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Verbindende leerarchitectuur binnen de opleiding Marketing & Sales van het 
ROC Nova College? 

Omdat “leren en werken” steeds meer met elkaar verweven raken en samenwerking tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt nodig is, is er behoefte aan  een doordachte en gedeelde visie die richting 
kan geven aan toekomstplannen en beleid (Van der Meer en Petit, 2011). Hoe geeft de opleiding 
Marketing & Sales van ROC Nova College, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven nu 
gestalte en welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om de samenwerking te verstevigen. 
Hierbij wordt gekeken vanuit het docententeam. De docent verhoogt zijn leerpotentieel pas echt 
enorm als hij actief deelneemt aan netwerken, dat wil zeggen met collega’s en vakgenoten over zijn 
werk praat en over wat hem daarin bezig houdt (Coenders, 2010). 

Binnen het Nova College werken alle opleidingen met een BPV-bureau. Het BPV-bureau is per Unit 
geconcentreerd met medewerkers (docenten zonder lesgevende taken en docenten met lesgevende 
taken) die voor een aantal opleidingen verantwoordelijk zijn voor het regelen van de bpv’s van de 
cursisten  en het onderhouden van contacten met de leerbedrijven. Docenten van de eigen opleiding 
zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursisten op de werkvloer. 
Daarnaast hebben alle opleidingen een deelraad waarin bedrijven vanuit de regio en banden 
hebbend met de betreffende opleiding,  deel uit van maken. Boven de deelraden staat de adviesraad 
(afgevaardigden uit de deelraden) voor de totale Unit. Zowel de adviesraad als de  deelraden komen 
twee á drie maal per jaar tezamen. Vanuit het onderwijs wordt in de deelraad deelgenomen door de 
opleidingsmanager, bpv-coördinator vanuit het BPV-bureau en eventueel een docent die zich bezig 
houdt met inhoudelijke taken binnen de opleiding. Van de deelraad worden notulen gemaakt. 
 
Wanneer wij nu specifiek naar de opleiding Marketing & Sales gaan kijken dan hebben de docenten 
te maken met het eerder genoemde  BPV-bureau. De verantwoordelijke bpv-coördinator is een oud-
docent van de opleiding maar heeft geen lesgevende taken meer. De coördinator is aanwezig bij de 
teamvergaderingen en stuurt voornamelijk op de processen in de begeleiding van de cursisten en in 
het vinden van bpv-plaatsen voor cursisten. Docenten die cursisten begeleiden in de bpv, zijn gericht 
op het begeleiden en beoordelen van cursisten en niet gericht op het werkveld. Elke docent kan bpv-
begeleider zijn, met andere woorden, de bpv-begeleider (docent) hoeft geen binding te hebben met 
het werkveld. Het werkveld is zeer divers. Momenteel zijn er 60 tweedejaars cursisten op bpv. Deze 
cursisten zijn bij 50 verschillende bedrijven ondergebracht, waarbij de activiteiten van de bedrijven 
ook nog eens zeer divers zijn van bijvoorbeeld sportschool tot uitgeverij. 
De deelraad Marketing & Sales is onlangs voor de tweede maal dit jaar bij elkaar geweest. In de 
teamvergadering is naar aanleiding van de bijeenkomst  aangegeven dat alle bedrijven die deel uit 
maken van de deelraad geïnteresseerd zijn in het geven van presentaties of gastcolleges. Het 
verbaasde mij hogelijk dat niet alle docenten hierop enthousiast reageerden of met vragen hierover 
kwamen. De notulen van de deelraad staan niet op de team-site van Marketing & Sales. De 
deelnemers aan de deelraad zijn: 

• Henk Liefhebber (Werving & Selectiebureau) 
• Maerten Wissink (Mirols) 
• Stephan Koning  (Adecco) 
• Charley Beerman (Sales Q) 
• Mark Werkman (Thordar) 
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Bij het samenstellen van de deelraad is voornamelijk gekeken naar bedrijven waarmee goede 
contacten onderhouden werden en die bereid waren zitting te nemen in de deelraad. Er is geen 
bewuste afspiegeling gemaakt van de activiteiten van de  bedrijven die met ons samenwerken. Ook is 
er niet gekeken welke meerwaarde deze bedrijven voor het Nova College zouden kunnen hebben.  Er 
vinden regelmatig wisselingen plaats binnen de deelnemers aan de deelraad. 
Andere activiteiten  in samenwerken met het werkveld worden voornamelijk geïnitieerd door 
afzonderlijke docenten. De docent die verantwoordelijk is voor het vak “Evenementen” in de 
uitstroom medewerker Evenementenorganisatie, maakt regelmatig gebruik van gastcolleges tijdens 
zijn lessen om vooral praktijkervaring te kunnen delen en te helpen bij het opzetten en beoordelen 
van een evenement. Bij het vak “Jong Ondernemen” in het tweede leerjaar is er samenwerking met 
een Stichting, die begeleiders uit het werkveld , voor de cursisten inzet om het project beter aan te 
laten sluiten bij het werkveld.  

Om beter inzicht te krijgen in hoe  mijn collega’s denken over verbindende leerarchitectuur heb ik  in 
het team van Marketing & Sales een interview met een collega gehouden.  Uit dit interview kwam de 
volgende top vijf van bedrijven naar voren: 

1. Deelraad 
2. MSD Pharmacutical/Compu-Service 
3. Ondernemersverenigingen 
4. Brancheorganisaties 
5. Vmbo/hbo 

Deze collega noemde doelbewust niet alleen bedrijven maar betrok instanties en onderwijs erbij om 
meerwaarde in kennis en didactiek te kunnen creëren. 
 
Volgens hem onderscheidt zijn top vijf zich als volgt: 
Leden van de deelraad worden al  betrokken bij ons onderwijs doordat zij inzage krijgen in de 
opbouw van ons onderwijs maar ook medewerking willen geven in het vormgeven van het onderwijs, 
bijvoorbeeld door het geven van gastlessen.  Elk lid van de deelraad kan iets toevoegen aan de 
beroepscomponent  van de opleiding gebaseerd op marketing en sales. 
 
MSD en Compu-Service onderscheiden zich door de goede mate van bpv-begeleiding. Deze bedrijven 
kunnen helderheid geven over de verwachtingen van cursisten in de bpv en kunnen gebruikt worden 
als sparringpartner bij het verbeteren van de bpv-begeleiding. 
 
Contacten met ondernemersverenigingen zorgt voor meer zichtbaarheid van de opleiding op de 
beroepsmarkt. Dit zorgt ervoor dat contacten sneller tot stand kunnen komen van waaruit een 
uitwisseling van ideeën maar ook mankracht komen kan. 
 
Brancheorganisaties zijn belangrijk om de laatste ontwikkelingen op het vakgebied te kunnen blijven 
volgen. Zij zijn tevens een informatiebron aan namen van bedrijven/contacten bij wie verdere 
ontwikkelingen  in de branche te volgen zijn. 
 
Vmbo’s, mbo’s  en hbo’s moeten gezamenlijk voor een doorlopend scholingsaanbod zorgen.  Het 
scholingsaanbod kan alleen maar goed op elkaar aansluiten als ze van elkaar weten wat er in de 
opleiding aangeboden wordt en elkaar helpen met het afstemmen ervan in de opleiding. 
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Mijn collega ziet prioriteiten op twee vlakken. Hij heeft ten eerste individuele prioriteiten.  Hij moet 
zijn lessen up-to-date houden waarbij hij kennis nodig heeft van actuele ontwikkelingen in marketing 
en export. Deze  bijscholing wordt niet door de Nova Academie aangeboden en zal hij dus elders 
moeten halen. Hij zou hiervoor speciale scholing kunnen gaan volgen maar denkt ook aan het 
kostenbesparende aspect als het gewoon in het bedrijfsleven gehaald kan worden. Daarnaast ziet hij 
team-prioriteiten die voor hem voornamelijk liggen in het verbeteren van bpv-begeleiding en 
doorstroomprogramma’s vmbo-mbo-hbo. De bpv-begeleiding moet verbeterd worden om betere 
aansluiting te krijgen tussen cursisten en werkveld, wat uitwerking zal krijgen in de bereidheid van 
bpv-bedrijven om mee te werken aan het onderwijs op andere vlakken, zoals gastlessen, 
examinering, docentstages en dergelijke. Het verbeteren van de doorstroomprogramma’s levert 
vooral een kijkje in elkaars keuken op. Met dit kijkje in de keuken kunnen er vervolgens 
uitwisselingsprogramma’s tussen docenten worden opgezet. 
 
De lopende contacten zijn volgens mijn collega erg waardevol. Met de gehele top vijf zijn er 
bestaande contacten alhoewel dat met de één steviger is dan met de ander.  De contacten zijn nu 
echter niet voldoende georganiseerd en rusten bij een paar betrokken docenten die er voornamelijk 
voor zichzelf gebruik van maken. Volgens hem zouden er in het team structurele afspraken gemaakt 
moeten worden hoe er met de diverse contactpersonen/bedrijven omgegaan moet worden en 
moeten alle docenten hierbij betrokken worden of moeten bepaalde docenten hiervoor een 
taakstelling krijgen. De waarde is voor hem voornamelijk de kruisbestuiving die kan plaatsvinden 
wanneer docenten in bedrijven kunnen stage lopen en bedrijven gastcolleges in de school komen 
geven. 
 
Het Nova College en de opleiding Marketing & Sales zijn op de goede weg om het werkveld bij het 
onderwijs te betrekken maar moeten zich nog verder ontwikkelen. Het is  noodzakelijk dat het 
onderwijs en bedrijfsleven verder met elkaar verweven worden: 

1. Er worden andere en hogere eisen aan werknemers gesteld. 
2. Er is een dreiging van mismatch in vraag en aanbod  in hoofd- en handberoepen. 
3. Het beroepsonderwijs loopt achter de vakinhoudelijke ontwikkelingen aan. 
4. Docenten moeten vernieuwen, maar ontvangen te weinig ondersteuning hierbij. 
5. Ict geeft nieuwe leermogelijkheden maar vraagt nieuwe vaardigheden van docenten. 
6. Leren en werken gaan steeds meer hand in hand (Van der Meer & Petit, 2011). 

 
Voor het creëren van een verbindende leerarchitectuur speelt ook de motivationele context een 
belangrijke rol. Belangrijk is dat de betrokken docenten leren in relatie tot hun beroep, op basis van 
nieuwsgierigheid, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke leerdoelen en behoeften. 
Scholen en bedrijven moeten er voor zorgen dat persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderwerp 
van gesprek is en de talenten zien, herkennen en benutten.  Hiervoor moeten er voor de docenten 
normen voor kwaliteit en ambitie worden gesteld. (van der Meer et al, 2011 ). De motivationele 
context is per persoon verschillend.   
 
Naast de motivationele context bij docenten is het onderhouden van bekwaamheden door docenten 
met de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) wettelijk vastgelegd voor zowel de docent als 
de onderwijsinstelling. In het mbo is het de essentie van de docent dat die de kennis over de 
beroepspraktijk actueel houdt. Stagelopen door de docent, kan een uitstekend middel zijn (Kans, 
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2011). Een docentstage kan een stimulans zijn voor de samenwerking en draagt bij aan de 
netwerkvorming tussen onderwijs en werkveld (Kans, 2011). Belemmeringen voor docentstages 
zitten voornamelijk aan de onderwijskant, Geen tijd, roosterproblemen en opvang van uren worden 
als redenen gegeven naast eventuele koudwatervrees van de docent zelf (Glaudé, Verbeek en Felix, 
2010). Instellingen en docenten zijn zich nog onvoldoende bewust van het nut en de noodzaak van 
docentstages. Neem docentstages op in het HRM-beleid en maak hierbij gebruik van het POP 
(Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en bekwaamheidsdossiers. Zorg dat het door de docent 
geformuleerde doel  aan een juiste stage gekoppeld wordt zodat de meerwaarde van de stage tot 
zijn recht komt (Kans, 2011). 
Hoe ziet de meerwaarde van docentstages er voor de verschillende betrokkenen dan uit? Hendrix 
(2007) zegt hier het volgende over. 
De meerwaarde voor de  docent: 

• Professionalisering en competentieontwikkeling (Wet BIO); 
• Inzicht in praktijksituaties buiten de muren van het ROC; 
• Inbreng en vertaling van de praktijkervaring naar een onderwijsprogramma; 
• Borging van intercollegiale consultatie door middel van verslaglegging. 

De meerwaarde voor het bedrijf: 
• Invloed op onderwijsprogrammering voor optimale aansluiting van onderwijs op praktijk; 
• Gebruik van kennis (vakkennis en kennis van leerprocessen) van leraar); 
• Versterken van het vertrouwen in het onderwijs. 

De meerwaarde voor de onderwijs gevende instelling: 
• Competente docenten; 
• Bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs; 
• Bieden van opleidingen die aansluiten op de markt; 
• Versterkten van netwerken; 
• Verbeteren van het imago van de instelling. 

 
Verbinding met het bedrijfsleven kan op vele manieren gemaakt worden. Denk aan:  

1. Lidmaatschap bedrijvenkring. 
2. Casuïstiek buiten de muren van het ROC (Een probleem of casus bij een bedrijf wordt in 

samenspraak met het bedrijf door een docent opgepakt). 
3. Stages van kortdurend tot langere periode. 
4. Gastcolleges van bedrijven tijdens de lessen. 

Om samenwerking met het bedrijfsleven succesvol te laten verlopen is er een lijstje met 10 do’s 
opgesteld: 

1. Betrek vanaf dag één het bedrijfsleven bij de opleiding. 
2. Pareer het wij (ROC) – zij (bedrijf) gevoel. 
3. Zorg voor een centraal punt en een goede communicatiestructuur. 
4. Investeer in het team zodat zij zelf vorm kunnen geven aan de samenwerking. 
5. Realiseer door alle lagen heen contacten met bedrijven. 
6. Duurzame samenwerking heeft sturing nodig op visie en samenwerking vanuit de directie. 
7. Investeer in tijd voor ontwerp e uitvoering van samenwerking. 
8. Vergroot de flexibiliteit in het opleidingsplan zodat ingespeeld kan worden op opdrachten 

vanuit het bedrijfsleven. 
9. Breng de partijen samen niet alleen om kennis te delen, maar ook voor kruisbestuiving. 
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10. Treed naar buiten (Glaudé & Karsten, 2007). 
Zorg ervoor dat de samenwerking zodanig vorm gegeven wordt dat er voor alle partijen sprake is van 
toegevoegde waarde. Doordat het onderwijs en het werkveld twee aparte werelden zijn, worden de 
verschillen te vaak aangegrepen om niet tot een structurele samenwerking te komen (Hout, 2006). 
 
Mijn conclusie bestaat uit concrete adviezen voor het team Marketing & Sales, maar ook andere 
teams binnen het Nova College kunnen hiervan gebruik maken.  Berendsen (2013) zegt niet voor 
niets: “Grote prestaties komen alleen tot stand door perfecte liaisons!” 
De onderstaande adviezen zal de verbinding tussen de opleiding Marketing &Sales en bedrijfsleven 
beter tot stand kunnen brengen: 

• Maak de samenwerking tussen bedrijfsleven en de opleiding een vast onderdeel van de 
teamvergadering en neem doelstellingen op in het teamplan. 

• De BPV-coördinator doet verslag van de gesprekken met de bezochte leerbedrijven. Dit kan 
in de teamvergadering maar publiceer ook de notulen van de gesprekken op de teamsite. 

• De deelraad moet concreter gemaakt worden:  maak een actieplan van doelen die men wil 
behalen en betrek er meer docenten bij. 

• Zorg dat de notulen van de deelraad op de teamsite gepubliceerd worden 
• Zorg dat er op meer deelgebieden verbinding gemaakt wordt door afvaardigingen te sturen 

naar belangrijke overlegorganen van het bedrijfsleven zoals de Rotary, Werkgroep 
“Waarderpolder Werkt!”, ondernemerskringen en dergelijke. 

• Ga minder vrijblijvend om met persoonlijke opleidingsplannen om en maak dit een concreet 
onderdeel van het functioneringsgesprek waarbij de docent moet aantonen hoe er met 
professionalisering  op de diverse gebieden zoals vakinhoud, pedagogiek en didactiek wordt 
omgegaan. 

• Zorg dat de docenten ruimte/tijd  hebben in hun roosters om te kunnen professionaliseren. 
• Maak docentstages mogelijk waarbij de docent met een specifieke opdracht/doelstelling 

stage gaat lopen. 
• Creëer een discussieplatform van  en voor bedrijven en docenten. 
Er zijn al vormen van samenwerking aanwezig. Toch kan er een verdere meerwaarde gecreëerd 
worden indien de pedagogische-didactische veranderingen in het onderwijsproces sterker 
worden gecombineerd met vakinhoudelijke en door bedrijven erkende kennis en ervaring. (Van 
der Meer et al, 2011). Het team is nu aan zet en zal een gezamenlijke visie moeten gaan 
ontwikkelen hoe zij het gezamenlijk leren met het bedrijfsleven en scholen gestalte willen geven. 
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