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Pendulum waves 

http://www.youtube.com/watch?
v=_iXlef9GFTY 
 
 



Opzet van het HC 

1.  Majeure veranderingen? 
 

2.  De invoering van het 
competentiegericht onderwijs. 
 

3.  Waar moeten we op 
focussen? 
 



Majeure veranderingen? 
De basis op orde. De lat omhoog.  

Startrapportage programmamanagement mbo 2015 

“Er is al met al de komende jaren sprake 
van een majeure herinrichting van het 
mbo. Het gaat immers om de realisatie 

van een inhoudelijk samenhangend 
pakket van acties, die betrekking hebben 

op alle aspecten van de 
schoolorganisatie” 

 



Continuïteit: vier ‘lange’ lijnen 

•  Lijn 1: mbo en de ‘onderkant’ 
•  Lijn 2: mbo en algemene vorming 
•  Lijn 3: mbo en de beroepskolom 
•  Lijn 4: mbo en beroepspraktijkvorming 
 



Lijn 1: mbo en de ‘onderkant’ 
de positie van risicojongeren  

Sociale integratie en sociale cohesie 
 
•  Leren door doen  
•  Gouden handjes 
•  Snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt 



25.000 jongeren 



De rafelrand afhechten 

Publicatie 2009: 
Ton Eimers & Karel Visser 
• Gebrek aan visie op de 
‘onderkant’ 
• Rafelige structuur van het aanbod 
• Dreigend expertise verlies 
• Overbelast ‘regulier’ onderwijs 
 



Debat Eimers versus Visser 

•  http://www.leraar24.nl/video/2856 
Karel Visser 
•  http://www.leraar24.nl/video/2855 
Ton Eimers (6min-8min) 



Discussies in Lijn 1: risicojongeren 

•  Is het mbo wel voor leerlingen aan de 
‘onderkant’? 

•  Hoe hard houden we vast aan de 
startkwalificatie? 

•  Waar krijgen risicojongeren een plek in 
het mbo? 



Lijn 2 mbo en algemene vorming 

•  algemene vorming= ontplooiing en bildung? 
•  algemene vorming= algemene vakken? 
•  algemene vorming= burgerschapsvorming? 
•  algemene vorming= beroepsvorming? 
 



Ontplooiing in het beroepsonderwijs 

•  Bildung versus ausbildung 
•  Jongeren ‘beschermen’ tegen arbeid en 

beroep 



Algemene vakken in het 
beroepsonderwijs 

•  De verhouding tussen de algemene 
vakken en de beroepsvakken 

•  Integratie van algemene vakken in de 
beroepsgerichte vakken, of toch maar 
niet? 



Plan	  voor	  mbo	  Van	  Bijsterveld	  'onhaalbaar'	  en	  
'onbetaalbaar'	  
Robin Gerrits −12/04/11, 05:00 

 
© ANP 

De plannen van minister Van Bijsterveldt om de 
kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) op te vijzelen, zijn onhaalbaar en 
onbetaalbaar. Alle 66 instellingen voor mbo 
schrijven dit in een brief aan de minister, meldt 
de Volkskrant vandaag.  
'Met dit plan legt de minister de lat deze keer voor 
zichzelf te hoog', zegt MBO-Raad-voorzitter Jan van Zijl. 
Kern van de kritiek is dat de plannen van de minister 
afbreuk zullen doen aan het vakmanschap van de 
afgestudeerden; meer algemene, theoretische vakken 
ten koste van praktisch vakmanschap. Van Zijl noemt 
deze 'doorgeschoten avoïsering' ongewenst. 	  



Burgerschapsvorming en 
beroepsvorming 

BURGERSCHAP EN BEROEPSVORMING 
Beter balanceren tussen individuele en sociale vorming  
Jan Geurts & Frans Meijers 
 
ESSAYS OVER VORMING IN HET ONDERWIJS  
Het belang van vorming en persoonsontwikkeling in het 
middelbaar beroepsonderwijs  
Karel van Rosmalen  

   



Burgerschapsvorming en 
beroepsvorming 



Beroepsvorming is ook algemene vorming 
 “Zeer tegen het klassieke ‘Bildungs’ideaal, (dat altijd in zijn 
zeer elitaire context van onderwijs voor de ‘happy-few’ 
begrepen moet worden) (..)ben ik van oordeel dat het 
beroepsgerichte onderwijs en de Bildung, vorming, geen te 
scheiden of gescheiden werelden zijn. Jongeren die in het 
middelbaar beroepsonderwijs worden opgeleid, ontlenen 
veel houvast aan de identificatie met het beroep (…).In 
mijn ervaring zijn de beste beroepsopleidingen (…) díe 
opleidingen die uitgaan van het concept van de 
‘professional community’. Een leerling wordt vanaf dag 1 
beschouwd als een ‘medewerker’, een collega-in-de-dop, 
die weliswaar nog veel moet leren, maar er nu al ‘bij 
hoort’.” 



Discussies in lijn 2 

•  Verhouding beroeps-algemeen (in tijd) 
•  Verhouding beroeps-algemeen (inhoud) 
•  Algemeen vanuit het beroep? 



Lijn 3 mbo en de beroepskolom 

•  De koninklijke route of toch niet 
•  Doorstroom vmbo-t naar havo 
•  Doorstroom naar hbo 

•  Hoe groot is het doorstroompercentage vmbo-t naar havo? 
•  En van mbo-4 naar hbo? 



Doorstroom van vmbo naar havo:  
een stukje van de Nederlandse droom* 

•  Ontleend aan  
•  Van Esch & Neuvel 



Doorstromen van mbo-4 naar hbo 



Langere en kortere leerwegen 

•  Route havoàhbo= 9 jaar 
•  Route vmbo-tàhavoàhbo= 10 jaar 
•  Route vmboàmboàhbo= 11/12 jaar 



Discussies in lijn 3 

•  De koninklijke route, soms wel soms 
niet? 

•  Mbo als eindonderwijs? 



Lijn 4 mbo en 
beroepspraktijkvorming 

De doorbraak in zicht 
Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject 
Werkplekleren 2009-2011 Tilburg, juni 2011 
Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis 
Dr. D.J.J.M. Nijman 
Drs. M.P. Kat - de Jong 
K.E. de Ries MSc 
Drs. M.M. van Vijfeijken 



Beroepspraktijkvorming 

•  Doel en rendement van 
beroepspraktijkvorming 

•  Valt er iets te leren in de  
http://www.youtube.com/watch?

v=9Y16YmNhnfc 
 

 



Vogelvlucht  

Vier lange lijnen: 
- positie van risicojongeren 
- betekenis en plaats van algemene vorming 
- de kracht van de beroepskolom 
- doel en rendement van beroepspraktijkvorming 
 


