verantwoordelijk voor hun opleidingen-

aanbod. In veel regio’s concurreren scholen met elkaar om de 

gunst van studenten. Deze concurrentie leidt tot niveauver-

betering, maar ook tot versnippering van kwaliteit. Daarnaast 

hebben veel scholen de laatste jaren opleidingen opgezet met 

slechts een beperkte arbeidsmarktrelevantie. De angst bestaat 

dat veel studenten worden opgeleid voor vakken waar geen of 

te weinig werk in te vinden is.

In een tijd dat het aantal studenten over de brede linie krimpt, 

is het van belang gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van 

de mbo-sector als geheel. Daarom stimuleert de overheid de 

macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod. Het is daarbij 

van belang dat scholen: 

•		 voldoende	kunnen	investeren	in	de	kwaliteit	van	opleidin-

	 gen	door	versnippering	van	het	aanbod	(doelmatigheid)		

 tegen te gaan en de aansluiting op het hbo te verbeteren; 

•		 aansluiten	op	de	vraag	vanuit	de	regionale	arbeidsmarkt	en		

	 sectoren	waarvoor	zij	werken	(arbeidsmarktrelevantie);	

•		 rekening	houden	met	de	bereikbaarheid	voor	studenten		

	 (toegankelijkheid).

Deze doelstellingen kunnen alleen bereikt worden als scholen 

hieraan gezamenlijk werken. 

Zelfregulering

De minister kiest nadrukkelijk voor een aanpak van zelfregule-

ring. Scholen onderzoeken, in nauw overleg met het bedrijfs-

leven, zelf onderling in hoeverre er sprake is van een regionaal 

doelmatig opleidingenaanbod. Scholen kunnen meer samen 

gaan werken, als dat vanuit macroperspectief doelmatig is. 

SBB,	de	samenwerkingsorganisatie	van	beroepsonderwijs	en	

bedrijfsleven, heeft de opdracht gekregen om deze zelfregu-

lering	te	stimuleren.	In	dat	kader	werkt	SBB	momenteel	onder	

andere aan de opzet van een databank over de arbeidsmarkt-

relevantie	van	mbo-opleidingen.	SBB	werkt	daarnaast	aan	

een set van spelregels voor het stimuleren van een doelmatig 

opleidingenaanbod	in	de	regio.	MBO15	ondersteunt	scho-

len op individueel niveau bij het tot stand brengen van een 

geactualiseerd opleidingenportfolio. In dat kader kunnen 

scholen gebruik maken van de ondersteuning door deskundige 

adviseurs.

Kleinschalige, unieke opleidingen

Er is binnen bedrijfsleven en onderwijs veel zorg over klein-

schalige opleidingen die een beperkte, maar duidelijke ar-

beidsmarktrelevantie hebben. Het is voor het behoud van het 

vakmanschap van belang dat dergelijke opleidingen behouden 

blijven. In een aanpak van macrodoelmatigheid mogen deze 

opleidingen	niet	in	het	gedrang	komen.	SBB	werkt	momenteel	

aan een advies over de bescherming van deze kleine opleidin-

gen.

(Tekst: MBO15)

Macrodoelmatigheid
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8 

In het Actieplan mbo Focus op Vakman-
schap van de minister van OC en W staat 
naast alle andere maatregelen om het 
mbo-onderwijs te verbeteren ook het be-
grip ‘macrodoelmatigheid’. Het idee is om 
op landelijk niveau sturing te geven aan 
het aanbod van mbo-opleidingen, waarbij 
kleine specialistische opleidingen worden 
beschermd en het aanbod van populaire 
opleidingen waar weinig werk in is, wordt 
beperkt, bijvoorbeeld via een licentiesys-
teem. De politiek denkt met deze maat-
regelen het aanbod van mbo-opleidingen 
te versterken waar het gaat om arbeids-
marktrelevantie, doelmatigheid en toe-
gankelijkheid. Het Graafschap College 
wil  de gewenste veranderingen voor het 
opleidingenaanbod goed en tijdig in kaart 
brengen door zowel intern als extern 
behoeften en meningen te inventariseren. 
Wat moeten we vooral houden, wat kan 
beter, wat zijn nieuwe kansen die we niet 
mogen missen. 

“Als roc’s zijn we gevraagd ons gezamenlijk opleidingsaanbod 

eens tegen het licht te houden,” begint Folkert Potze, sector-

directeur Techniek & Informatica en een van organisatoren van 

het Diner Pensant, de jaarlijkse ontmoeting van het Graafschap 

College met bestuurders van bedrijven en instellingen uit de 

Achterhoek. “Kun je als roc nog de kwaliteit bieden die van je 

gevraagd wordt als je alle mogelijke opleidingen en uitstroom-

richtingen zelf in huis wilt hebben? Zitten de bedrijven in onze 

regio wel te wachten op de studenten die een diploma voor 

een bepaalde uitstroomrichting hebben gehaald? Over dit 

soort vragen is het Graafschap College nu met onze buur-roc’s, 

breed en op hoofdlijnen, in gesprek. Ons opleidingenaanbod 

staat ook centraal bij het Diner Pensant van dit jaar. We gaan 

graag in discussie met onze regionale partners in bedrijven en 

instellingen die net iets verder kunnen kijken dan ‘morgen’. 

Met hen willen we graag eens in de glazen bol kijken en den-

ken	en	discussiëren	over	de	groeimogelijkheden	en	behoeften	

als het gaat om de toekomst van het mbo-onderwijs in Oost-

Gelderland.”

Regionale partners denken mee over toekomst van het mbo

“Kiezen voor toekomst-
bestendig en kwaliteit”
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Standaard, specifiek en specialistisch

“Als we het hebben over welke opleidingen het Graafschap 

College in de komende jaren zou moeten aanbieden, dan gaat 

het zeker niet alleen om getalletjes als studentenaantallen en 

beschikbare stageplekken,” gaat Folkert Potze verder. “We zul-

len met onze partners in de regio en de collega-roc’s gezamen-

lijk moeten bepalen welke opleidingen ‘toekomstbestendig’ 

zijn en aan welke uitstroomrichtingen minder behoefte zal 

zijn. Welke opleidingen bieden we standaard aan, wat is meer 

specifiek voor onze regio en ons roc en waar zijn we ‘specialist’ 

in, misschien zelfs wel landelijk of Euregionaal. Als ik naar de 

Sector Techniek & Informatica kijk, zijn we daar met ons uit-

gebreide netwerk aan bedrijven al langer mee bezig. Aan de 

ene	kant	proberen	we	‘volume’	te	creëren	waardoor	er	aan	de	

andere kant ruimte blijft voor het aanbieden van specialistisch 

opleidingen als bijvoorbeeld restauratietimmerman. Daarvoor 

zoeken we dan samenwerking met andere opleidingen en 

bedrijven.	Nogmaals,	het	gaat	dus	niet	alleen	om	de	aantallen,	

maar juist om de zoektocht naar een slimme manier om ook 

een kleinere opleiding in de lucht te houden.”

Halen, hebben en houden?

Wil je als school bestaansrecht hebben, dan moet je van buiten 

naar binnen durven te kijken. Dat betekent volgens Folkert 

Potze dat je maximaal in gesprek moet gaan met je omgeving: 

“Los	van	alle	wetten	en	regels	heb	je	als	onderwijsinstelling	

ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij, niet 

alleen om financieel gezond te blijven, maar zeker ook om 

goede opleidingen aan te bieden waar zowel studenten als 

bedrijven in de praktijk mee uit de voeten kunnen en waar in 

de regio ook echt behoefte aan is. Daarbij moet je beslissingen 

durven nemen. Ik heb het als het om opleidingen gaat wel 

eens over de drie H’s: ‘Halen, Hebben en Houden’. ‘Halen en 

Hebben’ gaat relatief makkelijk, ‘Houden’ is op termijn vaak 

het probleem, ook daar moet je kritisch op durven zijn. Je 

moet soms ook ergens mee durven stoppen.”

Vooralsnog verwacht Folkert Potze bij de Sector Techniek & 

Informatica nog geen grote verschuivingen in het aanbod. “In 

onze regio zit veel ‘harde’ techniek en maakindustrie waar 

goed geschoold personeel zeer welkom is. Het is wel zaak dat 

we jongeren al op jonge leeftijd voor techniek interesseren, 

zoals we dat in samenwerking met de bedrijven nu al doen, 

bijvoorbeeld met de Techniekdagen.”

Kwaliteit voorop

Naar	de	toekomst	kijkend	stelt	Folkert	Potze	vast	dat	het	be-

houden van kwaliteit voor het Graafschap College een speer-

punt blijft: “We moeten investeren in de doorlopende leerlijn, 

van vmbo tot hbo. De doorstroom moet sneller en beter, maar 

wat mij betreft staat kwaliteit voorop. In het Actieplan mbo 

Focus op Vakmanschap is er sprake van dat bijna alle niveau-

4-opleidingen driejarig worden. Wat mij betreft moet je het 

lef hebben om te zeggen ‘bij ons doen we wat voor de student 

het beste is’. Daarnaast doen we er alles aan om op het gebied 

van innovatie voorop te lopen. Voorbeelden daarvan zijn onze 

betrokkenheid bij de start van het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap	op	het	terrein	van	HTSM	(HighTech	Systems	and	

Materials)	en	onze	specialistische	kennis	als	het	gaat	om	infra-

techniek in de energiesector. De vragen vanuit de maatschappij 

aan het onderwijs veranderen, er is voor ons nog veel te doen. 

Met goede input, intern en extern, kunnen we gezamenlijk de 

juiste beslissingen nemen. Ik ben benieuwd wat er in de glazen 

bol op het Diner Pensant te zien is.”  

In overleg met bedrijven uit de Achterhoek 
een beeldverslag
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8Adjiedj Bakas: 
‘Als je aarzelt groeit je angst, 

als je waagt groeit je moed’

Dagvoorzitter
Tanja Abbas

Aan tafel met vertegen-
woordigers uit de branche

Veel waardevolle input
van het bedrijfsleven

In overleg met bedrijven uit de Achterhoek 
een beeldverslag



830

Dijsselbloem klaagt in zijn publicaties regelmatig 

dat we zo weinig leren van de lessen uit het verle-

den. Hij weet, net als ik, hoe belangrijk het is dat 

je voor grote veranderingen een stevig draagvlak 

nodig hebt. Dat moet je kweken, creëren, en je moet 

eraan werken. Maar werken is volgens mij wel een 

werkwoord en niet een wachtwoord. Niet slechts een 

kwestie van geduld en veel praten. Toch? Zorgvuldige 

veranderingen implementeren kost tijd maar ook pijn 

en moeite van de mensen die erover gaan. Wie aan 

de touwtjes trekt, krijgt blaren op de handen en op 

de tong en dat hoort ook zo. Wachten tot anderen 

de kooltjes uit het vuur halen is diefstal van tijd en 

loyaliteit. Wachten tot het niks meer voorstelt is voor 

mij als te lang kauwen op een stukje Stimorol: smake-

loos, grauw, vies en kleurloos.

De kunst is het juiste tempo te vinden om het samen 

te willen, om te durven staan achter dat wat jouw 

overtuiging is van de juiste richting. Dat vergt meer 

dan geduld, handig parlementair manoeuvreren, 

uitblinken in beïnvloeding. Veranderen is de kunst 

van tijdige besluitvorming op basis van visie. En dan 

moet je soms, zoals Bastiaan van Gils in zijn manage-

mentboek zegt: “Gas geven bij oranje”. Zeker als je 

ervan overtuigd bent dat het goed is, voor nu of voor 

straks.

Alleen indien die overtuiging ontbreekt, is de rem 

wellicht beter dan het gaspedaal. 

Wil je mensen meekrijgen, geven we gas. Of is focus 

op vakmanschap een ‘riskante’ actie en trappen we 

op de rem  omdat de kruising niet vrij is, zelfs bij 

groen licht?

Gelukkig maakt het regeerakkoord het ons gemak-

kelijk; we nemen de tijd die het vraagt, niet meer en 

niet minder om samen het goede goed te kunnen 

doen en om het goed uit te leggen. Focus gaat niet 

over wat moet, maar ook om wat kan en wat we 

moeten willen.

Dat is voor mij Focus op Kr8, ons sterken in het 

vakmanschap dat goed bij onze regio en de smaak en 

kleur van het Graafschap College past.

Ivonne Harmsen

Programmadirecteur Focus op Vakmanschap

Ivonne Harmsen schrijft blogs over Focus op Vakman-

schap. Je kunt deze lezen op het portaal van het 

Graafschap College

“Gas geven bij 
oranje of op de rem 

bij groen licht.”

ik vind...

Column
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8
Slinge Symposium ‘Graafschap in ontwikkeling’

Op	29	november	organiseerde	de	Graafschap	Academie	voor	de	vierde	maal	het	Slinge	Symposium.

Het staat volledig in het teken van het actieplan mbo Focus op Vakmanschap. René van Gils sprak namens het college van be-

stuur	in	op	de	actuele	ontwikkelingen.	Wat	betekenen	deze	voor	het	Graafschap	College?	Paul	Oomen,	directeur	van	de	MBO	

Raad, sloot af met een boeiend verhaal over de ratio achter Focus op Vakmanschap. 

De onderwerpen van de workshops:

1. Curriculum ontwerp: een pragmatische aanpak!

2. Aan de slag met de 1000-uren norm.

3.	 Examinering	2012-2013:	bewustzijn,	alertheid,	optimalisering	en	continuering.

4.	 Efficiënt	en	effectief	werken,	wat	zijn	de	kansen?

5. Voorlopersaanpak Achterhoek, passend onderwijs en zorg voor de jeugd.

6. Professionalisering:  de aanpak van het Graafschap College!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roelanda Nijmeijer, nmr@graafschapcollege.nl.       

   Kwaliteit staat hoog in het vaandel 

   Focuslijn 5: Kwaliteit en toezicht

Een belangrijk doel van Focus op Vakmanschap is het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Intensieve zorg voor kwaliteit 

hoort	daar	voor	het	Graafschap	College	vanzelfsprekend	bij.	Er	is	een	project	gestart	om	het	integrale	kwaliteitssysteem	te	

vernieuwen, onder meer met het invoeren van een zelfevaluatie- instrument voor de teams en het professionaliseren van de 

interne audits. 

Onderwijsteams voeren jaarlijks een zelfevaluatie uit met behulp van het instrument Yucan. Daarin brengen zij de stand van 

zaken in de opleiding in kaart aan de hand van concrete stellingen. 

Het Graafschap College toetst de kwaliteit in de opleidingen geregeld in een interne audit, tijdens gesprekken met teamle-

den, studenten en management. Een team van acht geschoolde docenten vormt het auditorenteam. Gedurende het studie-

jaar voert dit team audits uit bij ongeveer twaalf opleidingsteams. De auditoren stellen na elke audit een auditrapport op en 

vatten de resultaten jaarlijks samen in een jaarverslag. Deze documenten vormen de basis voor verbetermaatregelen voor het 

Graafschap College en voor de teams. 

De	auditoren	werken	samen	met	de	Dienst	Beleid	en	onderwijs	aan	de	verdere	ontwikkeling	en	professionalisering	van	de	

auditsystematiek.	Onlangs	is	het	Graafschap	College	toegetreden	tot	een	landelijk	netwerk	van	auditoren	om	systematische	

uitwisseling met externe auditoren te kunnen organiseren.  

Meer informatie vind je op het portaal van het Graafschap College.     
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FAQ KR8
FOCUS OP KR8

1. Wordt bij de controle of het eerste jaar 700 uur begeleide lessen omvat, gekeken of het een eerste  
 jaar van een opleiding is of naar het feit dat de student het eerste jaar op een het Graafschap 
 College zit? 

Primair aangrijpingspunt voor het inspectietoezicht is het opleidingsprogramma en niet de individuele student. Dus het eerste jaar 

van een opleiding aan het Graafschap College zoals beschreven in de Onderwijs- en examenregeling, moet aan de eisen voldoen. 

Op dit moment is een landelijk service document onderwijstijd in ontwikkeling. 

2. Hoe zit het met de eisen aan het onderwijsprogramma, in het bijzonder bpv, bij de specialisten-
 opleiding aan het Graafschap College? 

Voor de specialistenopleiding geldt een urennorm van gemiddeld 1000 uur per leerjaar, waarvan minimaal 700 uur begeleide on-

derwijstijd en 250 uur bpv als het een bol-opleiding betreft en 200 uur begeleide onderwijs en 610 uur bpv voor de bbl-opleiding. 

(totaal 850) 

3. Hoe zit het met de eisen aan het onderwijsprogramma als niveau 4 bij het Graafschap College 
 gericht is op doorstroom naar het hbo? 

Ook dan moet het opleidingsprogramma van het Graafschap College aan alle eisen en urennormen voldoen.

4. In het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap wordt gesproken over een toelatingsonderzoek voor de  
 mbo-2-opleidingen. Is hier al iets meer over bekend en zijn (worden) hier eisen voor ontwikkeld? 

Studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen voor mbo-2 kunnen via een toelatingsonderzoek alsnog worden toegela-

ten. OCW gaat hier geen voorschriften of toetsen voor ontwikkelen. Het enige dat van belang is, is dat het toelatingsonderzoek 

betrouwbaar en deugdelijk moet zijn en dat (bij eventuele onderzoeken) de inspectie dit moet kunnen constateren; daarom moet 

het onderzoek gedocumenteerd worden. Het is aan het Graafschap College  dit aan te pakken. Het Graafschap College werkt aan 

haar toelatingsbeleid. 

5. Kunnen studenten vanuit het praktijkonderwijs straks nog doorstromen naar een mbo-2- opleiding?

De studenten uit het praktijkonderwijs kunnen niet zonder meer naar mbo-2. Daarvoor heb je immers in principe een vmbo-

diploma nodig. Op dat principe kan echter een uitzondering worden gemaakt: als het Graafschap College bij de intake van een 

student zonder diploma de stellige indruk heeft dat de student wel degelijk een niveau-2-opleiding met succes kan volgen, kan het 

Graafschap College  besluiten tot een toelatingsonderzoek en bij positieve uitkomst daarvan de student in een niveau-2-opleiding 

plaatsen. Dit zal worden meegenomen in het toelatingsbeleid dat in ontwikkeling is. 

Hulp van Beleid & Onderwijs
De medewerkers van de Dienst Beleid en onderwijs  zijn er om vragen te beantwoorden en teams te 
ondersteunen. Aarzel niet en stel  al je vragen op het portaal van het Graafschap College. Je kunt ook 
terecht op www.mbo15.nl.  
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A. Herziening kwalificatiestructuur

B. De entreeopleiding

C. Bekostiging

D. Verkorting opleidingen

E. Nieuwe urennormen mbo

F. Macrodoelmatigheid

G. Professionaliseren docenten

A. Herziening kwalificatiestructuur

Een heldere en eenvoudige kwalificatiestructuur helpt scholen 

aantrekkelijk en doelmatig onderwijs aan te bieden. Vanaf het 

schooljaar 2014/2015 moeten alle opleidingen gebaseerd zijn 

op de nieuwe kwalificatiedossiers.

Kwalificatiestructuur

Kenmerkend voor het beroepsonderwijs in Nederland is de 

nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Scholen en bedrijven stellen per beroep vast aan welke eisen 

een student moet voldoen om een diploma te behalen. Al 

deze eisen (kwalificaties) vormen gezamenlijk de landelijke 

kwalificatiestructuur. Nog maar kort geleden (per 1 januari 

2012) is de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, na een lange 

experimenteerperiode, in de wet verankerd. Deze kwalificatie-

structuur is gebaseerd op een format dat uitgaat van achttien 

competenties (het zogenaamde SHL-model). In de praktijk 

lopen scholen met dit model tegen problemen en onduidelijk-

heden aan. Ook bestaat er nog veel variatie in de uitvoering. 

Daarom heeft de minister in het actieplan voorgesteld de kwa-

lificatiestructuur nogmaals te herzien. Het is de bedoeling dat 

competenties in de nieuwe structuur niet meer leidend zijn. 

De dossiers worden aangepast op basis van een nieuw format 

en toetsingskader.

Basis, profiel en keuze

In het nieuwe format bestaat ieder kwalificatiedossier uit drie 

onderdelen: de basis, het profiel en de keuze. De basis bestaat 

uit beroepsgerichte basistaken en algemene basistaken. Bij de 

beroepsgerichte taken gaat het om de kerntaken die betrek-

king hebben op het wezen van de beroepengroep. Bij de 

algemene basistaken gaat het om eisen rond taal, rekenen en 

burgerschap. Het totaal aan basistaken beslaat minimaal 50% 

van de studielast.

Binnen één dossier bestaan meestal meerdere kwalificaties. 

Deze specialisaties worden beschreven in het profiel. Het 

profiel bevat de kerntaken die verplicht zijn voor een speci-

fieke beroepsgroep of doorstroomrichting. De naam van het 

profiel wordt vermeld op het diploma. Bijvoorbeeld het profiel 

‘patisserie’ bij de opleiding ‘brood & banket’. De omvang van 

dit studieonderdeel kan sterk variëren maar beslaat maximaal 

35% van de totale studielast 

Tot slot bevat ieder diploma nog een keuze. Het kan hier bij-

voorbeeld gaan om een regionale invulling van de opleiding in 

overleg met het bedrijfsleven. Op die manier kunnen scholen 

maatwerk leveren en kunnen innovaties uit het werkveld snel 

in de opleiding worden verwerkt. De keuze omvat minimaal 

15% van de totale studielast. 

Het proces

Vertegenwoordigers van scholen en bedrijfsleven werken 

in de zogenaamde paritaire commissies aan de transitie van 

de bestaande kwalificatiedossiers naar het nieuwe format. 

Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers worden ook 

docenten en praktijkopleiders betrokken. De eerste concept-

dossiers worden op basis van een nieuw toetsingskader door 

de Toetsingskamer begin 2013 beoordeeld. Uiteindelijk stelt 

de minister de dossiers vast. Het is de bedoeling dat voor het 

schooljaar 2013/2014 al een substantieel deel van de kwali-

ficatiedossiers is herzien. Scholen kunnen desgewenst al in 

dat schooljaar experimenteren met de nieuwe dossiers. Begin 

2014 moeten alle dossiers zijn vernieuwd, zodat alle opleiding 

in augustus 2014 zijn gebaseerd op de nieuwe kwalificatie-

structuur.

 

B. De entreeopleiding

Vanaf 1 augustus 2014 gaan alle niveau 1-opleidingen, inclu-

sief de AKA-opleidingen, op in de nieuwe entreeopleiding. 

Doel is de kwaliteit van de opleiding te verhogen en de uitval 

te verlagen.

MBO15: Focus op Vakmanschap
  Teksten: MBO15
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De entreeopleiding biedt studenten zonder diploma de kans 

om in maximaal twee jaar een diploma op niveau 1 te beha-

len. Het diploma biedt toegang tot de niveau 2-opleidingen. 

Ook kunnen studenten met het diploma aan de slag op de 

arbeidsmarkt. Wie met een entreeopleiding uitstroomt naar de 

arbeidsmarkt geldt niet meer als voortijdig schoolverlater.

Drempelloos

De entreeopleiding is drempelloos. Dat betekent dat de school 

in principe verplicht is iedereen aan te nemen. Dit geldt niet 

voor studenten die jonger dan 16 jaar zijn. De aannameplicht 

geldt evenmin voor studenten die al twee jaar een entreeop-

leiding hebben gevolgd. Studenten die voldoen aan de eisen 

voor niveau 2 of hoger komen niet in aanmerking voor de 

entreeopleiding. Voor niveau 2 en hoger wordt de drempel-

loze instroom wel afgeschaft.

Zorgvuldige intake

Van groot belang bij de entreeopleiding is de zorgvuldige in-

take. In een gesprek tussen school en student wordt duidelijk 

of de entreeopleiding voor de student geschikt is. Met een 

goede intake wordt voorkomen dat kansloze studenten zich 

inschrijven. School en student leggen de afspraken vast in 

een onderwijsovereenkomst. Overigens mag de school een 

student niet weigeren. Wel is er een verplichte evaluatie na 

vier maanden: het bindend studieadvies. 

Zo’n advies is alleen zinvol als de student op school een goede 

begeleiding heeft gehad. Het bindend studieadvies wordt 

schriftelijk vastgelegd. Een advies om te stoppen met de 

opleiding wordt voorafgegaan door een schriftelijke waar-

schuwing.

Samenwerking met omgeving

De school doet er goed aan rond de entreeopleiding nauw 

samen te werken met instellingen uit de omgeving. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om praktijkscholen, de Sociale Dienst en de 

Jeugdzorg. Hoe de school deze samenwerking inricht ligt niet 

vast. Het is verstandig als de school zelf een regierol op zich 

neemt. Doel van de samenwerking is dat alle spelers op het 

juiste moment ingeschakeld kunnen worden. Zo kan bijvoor-

beeld voorkomen worden dat de school te veel de rol van 

maatschappelijk hulpverlener krijgt.

Speciale urennorm

In verband met het praktische karakter van het onderwijs 

heeft de entreeopleiding een eigen urennorm. De opleiding 

kent (per jaar) minimaal 600 uur begeleide onderwijstijd. Er 

geldt geen minimum voor de uren beroepspraktijkvorming. 

Studenten moeten voldoen aan de eisen rond taal en rekenen 

(niveau 2F). Een definitieve regeling is hiervoor nog in de 

maak.

Het is nog niet duidelijk of er één kwalificatiedossier voor 

de entreeopleiding komt, of meerdere dossiers voor diverse 

domeinen.

Financiën

Scholen ontvangen een budget voor de entreeopleiding via 

de algemene bekostiging. Scholen worden dus niet bekostigd 

voor een beperkt aantal deelnemers. Gebrek aan budget kan 

dus nooit een argument zijn om studenten voor de entree-

opleiding te weigeren. Voor het eerste jaar van een entree-

opleiding ontvangt de school een budget van 1,2 en voor het 

tweede jaar 0,6. Dit stimuleert scholen studenten goed te 

begeleiden in het eerste jaar.

C. Bekostiging

Een nieuw model van bekostiging moet scholen prikkelen 

studenten een efficiënt en uitdagend onderwijsprogramma 

aan te bieden. Het stapelen van niveaus blijft mogelijk, maar 

is voor scholen financieel minder aantrekkelijk.

Om de intensivering van het onderwijs in het eerste jaar te 

stimuleren wordt de bekostigingssystematiek aangepast. 

Het niveau van bekostiging is in het eerste jaar het hoogst 

en neemt af naarmate het aantal schooljaren van de student 

toeneemt. Dit ‘cascademodel’ prikkelt scholen het onderwijs 

in het eerste jaar te intensiveren en de studie als geheel com-

pacter te maken. Het cascademodel gaat er waarschijnlijk als 

volgt uitzien:

Jaar 1 1,2

Jaar 2 1,0

Jaar 3 1,0

Jaar 4 0,7

Jaar 5 0,4

Jaar 6 0,2

Jaar 7 0,0
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Deze opbouw kan nog gewijzigd worden. De systematiek 

geldt ook voor studenten die wisselen van school. Voor de en-

treeopleiding geldt een aangepast cascademodel: in het eerste 

jaar 1,2 en in het tweede jaar 0,6.

Stapelen

Naar gelang een student meer tijd nodig heeft voor zijn oplei-

ding ontvangt de instelling dus steeds minder geld. Dat geldt 

ook bij stapelaars. Hiermee worden instellingen geprikkeld de 

studenten een efficiënte leerroute te bieden. In het huidige 

bekostigingsstelsel is er geen limiet aan het aantal jaren dat 

een student bekostigd wordt. 

Diplomabekostiging

Scholen worden daarnaast bekostigd op basis van behaalde 

diploma’s. In het nieuwe model wordt de bekostigingswaarde 

van een diploma gecorrigeerd met de waarde van een eerder 

behaald diploma. 

Prestatiebox

Er komt in de toekomst een directe link tussen prestaties van 

de school en de bekostiging. Instellingen krijgen een bijdrage 

uit een prestatiebox op basis van geleverde prestaties. In de 

prestatiebox worden middelen voor bestaande regelingen 

samengevoegd, inclusief de stageboxregeling. Maatstaven bij 

de verdeling zijn onder andere het voortijdig schoolverlaten 

en de tevredenheid van het bedrijfsleven. 

Planning

Het is de bedoeling dat de nieuwe bekostiging van kracht 

wordt vanaf het bekostigingsjaar 2015. Het wetsvoorstel 

‘Bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroeps-

onderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het 

beroepsonderwijs’ zou van kracht moeten worden vanaf 1 

januari 2014. Het is de bedoeling de nieuwe bekostiging gelei-

delijk in te voeren, via een overgangsperiode van vier jaar. Dit 

biedt scholen de kans de bedrijfsvoering hierop aan te passen.

D. Verkorting opleidingen

Om het mbo-onderwijs aantrekkelijker te maken worden 

de meeste vierjarige mbo-opleidingen verkort tot drie jaar. 

Hierdoor kunnen studenten uit het vmbo sneller doorstromen 

via het mbo naar het hbo. De diploma-eisen voor de niveau 4 

opleidingen blijven ook in de meer compacte onderwijspro-

gramma’s onveranderd.

Aantrekkelijk onderwijs

Een van de centrale doelstellingen van Focus op Vakmanschap 

is het aantrekkelijker maken van de mbo-opleidingen. Een 

kortere, meer compacte opleiding leidt tot minder schooluitval 

en meer uitdagend onderwijs. Op basis van de wettelijk vest-

gelegde studieduur staan scholen voor de taak een efficiënt 

en zorgvuldig opleidingsprogramma in te richten. De wet kent 

straks de volgende studieduur:

- entreeopleiding: 1 jaar

- basisberoepsopleiding: ten minste 1 en ten hoogste 2 jaar

- vakopleiding: ten minste 2 en ten hoogste 3 jaar

- middenkaderopleiding: 3 jaar

- specialistenopleiding: 1 jaar.

Efficiënte opleidingsprogramma’s

Het is de taak van de school op basis van deze studieduur effi-

ciënte opleidingsprogramma’s te maken. Studenten moeten in 

staat zijn de opleiding in de beoogde studieduur te voltooien. 

De individuele student die meer of minder tijd nodig heeft om 

de opleiding af te ronden dan de voorgeschreven studieduur, 

mag er langer of korter over doen. Er zullen altijd studenten 

zijn die meer tijd nodig hebben om het programma te vol-

tooien. Voor studenten die langer op school blijven, neemt het 

bekostigingsniveau wel af. Het is daarom in het belang van de 

school (en de student) om studenten goed te ondersteunen 

bij hun schoolloopbaan. Een heldere onderwijsovereenkomst, 

heldere instructie, voldoende begeleide onderwijsuren én bpv-

uren, goede roostering en een goede studie- en beroepskeuze-

begeleiding helpen hierbij.

Uitzonderingen

Een beperkt aantal opleidingen wordt vanwege de aard van 

de opleidingen uitgezonderd van het verkorten van de oplei-

dingsduur. Het gaat hier om mbo-opleidingen die aantoonbaar 

zwaarder zijn en waarvoor een maximale opleidingsduur van 

vier jaar noodzakelijk is om de kwaliteit van de opleiding te 

kunnen garanderen. Met name opleidingen uit de sector Tech-

niek behouden een onderwijsprogramma van vier jaar.
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Vrijstellingen

Voor individuele studenten die vrijstelling krijgen voor 

bepaalde onderdelen kan het programma korter zijn. Ook 

kunnen individuele studenten sneller door de stof, als het 

onderwijsprogramma daartoe de flexibiliteit biedt. Met EVC 

kunnen studenten aan de examencommissie van een instelling 

vrijstellingen vragen voor delen van het onderwijsprogramma. 

Dit kan vervolgens leiden tot een korter onderwijsprogramma 

voor individuele studenten.

Invoering

De verkorting van de opleidingen wordt vanaf het schooljaar 

2014/2015 ingevoerd. Veel scholen hebben overigens al eerder 

hun niveau 4-opleidingen compacter gemaakt.

E. Nieuwe urennormen mbo

Vanaf het schooljaar 2014/2015 gelden er voor mbo-oplei-

dingen aangescherpte eisen rond onderwijsuren. Met deze 

nieuwe eisen beoogt de wetgever de kwaliteit van het mbo-

onderwijs te verhogen.

Intensivering

Uitgangspunt bij de nieuwe urennormen is een jaarlijkse 

studiebelasting van 1.600 uur. De mbo-student wordt geacht 

per jaar veertig weken van veertig uur met de opleiding bezig 

te zijn. Van deze 1.600 uur moet een school per jaar gemid-

deld minimaal 1.000 uur besteden aan onderwijs op school 

en beroepspraktijkvorming. De resterende uren besteedt de 

student bijvoorbeeld aan huiswerk of zelfstudie. De eis van 

minimaal 1.000 uur is een intensivering in vergelijking met de 

oude norm van 850 uur.

Begeleide onderwijsuren, 
beroepspraktijkvorming

Het gaat bij de urennormen om een minimum aantal bege-

leide onderwijsuren en een minimum aantal uren beroeps-

praktijkvorming. Begeleide onderwijsuren zijn onderwijsuren 

die worden verzorgd door het onderwijspersoneel. De docent 

verzorgt zelf de les of ziet toe op de activiteiten van de stu-

denten. Bij beroepspraktijkvorming gaat het om de uren 

die een student besteedt aan het onderricht in de praktijk (de 

stage bij een erkend leerbedrijf).

Evenwichtig programma

De wet geeft scholen vrijheid bij de inrichting van de oplei-

dingsprogramma’s. Een algemene eis is dat er sprake is van 

een evenwichtig onderwijsprogramma. Het gaat dan bijvoor-

beeld over de verdeling van de uren over het schooljaar en 

over de verdeling tussen onderwijsuren en beroepspraktijk-

vorming.

Klokuren

Bij de urennorm wordt standaard gesproken over klokuren. 

Als de school werkt met lesuren van vijftig minuten, moeten 

deze worden omgerekend. Bijvoorbeeld: zes lesuren van vijf-

tig minuten (300 minuten) vormen vijf klokuren.

Extra eisen eerste studiejaar

Voor het eerste studiejaar van een bol-opleiding geldt een 

aanvullende eis. In het eerste jaar moet het onderwijspro-

gramma mimimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen. 

Door deze intensivering wordt gegarandeerd dat studenten 

het eerste jaar voldoende les op school krijgen.

Voorbeeld: Een driejarige BOL-opleiding moet minimaal 3.000 

uren kennen. Volgens de wet moet hiervan minimaal 1.800 

uur besteed worden aan onderwijs binnen de school en 900 

aan beroepspraktijkvorming. Een evenwichtig onderwijspro-

gramma is dan bijvoorbeeld:

Totaal  Contacttijd BPV

1.100  800  300

1.000  700  300

1.000  600  400

3.100   2.100  1.000

(minimaal 3.000)  (min. 1.800) (min. 900)

Planning

De nieuwe urennormen zijn van kracht vanaf het schooljaar 

2014/2015. Alleen voor de bbl-opleidingen gelden de nieuwe 

normen al vanaf het schooljaar 2013/2014. Volgens deze nor-

men bestaat een bbl-studiejaar uit een onderwijsprogramma 

van in totaal minimaal 850 uur, waarvan minimaal 200 uur 

begeleide onderwijs tijd en 610 uur beroepspraktijkvorming.
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F. Macrodoelmatigheid

De overheid streeft naar een arbeidsmarktrelevant, doelmatig 

en toegankelijk aanbod van mbo-opleidingen in Nederland. De 

komende jaren staan scholen voor de opgave het gezamen-

lijke opleidingenaanbod zo doelmatig mogelijk in te richten.

Kwaliteit mbo-sector

Op dit moment zijn scholen, in afstemming met het regionale 

bedrijfsleven, zelf verantwoordelijk voor hun opleidingen-

aanbod. In veel regio’s concurreren scholen met elkaar om de 

gunst van studenten. Deze concurrentie leidt tot niveauver-

betering, maar ook tot versnippering van kwaliteit. Daarnaast 

hebben veel scholen de laatste jaren opleidingen opgezet met 

slechts een beperkte arbeidsmarktrelevantie. De angst bestaat 

dat veel studenten worden opgeleid voor vakken waar geen 

of te weinig werk in te vinden is.

In een tijd dat het aantal studenten over de brede linie krimpt, 

is het van belang gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van 

de mbo-sector als geheel. Daarom stimuleert de overheid de 

macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod. Het is daar-

bij van belang dat scholen: 

• voldoende kunnen investeren in de kwaliteit van oplei-

dingen door versnippering van het aanbod tegen te gaan 

(doelmatigheid); 

• aansluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt en 

sectoren waarvoor zij werken (arbeidsmarktrelevantie); 

• rekening houden met de bereikbaarheid voor studenten 

(toegankelijkheid).

Deze doelstellingen kunnen alleen bereikt worden als scholen 

hieraan gezamenlijk werken. 

Zelfregulering

De minister kiest nadrukkelijk voor een aanpak van zelfre-

gulering. Scholen onderzoeken, in nauw overleg met het 

bedrijfsleven, zelf onderling in hoeverre er sprake is van een 

regionaal doelmatig opleidingenaanbod. Scholen kunnen 

meer samen gaan werken, als dat vanuit macroperspectief 

doelmatig is. SBB, de samenwerkingsorganisatie van beroeps-

onderwijs en bedrijfsleven, heeft de opdracht gekregen om 

deze zelfregulering te stimuleren. In dat kader werkt SBB 

momenteel onder andere aan de opzet van een databank over 

de arbeidsmarktrelevantie van mbo-opleidingen. SBB werkt 

daarnaast aan een set van spelregels voor het stimuleren van 

een doelmatig opleidingenaanbod in de regio. MBO15 onder-

steunt scholen op individueel niveau bij het tot stand brengen 

van een geactualiseerd opleidingenportfolio. In dat kader 

kunnen scholen gebruik maken van de ondersteuning door 

deskundige adviseurs.

Kleinschalige, unieke opleidingen

Er is binnen bedrijfsleven en onderwijs veel zorg over 

kleinschalige opleidingen die een beperkte, maar duidelijke 

arbeidsmarktrelevantie hebben. Het is voor het behoud van 

het vakmanschap van belang dat dergelijke opleidingen 

behouden blijven. In een aanpak van macrodoelmatigheid mo-

gen deze opleidingen niet in het gedrang komen. SBB werkt 

momenteel aan een advies over de bescherming van deze 

kleine opleidingen.

G. Professionaliseren docenten

Uiteindelijk staat of valt het succes van middelbaar beroepson-

derwijs met de kwaliteit van docenten. Focus op Vakmanschap 

pleit daarom voor meer aandacht voor professionalisering. 

Meer ruimte voor docenten, meer aandacht voor prestaties.

Al langer is er binnen het mbo aandacht voor de kwaliteit van 

docenten. Zo hebben werkgevers en werknemers in het mbo 

een Professioneel Statuut hiervoor afgesloten (2009). In het 

verlengde daarvan hebben de MBO Raad en het ministerie van 

Onderwijs in 2011 een Bestuursakkoord gesloten over de ver-

dere professionalisering van mbo-docenten. De ambities van 

Focus op Vakmanschap (2011) sluiten hier naadloos op aan.

School aan zet

Rode draad in alle plannen is dat de school zelf aan zet is: het 

is de opdracht van de school om planmatig te werken aan 

de professionalisering van het personeel. In het Bestuursak-

koord is afgesproken dat scholen hiervoor een plan opstellen 

voor de periode 2012-2015. Het plan omvat in ieder geval een 

schets van de uitgangssituatie van de instelling, de meetbare 

en kwantificeerbare doelstellingen en de voorgenomen acti-

viteiten. De voortgang van het plan wordt jaarlijks besproken 

met het programmamanagement MBO15. Voor de profes-

sionaliseringsactiviteiten ontvangen de scholen de komende 

jaren extra budget.
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Professionalisering onderwijs-
personeel

Onderdeel van het plan is in ieder geval een 

aanpak die docenten in staat stelt zich verder te 

professionaliseren. Doel hiervan is een substan-

tiële verhoging van het aantal masteropgeleide 

docenten. In samenwerking met de Onderwijs-

coöperatie (de belangrijkste onderwijsberoeps-

verenigingen van Nederland) wordt gewerkt aan 

een lerarenregister voor mbo-docenten. Hierbij 

horen ook mogelijkheden voor na- en bijscholing.

Management

Ook het management binnen de scholen moet 

planmatig werken aan professionalisering. Het 

gaat daarbij onder andere om het houden van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken 

en het formuleren van opleidingsdoelen van 

medewerkers. Een van de doelen van de aanpak 

is dan ook een aantoonbare verbetering van het 

HRM-beleid binnen de school.

Instroomroutes

De instroom van nieuwe leraren en zij-instromers 

uit het bedrijfsleven kan een impuls geven aan 

de kwaliteit van de docententeams. Het oplei-

den van docenten en zij-instromers in de school, 

via een samenwerking tussen mbo-instelling en 

lerarenopleiding (academies), blijkt in de praktijk 

al tot goede resultaten te leiden.

Prestatiebeloning

Een gevoelig punt is het idee van prestatiebelo-

ning. Volgens sommigen is het van belang dat 

docenten die extra goed presteren hiervoor ook 

extra beloond worden. De plannen hiervoor 

vanuit het ministerie zijn ondertussen geschrapt. 

Scholen zijn uiteraard, binnen de grenzen van de 

cao, nog wel zelf vrij om hier afspraken over te 

maken.

Vanaf het schooljaar 2014/2015 gelden er voor mbo-opleidingen aangescherpte  eisen 
rond onderwijsuren. Met deze nieuwe eisen beoogt de wetgever de kwaliteit van het 
mbo-onderwijs te verhogen. De kaartenset ‘Nieuwe urennormen mbo’ is bedoeld om 
scholen (onderwijsontwikkelaars) te helpen bij het (her)programmeren van de opleidin-
gen. Met behulp van de kaartenset kunt u eenvoudig een onderwijsprogramma samen-
stellen dat voldoet aan de wettelijke eisen rond onderwijsuren.

De nieuwe urennorm
Uitgangspunt bij de nieuwe urennormen is een jaarlijkse studiebelasting van 1.600 uur: de 
mbo-student wordt geacht per jaar veertig weken van veertig uur met de opleiding bezig te 
zijn. Van deze 1.600 uur moet een school per jaar gemiddeld 1.000 uur besteden aan onderwijs 
op school en beroepspraktijkvorming. De resterende uren (bij een onderwijsprogramma van 
1.000 uur minimaal 600 uur) besteedt de leerling bijvoorbeeld aan huiswerk of zelfstudie. De eis 
van minimaal 1.000 uur is een intensivering in vergelijking met de oude norm van 850 uur.

Extra eisen eerste studiejaar
Voor het eerste studiejaar van een bol-opleiding geldt een aanvullende eis. In het eerste jaar 
moet het onderwijsprogramma mimimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen. Door deze 
intensivering wordt gegarandeerd dat leerlingen het eerste jaar voldoende les op school krijgen.

Begeleide onderwijsuren, beroepspraktijkvorming
Het gaat bij de urennormen om een minimum aantal begeleide onderwijsuren en een minimum 
aantal uren beroepspraktijkvorming (stage). Begeleide onderwijsuren zijn onderwijsuren die 
worden verzorgd door het onderwijspersoneel. De docent verzorgt zelf de les of ziet toe op de 
activiteiten van de studenten. Bij beroepspraktijkvorming gaat het om de uren die een leerling 
besteedt aan het onderricht in de praktijk (de stage bij een erkend leerbedrijf).

Klokuren
Bij de urennorm wordt standaard gesproken over ‘klokuren’ (uren van zestig minuten). Als de 
school werkt met lesuren van vijftig minuten, moeten deze ‘uren’ worden omgerekend. Bijvoor-
beeld: zes lesuren van vijftig minuten (300 minuten) vormen vijf klokuren. Tien lesuren van vijftig 
minuten (500 minuten) staan gelijk aan acht uren en twintig minuten.

Studieduur
De studieduur van een opleiding wordt uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. 
In de wet worden de volgende begrippen gehanteerd:
Basisberoepsopleiding (niveau 2): deze opleiding duurt 1 tot 2 jaar
Vakopleiding (niveau 3): deze opleiding duurt 2 tot 3 jaar
Middenkaderopleiding (niveau 4): deze opleiding duurt 3 jaar tot (onder voorwaarden) 4 jaar
Specialistenopleiding (1 jaar)
De urennormen gelden in principe voor de hele studie. Bijvoorbeeld: een middenkaderopleiding 
van drie jaar heeft gemiddeld per jaar 1.000 onderwijsuren.

Flexibiliteit binnen randvoorwaarden
Scholen zijn voor een groot deel vrij bij de precieze programmering van hun opleidingen. 
De wetgever eist wel dat het onderwijsprogramma een evenwichtige indeling kent. Daarnaast 
zijn er acht randvoorwaarden of  ‘spelregels’ waar scholen zich aan moeten houden:

Spelregel Toelichting

1 Een opleiding omvat (gemiddeld) 
minimaal 1.000 uur onderwijstijd per jaar.

-  Het gaat om een minimumeis. Het programma mag meer 
uren omvatten.

-  Het gaat om een gemiddelde. Bij een tweejarig programma 
kan het eerste jaar bijvoorbeeld 1.100 uur omvatten en het 
tweede jaar 900 uur.

2 Een eenjarige opleiding bestaat uit 
minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd 
en 250 uur bpv.

-  Deze eis geldt niet voor de bbl-opleidingen en 
de entreeopleiding, maar wel voor de eenjarige 
specialistenopleiding.

-  Ook hier gaat het om een minimumeis, meer mag dus.
-  Als de opleiding in het eerste jaar inderdaad 700 uur 

onderwijstijd heeft, is het minimum aantal uren bpv 300  
(om aan de eis van 1.000 uren te voldoen).

3 Een tweejarige opleiding 
(basisberoepsopleiding, vakopleiding) 
heeft minimaal 1.250 uur onderwijstijd en 
450 uur beroepspraktijkvorming.

-  Het eerste jaar omvat ook hier minimaal 700 uur begeleide 
onderwijstijd.

-  Als het eerste jaar bijvoorbeeld 800 uur begeleide 
onderwijstijd omvat, mag in het tweede jaar volstaan worden 
met 450 uur.

4 Een driejarige opleiding (vakopleiding, 
middenkaderopleiding) omvat minimaal 
1.800 uur onderwijstijd en 900 uur 
beroepspraktijkvorming.

-  Ook hier bevat het eerste jaar van de opleiding minimaal  
700 uur begeleide onderwijstijd.

5 Voor een opleiding die langer dan drie 
jaar duurt wordt het onderwijsprogramma 
naar evenredigheid uitgebreid.

-  Een vierjarige opleiding omvat dus minimaal 2.350 uur 
onderwijstijd en 1.350 uur bpv.

-  Een opleiding van 3,5 jaar omvat minimaal 2.075 uur 
onderwijstijd en 1.125 uur bpv.

6 Als het laatste studiejaar van bol- en 
bbl-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 
gerekend vanaf 1 september korter is dan 
10 maanden, worden het aantal begeleide 
onderwijsuren en het aantal bpv-uren in 
dat studiejaar evenredig verlaagd.

-  Er wordt bij deze berekening naar boven afgerond op hele 
maanden.

7 Het onderwijsprogramma van een bbl-
opleiding omvat per jaar minimaal 200 
uur begeleide onderwijstijd op school en 
minimaal 610 uur beroepspraktijkvorming.

-  Elk studiejaar van de bbl-opleiding omvat in totaal ten 
minste 850 uur. Het totaal van de beoogde 1.600 uur per 
jaar (40 x 40) geldt wel voor de bbl-opleiding. Let op: deze 
bbl-urennorm geldt al vanaf het schooljaar 2013/2014!

8 Binnen de (eenjarige) entreeopleiding 
wordt minimaal 600 uur besteed aan 
onderwijs binnen de school. 

-  Deze afwijkende urennorm heeft te maken met het meer 
praktijkgerichte karakter van de entreeopleiding.

-  Ook bij de entreeopleiding geldt de eis van 1.000 
onderwijsuren per jaar.

Nieuwe urennormen mbo
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Voorbeelden gebruik van de Kaartenset

(a)  De totale opleiding heeft gemiddeld minimaal 1.000 uur onderwijs per jaar, in totaal dus 
minimaal 2.000 uur (spelregel 1).

(b) Het aantal begeleide onderwijsuren is in het eerste jaar minimaal 700 (spelregel 2).
(c)  Het aantal begeleide onderwijsuren is bij een tweejarige opleiding minimaal 1.250  

(spelregel 3).
(d) Het aantal bpv-uren is bij een tweejarige opleiding minimaal 450 (spelregel 3).

Voorbeeld 1

In bovenstaand voorbeeld is de tweejarige opleiding ingevuld met 450 uur bpv in het tweede 
jaar. Aan alle minimumeisen wordt voldaan, men heeft ervoor gekozen extra accent te leggen 
op bpv in het tweede jaar, waardoor de opleiding relatief veel beroepspraktijkvorming kent.

Voorbeeld 2
In onderstaand voorbeeld heeft het eerste jaar een grote studiebelasting (begeleide 
onderwijsuren en bpv). Aan de minimale eisen wordt voldaan.

Stagevormen
Bij de inrichting van de stages kunnen scholen voor diverse varianten kiezen. Stages variëren 
in doelstelling, duur en soort. Het doel van een stage varieert van oriënteren op sectoren en 
beroepen binnen die sector tot arbeidservaring opdoen en leren in bedrijven als onderdeel 
van het diploma. Leerlingen kunnen een aaneengesloten periode in een bedrijf werkzaam zijn 
(blokstage), of één of meer dagen in een bedrijf en de rest van de week op school (lintstage). 
Enkele voorbeelden zijn op kaarten opgenomen als hulpmiddel voor de berekening van de 
onderwijsuren.

Nieuwe urennormen mbo
Ontwerp je eigen onderwijsprogramma!

<– eerste jaar

<– tweede jaar

<– totale opleiding

Totaal

…

…

2.000
[minimaal 2.000]

Contacttijd

700
[minimaal 700]

…

1.250
[minimaal 1.250]

BPV

…

…

450
[minimaal 450]

2-jarige opleiding (BOL)

Totaal

1.000

1.000

2.000
[minimaal 2.000]

Contacttijd

700
[minimaal 700]

550

1.250
[minimaal 1.250]

BPV

300

450

450
[minimaal 450]

2-jarige opleiding (BOL)

Totaal

1.100

900

2.000
[minimaal 2.000]

Contacttijd

900
[minimaal 700]

350

1.250
[minimaal 1.250]

BPV

200

550

450
[minimaal 450]

2-jarige opleiding (BOL)

(b)

(a) (c) (d)
Het Graafschap College ontwikkelde 

een kaartenset:

een handig hulpmiddel bij het samen-

stellen van het onderwijsprogramma.
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Totaal

…
[minimaal 1.000]

…
[minimaal 1.000]

Contacttijd

…
[minimaal 700]

…
[minimaal 700]

BPV

…
[minimaal 250]

…
[minimaal 250]

1-jarige opleiding (BOL) en specialistenopleiding

Totaal

…

…

…
[minimaal 2.000]

Contacttijd

…
[minimaal 700]

…

…
[minimaal 1.250]

BPV

…

…

…
[minimaal 450]

2-jarige opleiding (BOL)

Totaal

…

…

…

…

…
[minimaal 3.000]

Contacttijd

…
[minimaal 700]

…

…

…

…
[minimaal 1.800]

BPV

…

…

…

…

…
[minimaal 900]

3-jarige opleiding (BOL)

Kaartenset
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Contacttijd

…
[minimaal 200]

…
[minimaal 200]

…
[minimaal 200]

…
[minimaal 200]

BPV

…
[minimaal 610]

…
[minimaal 610]

…
[minimaal 610]

…
[minimaal 610]

BBL-traject

Totaal

…
[minimaal 850]

…
[minimaal 850]

…
[minimaal 850]

…
[minimaal 850]

Totaal

…
[minimaal 1.000]

…
[minimaal 1.000]

Contacttijd

…
[minimaal 600]

…
[minimaal 600]

BPV

…

…

Entree-opleiding (1-jarig)

Totaal

…

…

…

…

…
[minimaal 4.000]

Contacttijd

…
[minimaal 700]

…

…

…

…
[minimaal 2.350]

BPV

…

…

…

…

…
[minimaal 1.350]

4-jarige opleiding (BOL)
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1-jarige opleiding (BOL)

Lintstage
•  20 weken les, daarna 20 weken 3 dagen per  week BPV.

1-jarige opleiding (BOL)

Blokstage

•  20 weken les, daarna 20 weken blokstage.

2-jarige opleiding (BOL)
Lintstage•  1e jaar geen BPV, 2e jaar 2 dagen BPV per week.

•	 	1e jaar 20 weken (3 dagen per week) BPV, 2e jaar 30 

weken (3 dagen per week) BPV. 
•	 Elk	leerjaar	2	dagen	per	week	BPV.

•	 Elk	leerjaar	1	dag	per	week	BPV.
•	 	2e	jaar,	periode	1/2	2	dagen	per	week	BPV; 

periode	3/4	3	dagen	per	week	BPV.

2-jarige opleiding (BOL)

Blokstage
• Elk leerjaar 10 weken blokstage.

•	 Elk	leerjaar	20	weken	blokstage.

•	 	Elk	leerjaar	1	blokstage	per	4	weken 

(10 keer 3 weken les en 4e week BPV).  

•	 	2e jaar 1 blokstage aan het einde van de opleiding.
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3-jarige opleiding (BOL)

Lintstage
•  Elk leerjaar 1 dag BPV per week.•	 Elk	leerjaar	2	dagen	BPV	per	week.•	 2e en 3e jaar elk 2 dagen BPV per week.

3-jarige opleiding (BOL)

Blokstage
•  Elk leerjaar 2 keer 10 weken BPV.

•	 2e en 3e jaar elk 2 weken BPV.

4-jarige opleiding (BOL)
Combinatie

blok- en lintstages
•	 	1e en 2e jaar 2 dagen BPV per week, 3e jaar ook  10 weken blokstage.

4-jarige opleiding (BOL)

Blokstage
•  Elk leerjaar 10 weken blokstage.

•	 	1e en 2e jaar 10 weken (4 dagen) BPV,  

3e jaar  blokstage 20 weken BPV.

•	 	1e en 2e jaar 10 weken (5 dagen) BPV,  

3e jaar  blokstage 20 weken BPV.

•	 	1e en 2e jaar elk 20 weken BPV, 3e en 4e jaar  

elk 20 weken BPV.

•	 	1e jaar 10 weken BPV, 3e jaar 20 weken BPV,  

4e jaar 23 weken BPV.

•	 2e jaar 20 weken blokstage.

•	 2e en 3e jaar elk 20 weken BPV.
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