Is uw (MBO) school klaar voor de nieuwe werkagenda van
minister Dijkgraaf?
In zijn aanpak onderscheidt de minister drie prioriteiten:
1. Vergroten van de kansengelijkheid
2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
3. Meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo

Vergroten van de kansengelijkheid
De minister wil barrières voor studenten in het beroepsonderwijs wegnemen,
meedoen moet worden gestimuleerd. “Ik heb de afgelopen tijd studenten gesproken
die van ver kwamen, uit een kansarme omgeving met weinig perspectief. Maar
gemotiveerd door de barrières die ze zelf hebben overwonnen en geholpen door de
docenten die hen inspireerden zijn ze uiteindelijk veel verder gegaan dan de doelen
die de omgeving hun gesteld had. Ik wil het rijke talent op het mbo laten bloeien.”
Het uitbannen van stagediscriminatie in het mbo heeft voor minister Dijkgraaf
topprioriteit. Zo denkt hij aan het stimuleren van objectief werven en selecteren door
leerbedrijven. Doel is dat leerbedrijven studenten niet langer aannemen op basis van
een persoonlijke klik, maar op basis van competenties en leerwensen.
Dat betekent dat wij de leerlingen moeten leren om inzicht te krijgen in wat hun
competenties en leerwensen zijn en hoe ze die kunnen benoemen. De vraag is
dan: hoe leer je dat je leerlingen? Hoe krijgen ze inzicht in en bewustzijn over
hun leerwensen en competenties?

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Keer op keer blijkt dat werkgevers van scholen verwachten dat de sociale
vaardigheden goed ontwikkeld zijn. Dat leerlingen proactief zijn en leergierig.
Daarnaast heeft elk werkveld zijn eigen basisvaardigheden en bijbehorende doelen.
Helaas ontbreekt vaak een heldere visie en een vorm over hoe de onderwijsinstelling
die vaardigheden trainen kan. Nog te vaak zie je scholen waar de nadruk ligt op
kennisoverdracht, waarvan het werkveld dan weer zegt dat die kennis zo snel
veranderd dat het vaak alweer verouderd is zodra de student komt solliciteren. Een
student moet dus leren om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen. En
de juiste leerhouding ontwikkelen om op de werkvloer tot bloei te kunnen komen.
Dat betekent dat wij als scholen moeten nadenken over hoe leerlingen deze
vaardigheden kunnen trainen en hoe wij de leerlingen kunnen leren om bewust
met hun eigen leerproces bezig te zijn. De vraag is dan: heeft onze school hier
een visie op? Hoe creëren we een leerklimaat waar de leerling hiermee aan de
slag gaat? Wat is een geschikte vorm hiervoor?

Meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo

Minister Dijkgraaf wil mbo-studenten beter monitoren op hun basisvaardigheden.
Daarom moet er een duidelijke visie komen op basisvaardigheden en de
bijbehorende onderwijsdoelen. Ook wil de minister de kwaliteit van docenten
burgerschap en digitale vaardigheden verbeteren.
De vraag is dan: wat is er mis met de kwaliteit van onze docenten burgerschap.
Welke digitale vaardigheden gaat dit om? Wat moet er verbeterd worden en
vooral ook waarom? Welke doelen worden nu dan niet gehaald? En hoe komt
dat?

Wij zien mogelijkheden
Teaching Pro’s begrijpt dat deze tijden niet eenvoudig zijn voor MBO’s. Er wordt
verwacht dat scholen stappen zetten zowel in de vorm waarin het onderwijs wordt
aangeboden als in de inhoud ervan. Docenten hebben nieuwe vaardigheden nodig.
Van directies wordt verwacht dat zij visies ontwikkelen die de scholen klaar maken
voor het onderwijs van de toekomst.
Wij kijken heel graag met u mee. Onze specialisten hebben overal in het land
opleidingen en scholen geholpen om de noodzakelijke stappen te zetten. Wij denken
mee naar innovatieve vormen. Zo is bijvoorbeeld de invoering van werken met
leergroepen al op veel opleidingen een succesvol instrument voor het verbeteren van
vaardigheden en het verantwoordelijkheid nemen van leerlingen van hun eigen
leerproces. Ook kunnen wij docenten helpen om meer actieve werkvormen in te
zetten om de aansluiting op de beleefwereld van de jongere van nu te vergroten.
Graag gaan wij in een open verkennend gesprek met u op zoek naar waar uw school
ondersteuning kan gebruiken bij het transformatieproces van visie naar
verwezenlijking.

De school van de toekomst is een lerende organisatie.
Het is het klassieke beeld van onderwijs; een expert die zijn kennis deelt en een
groep jongeren die daar aandachtig naar luistert. De werkelijkheid is echter anders.
De meeste leerlingen en studenten verliezen bij zo’n les al snel hun concentratie en
verleggen hun aandacht naar hun telefoon, laptop of elkaar. Een enkeling heeft nog
aandacht voor de lesstof. Zo’n les is niet effectief en voor veel leerlingen overbodig.
Een student of leerling kan tegenwoordig op internet tutorials of webinars vinden die
aan een groot deel van de informatiebehoefte voldoet. Die content is op snelheid af
te luisteren, kan worden gepauzeerd of worden teruggespoeld. Waarom zou deze
student nog naar de opleiding komen?
Daarvoor moet de school een krachtig aanbod bieden. Wij denken dat het lokaal of
de ruimte voor werkcolleges de plek is voor leerteams, met activerende didactiek en
gezamenlijkheid. Op school moet niet het zenden centraal staan, maar het samen
leren. De studenten/leerlingen zitten niet achter elkaar in de bankjes, maar zijn
onderdeel van een leerteam, dat interactief aan de leerstof werkt. Het leren en de
lacunes daarin worden hiermee zichtbaar gemaakt en dat biedt de docent de
gelegenheid om maatwerk te leveren op een hulpvraag van een leerteam als dat in
het leerproces vastloopt op een gebrek aan kennis of een vaardigheid.

“Een traditionele beheersmatige organisatie voldoet niet meer in de huidige wereld
omdat zij niet de flexibiliteit heeft om op de veranderende omgeving in te spelen.”
Peter Senge (The Fifth Discipline. The art and practise of the learning
organization)

Een onderwijsorganisatie met leerteams is in staat om snel op veranderingen in te
spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Als we de leerlingen
willen blijven bereiken in een wereld van sociale media, waar kennis voor het
oprapen ligt op het internet, dan zullen wij die leerlingen actief moeten betrekken bij
het leren.
Leerteams
Leerteams helpen leerlingen of studenten om verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leerproces. Zij gaan inzien dat het leren op een school niet over losse
vakken gaat. In de leerteams krijg je helder waarom je naar school gaat en waarom
het fijn is om dingen te leren.
Voordelen van leerteams
• Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces
• Leerlingen leren zichzelf en elkaar te motiveren
• Leren krijgt context, het wordt weer helder waarom je naar school gaat
• Ze leren samenwerken en onderdeel te zijn van een groep.
• De steun van peers helpt hen met discipline en met verantwoordelijkheid
nemen
• Docenten en leerlingen krijgen echt contact en inspireren elkaar
• Leerlingen hebben een plek waar zij hun eigen verhaal kwijt kunnen
• Leerlingen voelen zich weer gezien en gehoord op school. Ze mogen er een
heel mens zijn en leren er dat ze zichzelf mogen zijn
• Zij verbinden zich met medeleerlingen en daardoor met de school, ze gaan
zich weer thuis voelen op een school
• Leerlingen kunnen bezig zijn met persoonsvorming op school
Welke problemen lossen we op?
• Leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen hebben nu een vangnet.
Leerlingen hebben een veilige plek nu op school. Ze luisteren naar elkaar en
steunen elkaar als het nodig is. Vaak is dit al genoeg voor leerlingen die het
zwaar hebben om zelf verder te kunnen
• Demotivatie wordt wezenlijk aangepakt. Doordat er meer kruisbestuiving
tussen docenten en leerlingen ontstaat, wordt het meer samen en dus leuker
voor beide partijen. Frisser, nieuwer, echt leren van elkaar
• Gebrek aan inzet. Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leren en krijgen weer plezier in het proces. Voelen weer waar ze het
voor doen
• Er is plek in de school voor de hele mens (docenten en leerlingen) Je
persoonlijke verhaal, je ambitie, talentontwikkeling in plaats van enkel
kennisoverdracht

•

•

De door leerlingen gevoelde onveiligheid die nauw samenhangt met de
huidige vormen van communicatie, wordt omgezet in een veiligheidsbeleving
doordat dialoog een plek krijgt in de school. Doordat leerlingen en docenten
die principes ook mee naar huis kunnen nemen verbeterd ook daar hun
beleving van hun leven
Leerachterstanden wegwerken en bijscholing kunnen in de leerteams
plaatsvinden

Ervaring
Wij hebben de Hogeschool Utrecht ondersteund bij het ontwikkelen en
implementeren van leerteams. Nu blijkt hoe geweldig het daar werkt. Hierdoor zijn wij
overtuigd geraakt dat het voortgezet onderwijs en de MBO’s ook gebaat zouden zijn
met de implementatie van leerteams.
Wellicht zien jullie in jouw eigen school nog andere problemen en speerpunten waar
jullie aan willen werken. Meestal kunnen die ook worden meegenomen in met werken
met leerteams. Het is vanaf de start een cadeau voor de school en iedereen
individueel. Waarschijnlijk zitten jullie vol met vragen. Hoe zou werken met leerteams
er uit kunnen gaan zien op onze school? Hoe beginnen we met zoiets? Wat is
daarvoor nodig?
Graag komen wij langs om, geheel vrijblijvend, samen hierover te brainstormen.
Samen bedenken we een vorm die jullie school past. We kijken naar een mogelijk
stappenplan. Samen schetsen we maatwerk voor jullie school. En dan, als de droom
helder is en er voldoende draagvlak blijkt te zijn, bouwen we samen aan de school
die klaar is voor de toekomst. Een flexibele, lerende organisatie, waar leren weer
leuk is en waar mensen zich met elkaar verbonden weten.
Teaching Pro’s heeft de passie en de knowhow om jullie bij deze transformatie te
helpen. Alle ondersteuning is erop gericht om jullie zo snel mogelijk capabel te
maken om zelf met de leerteams te werken.

