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SAMENWERKING MBO EN HBO BINNEN DE BEROEPSKOLOM

UITDAGINGEN VOOR HET MBO =
EEN INHOUDELIJKE UITDAGING VOOR HET HBO
/

Vrijdag 6 oktober 2017 van 10.00 tot 16.15 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Mercure Amersfoort – op loopafstand van Station Amersfoort-Centraal
Inleiding
De laatste nieuwsbrief voor de Dag van de Beroepskolom op 6 oktober a.s. in Amersfoort, in Hotel
Mercure aldaar (op loopafstand van het centraal station:
Vanaf Station Amersfoort is het ca. 5 minuten lopen. Neem uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein.
Ga rechtsaf en volg de Piet Mondriaanlaan. Bij de rotonde ziet u het hotel liggen.
Ook met de auto is de bereikbaarheid zeer goed: zowel vanuit de richting Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en
Utrecht is het hotel, gelegen in de wijk Soesterkwartier. Er is een parkeergarage met 600 plaatsen naast het
hotel, die rechtstreeks toegang biedt tot de entree van het hotel. Adres: De Nieuwe Poort 20

In deze nieuwsbrief een beschouwing met betrekking tot een van de mogelijkheden voor de deelnemers om ook na deze Dag van de Beroepskolom mee te praten over ontwikkelingen die direct
dan wel indirect raken aan de doorstroom mbo-hbo. Bij een vorige DvdB is het plan opgevat een
werkgroep in te stellen voor betrokkenen uit het mbo, hbo, werkveld incl. SBB en andere partijen
(zoals OCW). Daarna is deze groep aan de slag gedaan onder de naam BK16/20 (overleggen over
de beroepskolom, voorlopig tot 2020), op basis van een breed gedragen plan van aanpak.
Het belangrijkste resultaat was tot nu toe het geven van aanzetten voor de ontwikkeling van mbokeuzedelen die bedoeld zijn voor de voorbereiding op het hbo: KVH1 (algemeen), KVH2 (sectorale
insteek) en KVH3 (opleiding dan wel een groepje opleidingen). Dit is gelukt in goede samenwerking
met alle partijen, zoals het LICA en de SBB. Ze zijn in de afgelopen periode in alle regio’s verder
uitgewerkt en aangepast aan de regionale mogelijkheden. Daarnaast is het goed om te constateren
dat voor KVH1 een duidelijke consensus bestaat over de kerncompetenties die elke mbo’er met dit
keuzedeel, dient te verwerven. Kortom, een mooi bewijs dat een groep waarin meerdere partijen
over de sectoren heen meedenken over een effectieve aanpak rond mbo-hbo, zinvol is om in stand
te houden.
Op 6 oktober willen we de volgende fase in gang zetten – en misschien moet dat dan maar onder
de naam BK16/22 omdat het meetellen van keuzedelen bij het examen een paar jaar is uitgesteld…
Punt voor het eerstvolgende overleg van de groep..
BK16/20
Zoals aan het programma valt af te lezen, is er voor de komende jaren weer van alles te doen rond
de beroepskolom, en de doorstroom mbo-hbo. Dat heeft te maken met de vernieuwing van het
mbo die in 2016 is ingezet, de invoering van de Ad en positionering als opleiding, het overgaan op
het systeem met een ‘studievoorschot’ (leenstelsel) en de sterkere vraag naar flexibele leerroutes.
Mbo en hbo aan tafel over de inhoud
Er is dus voor een werkgroep als BK16/20 veel te doen, gelet op de samenstelling ervan die
behoorlijk uniek is, aangezien mbo en hbo samen aan tafel zitten en de leden vanuit de inhoud

1

bezien hoe een bepaalde aanpak op nationaal niveau dienstbaar kan zijn aan de regionale samenwerking. Iedereen is ervan overtuigd dat afspraken toch het meeste effect hebben als ze duidelijk
inspelen op wat regionaal van belang wordt gezien – en dus ook ‘bottom-up’ kunnen worden omgezet in concrete maatregelen.
Van elkaar leren
Toch kunnen regio’s van elkaar leren, door op landelijk niveau als verantwoordelijke mbo-hboteams samen te werken en regelmatig met elkaar te overleggen. Ook kan het zo zijn dat het maken
van afspraken over gelijksoortige regelingen leidt tot het gericht uitwisselen van ervaringen en
‘good practices’ – en het meten van effecten van een bepaalde aanpak op zowel landelijk als regionaal niveau bijdraagt aan nieuwe inzichten en innovaties rond de aansluiting mbo-hbo.
Landelijk overleg en beleid: input voor BK16/20
Op de DvdB gaat het mede om het landelijk beleid rond de beroepskolom of beter gezegd: mbo en
hbo, en dan gelet op de ontwikkelingen in deze sector rond aansluiting en doorstroom. OCW is
verantwoordelijk voor het beleid en een bepaalde strategie, en schakelt voor het vormen ervan
bepaalde betrokken organisaties in. Dat is een eigen traject, vooral ook politiek gedragen als het
gaat om wet- en regelgeving. Het beste is om die organisaties te ‘voeden’ en juist niet om als
partijen zoals BK16/20 daar tussen te gaan zitten. Maar het is van belang om te weten hoe die
‘voeding’ het beste kan plaatsvinden en welke kanalen daarvoor zijn.
Overigens is het zo dat OCW aangeeft dat alle voorstellen rond de wet- en regelgeving op een
gegeven moment op de website van het ministerie worden gezet voor een formele ‘internetconsultatie’. Dat is dus zo’n inspraakkanaal, maar vervolgens is het de overheid die bepaalt hoe de meningen worden gebruikt, zonder dat de ínspreker verder nog invloed kan hebben op de besluitvorming,
niet anders dan via de Tweede Kamer.
Regionale ambitieplannen
Een andere landelijke aanpak, mede voortkomend uit het landelijke beleid, is het stimuleren door
OCW van de regionale samenwerking op basis van ‘regionale ambitieplannen voor mbo-hbo’. De
gelden daarvoor zijn beschikbaar gekomen via de afspraken over de kwaliteitsverbetering van het
hoger onderwijs en de daaraan gekoppelde invoering van het studievoorschot. Deze plannen zijn
inmiddels gereed en zullen met OCW midden oktober worden doorgenomen op hun haalbaarheid.
Ook wordt een vorm van overleg afgesproken, met een monitoring van de uitkomsten, en daarvan
kan ook door BK16/20 gebruik worden gemaakt.
Dus voor BK16/20
Dit alles in ogenschouw nemende, zou de werkwijze van BK16/20 als volgt puntsgewijs kunnen
worden omschreven:
• Scannen van mbo-beleid, in alle vormen (overheid, regionale plannen, projecten, onderzoek,
en dergelijke bronnen), via de leden en het ondersteunend bureau, en vervolgens beoordelen
op de consequenties voor doorstroom
• Deze zaken doorspreken met de leden van de werkgroep om daarmee reflecties re verzamelen
vanuit de diverse betrokkenen in hun achterban
• Uitvoeren van analyses ervan door een expertgroep onder leiding van Leido i.s.m. andere partijen (nader vast te stellen)
• Doorspelen van de uitkomsten van het gehele proces naar de partijen en organisaties die direct
invloed hebben op het beleid en strategie op nationaal niveau, met voorstellen als het gaat om
de regionale componenten – concreet, inhoudelijk, bruikbaar…
• Indien relevant voor de discussies en meningsvorming regionale bijeenkomsten organiseren,
om over de lopende zaken te vertellen en te luisteren naar wat kan worden overgenomen.
Nogmaals, voor alle duidelijkheid. Met BK16/20 gaat het om de wisselwerking tussen inhoudelijke
zaken (‘micro-niveau’) en de wijze waarop daarop gebaseerde analyses en aanbevelingen kunnen
worden gebruikt door daarvoor geschikte partijen (‘meso-niveau’) te informeren
Op 6 oktober gaat het om het schetsen van de dynamiek in het mbo. De komende jaren zal het
nodig zijn om ruimte te scheppen voor het mbo om daaruit het maximale te halen…
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Programma
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.05 uur
10.05 – 10.20 uur
10.20 – 10.50 uur

Ontvangst en registratie

10.50 – 11.15 uur

Welkom en korte toelichting op het programma en de verwachtingen
De Traditionele Keiharde Kennis Kwis (K3)
Ontwikkelingen en acties in het mbo – en wat kunnen we er daarvan leren
als het gaat om de afstemming op elkaar binnen de beroepskolom…
• René van Schalkwijk, voormalig lid CvB Horizon College, voorzitter
EUproVET (Europees Platform voor nationale VET-associaties)
Wet- en regelgeving mbo en hbo: gezamenlijke of separate ontwikkelingen
– en in welke mate spelen de gemeenschappelijke doelstellingen een rol,
gelet op de sectorale belangen: een inventarisatie…
• Beleid overheid: Interactieve sessie met de aanwezigen
• Aan de hand van recente voorbeelden, op basis van gesprekken met
de betrokken beleidsmakers

11.15 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 12.30 uur

12.30 – 12.50 uur

Huidige en op korte termijn te verwachten ontwikkelingen in het mbo, en
scenario’s voor de consequenties voor de loopbaan van mbo’ers – met
werken, leren dan wel een combinatie daarvan - wat zijn valkuilen als het
gaat om de dynamiek in het gehele systeem als er geen afstemming
plaatsvindt… Inleidingen vanuit:
• Werkgeversorganisaties - loopbanen van mbo’ers
Gertrud van Erp, secretaris onderwijs MKB Nederland / VNO-NCW
• Practoraat Creatief Vakmanschap ROC van Amsterdam en dit vakmanschap op niveau 5
Eric Aldewereld, ontwikkelaar onderwijs
• SBB en ruimte in de kwalificatiedossiers van mbo-4 voor doorstroom
naar hogere niveaus
Wim Jellema en Jan Nienhuis, SBB
Vragen en antwoorden n.a.v. de inleidingen…

12.50 – 13.35 uur

Lunch

13.35 – 14.00 uur

Internationale ontwikkelingen rond het mbo: wat pikt het Nederlandse mbo
daarvan op en wat kunnen ze vervolgens mee gaan doen…
• Hans Daale, Leido / CHAIN5
Presentatie van stellingen – basis voor het kiezen van een discussietafel
Discussietafels – leidend tot het vaststellen van relevante thema’s – en de
mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan
Er zullen in de week voorafgaande aan de DvdB stellingen worden verspreid zodat de deelnemers zich kunnen voorbereiden. Tevens zal worden
gevraagd om van tevoren ingevulde formulieren mee te nemen, en deze
tijdens de sessies verder in te vullen aan de hand van de discussies – en
alles vervolgens in te leveren voor een rapport met de uitkomsten van
deze dag.

14.00 – 14.10 uur
14.10 – 14.50 uur

14.50 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 15.45 uur

Panel met inleiders en experts over de consequenties van alle ontwikkelingen, mede kijkend naar voorstellen zoals naar voren komen uit ‘de studenten-labs’ en de ‘voorstellen vanuit het hbo voor vernieuwde regionale
samenwerkingsverbanden mbo-hbo’
• Moderatie: René van Schalkwijk
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15.45 – 16.10 uur
16.10 – 16.15 uur
Extra:
16.15 – 16.45 uur

Reflectie op de discussies, het panel en… het hele onderwerp van deze
Dag van de Beroepskolom – plus discussie met de zaal
• Paul Oomens, directeur MBO Raad
Oproep voor participatie in BK16/20 en afsluiting

Overleg met deelnemers die willen participeren in BK16/20 en daaraan te
koppelen werkgroepen

Praktische zaken
• Vrijdag 6 oktober, van 10.00 tot 16.15 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
• In het conferentiecentrum van Hotel Mercure, Amersfoort (op loopafstand van het centraal
station, tegenover de locatie van de Hogeschool Utrecht). Er is een parkeergarage voor deelnemers, tegen gereduceerde kosten.
Zie: http://www.mercure.com/nl/hotel-8996-mercure-hotel-amersfoort-centre/location.shtml
• De kosten voor deelname bedragen 135 euro (excl. btw)
• Aanmelding is mogelijk via info@leido.nl.
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