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Hoe kan men succesvol een (structureel/duurzaam) samenwerkingsverband
inrichten om de samenwerking VMBO, MBO en HBO te versterken en
doorlopende leerlijnen te ontwikkelen?

De vakmanschapsroute
zorgt voor gemotiveerde
instroom in het MBO
Pim van den Berg

Pim van den Berg, projectleider Vakmanschapsroute
van het Calvijn College en ROC van Amsterdam,
vertelde over de ‘vakmanschapsroutes’. De
vakmanschapsroutes hebben doorlopende leerlijnen,
duren vijf jaar en hebben vier uitstroomrichtingen. Een
positief leerklimaat voor álle leerlingen staat hierin centraal.
Doelstellingen van deze route zijn het verbeteren van de
doorstroom van het VMBO naar een hoger niveau: het verbeteren van
de programmatische aansluiting van het VMBO naar het MBO; en het
verkorten van de leerroute.

Wat motiveert leerlingen om door te stromen naar MBO 3/4?
Dit heeft meerdere redenen. Het loslaten van het VMBO-diploma maakt
het extra aantrekkelijk voor de leerlingen, omdat er in een korter traject
een hoger diploma behaald kan worden (MBO). Ook motiveert het
praktijk- en competentie gerichte onderwijs en de extra stages binnen de
vakmanschapsroute.
Dit leidt tot leerlingen met een breed profiel en leerlingen die beter weten
wat hen op het MBO te wachten staat.

Doorlopende leerlijnen:
wat maakt dat het
(niet) werkt
Jannemieke Wijgergangs

Jannemieke Wijgergangs, directeur MBO van ROC A12/COG,
vertelde dat het creëren van een goede doorstroom als
onderwijsinstelling moeilijk kan zijn. Voor een goede
doorstroom -waarbij de student centraal staat- bood
Jannemieke een aantal tips en aandachtspunten.
Als het niet goed gaat, dan gaat het vaak al mis
in het begin. Vragen die je jezelf dan moet stellen,
zijn: Wat zijn de leidende principes? Wat is nu echt de
bedoeling? Wat is het doel?
Andere belangrijke vragen:
Voor wie doen we het? Welke belangen zijn er in het spel?
Hoe kunnen we van elkaar leren? Denk hierbij aan de
initiatieven van andere onderwijsinstellingen. Maak concrete
doelstellingen en zorg dat je deze niet uit het oog verliest.
Krijg inzicht in de mogelijke knelpunten en probeer deze weg
te nemen.
Vergeet niet dat complexe organisaties een complexe
afstemming vragen.

MBO studenten
voorbereiden op het HBO:
onzin of noodzaak?
Carla Spek

Carla Spek is Onderwijskundig Beleidsmedewerker bij Rotterdam
Mainport Institute. Voor veel studenten voelen de eerste 100 dagen
in het HBO als een race tegen de klok. Is een voorbereiding op deze
dagen onzin of noodzaak?
Het Rotterdamse doorstroomprogramma is een voorbeeld
van een goede voorbereiding op het HBO. Een
programma waarin de twee werelden van MBO
en HBO samenvallen en de studenten enerzijds
focussen op de oriëntatie van de studierichting
en anderzijds op de HBO-vaardigheden. Hoe zorg
je voor een juiste voorbereiding en wat is hiervan de
meerwaarde?
Een juiste voorbereiding vraagt om samenwerking tussen
docenten van het MBO en HBO én de studenten. Dit brengt
directe meerwaarde. Toch brengt het ook uitdagingen met zich
mee, zoals het aansluiten bij de behoeften van de studenten en de
vraag: ‘Op welke manier houdt je studenten gemotiveerd zónder
dat zij een cijfer krijgen? Uitdagingen waar nog geen definitieve
oplossing voor is.

Uitwisselen van
ervaringen
World Café

Na de presentaties van de sprekers en de paneldiscussie,
was er voldoende ruimte om met de sprekers en andere
bezoekers van de Proeverij in gesprek te gaan. Tussendoor werd
genoten van heerlijke gerechten.
Een aantal stellingen vormden de basis van deze gesprekken.
Bijvoorbeeld: Doorlopende leerlijnen zijn de toekomst van ons
onderwijs, zo moet al ons onderwijs georganiseerd zijn. Ervaringen
van de deelnemers en de sprekers zorgden voor mooie discussies.
Tot slot werd de middag mooi samengevat via een plenaire wrap-up,
waarbij een leven lang leren als vanzelfsprekend werd genoemd.
Call to action: durf je eigen belang opzij te zetten en ga voor de
gezamenlijk gevoelde urgentie. Met samenwerken bereik je veel meer!

Definieer succes,
sta erbij stil en vier het.

