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TERUG - EN VOORUITBLIK VAN EEN BEROEPSVERENIGING IN BEWEGING

Het MBO Manifest:
onze gespreksagenda
voor de komende jaren
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Platforms:
twee BVMBO-platforms
stellen zich aan je voor
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Verbinding geeft power
‘Verbinding’ staat hoog op de BVMBO-agenda.
Met collectieve ambities, gedeelde kwaliteitsnormen en een gedeelde betekenisgeving laten
we zien waar we voor staan en waar we voor

gaan. Dat gebeurt tijdens diverse bijeenkomsten
die we organiseren. Vaak nodigen we hiervoor
een speciale gast uit, zoals de toenmalige minister van Onderwijs, Jet Bussemaker (zie foto).

Marjolein Held, voorzitter BVMBO

‘Op inhoud de verbinding
vinden, daar draait het om’
Al enige jaren hanteert
Marjolein Held vol vuur de
voorzittershamer. Hoe heeft zij
de afgelopen periode ervaren?
En wat hoopt ze dat de BVMBO
de komende tijd gaat bewerkstelligen?

Meld je aan!
Hoe meer opleiders in het mbo zich bij de BVMBO aansluiten,
hoe luider onze stem wordt. En hoe luider onze stem, hoe meer
invloed we kunnen uitoefenen op ons onderwijs en ons beroep.
Sluit je dus aan en word lid van onze Beroepsvereniging! Op
www.bvmbo.nl vind je het aanmeldingsformulier. Alleen samen
kunnen we zorgen voor verandering!

‘Het kleine vlammetje dat wij hebben aangestoken verspreidt zich
steeds meer binnen én buiten de
scholen’. Aldus Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO. Haar woorden
spreekt ze met terechte trots uit. De
afgelopen jaren heeft de Beroepsvereniging immers veel tot stand
gebracht. ‘We hebben een groot
aantal mbo-opleiders onderling op
inhoud weten te verbinden’, vertelt
ze. ‘Vooral die inhoudelijke factor is
van belang. Wij zijn geen actiegroep
die leden werft door ergens voor of
juist tegen te zijn. Wij willen vanuit
de actieve verbintenis van betrokken docenten en in nauwe samenwerking met alle mbo-stakeholders
de kwaliteit van het beroepsonderwijs naar een hoger plan tillen.
Deze beroepsvereniging is opge-

richt om een beweging op gang te
brengen, waarbij het gesprek echt
over de kwaliteit van ons werk gaat.’

Leerproces
De afgelopen jaren heeft Marjolein geleerd dat kwaliteitsslagen
en verbeteringen niet 1-2-3 door
te voeren zijn. Het speelveld zit
namelijk ingewikkeld in elkaar en
kent vele spelers. Er is met name
een hiaat tussen beleid bedenken en beleid uitvoeren. ‘Dat die
kloof zo groot is had ik vooraf niet
voorzien’, bekent ze. ‘Er wordt steeds
iets bedacht waarmee wij met onze
onderwijsteams aan de slag moeten, om vervolgens tegen allerlei
praktische problemen aan te lopen.
Ik weet nu hoe essentieel het is om
met verschillende partijen aan de
juiste gesprekstafels te zitten.'
Het was een proces van al doende
leren en ontdekken. Marjolein: 'Er
is nu eenmaal geen cursus waarin
je leert hoe in het spanningsveld
tussen politiek en onderwijs de vork
in de steel zit. Zoals er ook geen
cursus is van hoe je een actieve

beroepsvereniging vormgeeft.’

Vakmanschap
De pioniersjaren liggen nu achter ons. Jaren waarin de BVMBO
langzaam groeide tot een beroepsvereniging met ruim 1.500 zeer
betrokken opleiders. Een mooie
basis om op voort te bouwen. Er
is immers nog aardig wat werk te
verrichten. Marjolein: ‘We komen
eindelijk af van onze professionele
eenzaamheid nu er steeds meer
sprake is van broederschap. Ik ben
blij dat de leraar in actie komt. Nu
is het zaak een duidelijker beeld
van ons vakmanschap te geven aan
de buitenwereld en te laten zien
dat we trots zijn op wat we doen.'

Regie op onze toekomst
'Dat krijgen we alleen voor elkaar
als we van vakmanschap een thema
van, voor en door de opleider maken', besluit Marjolein. 'Daartoe zijn
we zeker in staat: we lopen als mbo
met onze beroepsvereniging voorop
en voeren zo – onder meer met
Opleider2025 – de regie op onze
toekomst.'
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Het MBO Manifest: onze gespreksagenda voor de komende jaren
In maart 2017 lanceerde de BVMBO het MBO Manifest, waarvoor
zo’n duizend docenten en instructeurs input gaven. Sindsdien is het
Manifest, dat in zeven speerpunten weergeeft wat er nodig is om
mbo-opleiders zo goed mogelijk hun werk te laten doen, steeds
meer gaan leven. Het aantal steunbetuigingen groeit, maar ook aan
de concrete invulling wordt gewerkt.
Opleiden is vakwerk. Het is dan
ook belangrijk dat opleiders hier
zelf invloed op uitoefenen. Vandaar
dat de BVMBO in 2016 besloot een
MBO Manifest op te stellen met de
belangrijkste wensen van docenten
om het mbo-onderwijs te verbeteren. Vanaf december inventariseerde
de BVMBO de speerpunten die
mbo-opleiders belangrijk vinden
via een online enquête. Wat hebben
zij, als het gaat om wetgeving en
landelijk onderwijsbeleid, maar ook
om de dagelijkse lespraktijk, nodig
om nog beter onderwijs te geven?

#mbomanifest
www.bvmbo.nl

O N D E RT E K E N H E T
MBO MANIFEST!
3. GEEF
ONDERWIJSTEAMS
REGELVRIJE
RUIMTE

4. SCHAF DE
1.000-URENNORM AF

2. MEER TIJD
VOOR
KWALITEIT

1. GEEF RUST
EN
STABILITEIT

5. STOP HET
RENDEMENTSDENKEN

6. INVESTEER
IN DE
LEEROMGEVING

7. GEEF
ONS EEN
STEM

Staalkaart aan wensen
‘Het aantal ingezonden enquêtes
overtrof onze verwachtingen’,
vertelt BVMBO-voorzitter Marjolein
Held. ‘Bijna duizend opleiders lieten
van zich horen. Die hoeveelheid aan
reacties en de inhoud ervan maakten duidelijk dat mbo-docenten
en instructeurs zich echt geroepen
voelen om aan alle betrokkenen bij
het mbo te laten weten wat nodig is
om toekomstbestendig, kwalitatief
beroepsonderwijs te ontwikkelen
en te geven. Bij de inventarisering
van alle reacties – een monnikenwerk – kwamen we tot ruim twintig
thema’s en een veelvoud aan speerpunten. Het waaierde uiteen van
professionalisering tot de behoefte
aan rust en stabiliteit in het onderwijs, van het afschaffen van de
1.000-klokurennorm tot de oproep
te werken met kleinere klassen

en in moderne lokalen. Een mooie
staalkaart aan wensen!’

Geen papieren tijger
De vele reacties leidden tot een
longlist met speerpunten, waaruit –
eveneens online en wederom door
vele honderden docenten – zeven
speerpunten werden gekozen die
samen het ‘MBO Manifest’ vormen.
Het Manifest beleefde vervolgens
op 16 maart zijn officiële vuurdoop
tijdens een bijeenkomst die de
BVMBO organiseerde in samenwerking met Leraren met Lef en ROC
A12. Sindsdien hebben al vele duizenden docenten via bvmbo.nl hun
steun betuigd. Verder werd en wordt
volop aan de concrete invulling
van de zeven speerpunten gewerkt.
Het Manifest mag immers geen
papieren tijger worden. De BVMBO
organiseert dan ook verschillende

bijeenkomsten om draagvlak te
vragen. Bijvoorbeeld tijdens de
preconferentie, voorafgaand aan
de CVI-conferentie in Kaatsheuvel
(april 2017). Verder zoekt de Beroepsvereniging steun bij organisaties in en om het beroepsonderwijs.
Zo kreeg Ton Heerts, voorzitter van
de MBO Raad, het Manifest in juni
2017 aangeboden uit handen van
Marjolein Held. Het is de bedoeling
de dialoog tussen docenten, studenten en bestuurders op de scholen
voort te zetten. Dit gebeurde o.a
op het Graafschap College (Doetinchem), waar bestuurder Sarien
Shkolnik het Manifest ondertekende. ‘Wij hebben het manifest ondertekend omdat we het er van harte
mee eens zijn’, vertelt Shkolnik. ‘Als
er veel mbo-scholen meedoen, kan
het een grote beweging worden die
effect sorteert’.

De Platforms van de BVMBO

Gezamenlijke focus leidt tot gerichte actie
Zo rijkgeschakeerd als het mbo is, zo divers zijn ook opleiders in het
mbo: van net gestart tot meer ervaren. Vakgericht of beroepsgericht.
Innovatief of wat behoudender. Om doelgerichter en effectiever de
belangen van deze diverse groepen te vertegenwoordigen, richt de
Beroepsvereniging diverse platforms op. Waaronder het Platform
Rekendocenten en het Platform Opleider2025.

Platform Opleider2025:

innovatief opleiden in de toekomst
Voor het onderwijs van de
toekomst, zijn opleiders van de
toekomst nodig. Creatieve, flexibele bouwers met een gezonde
dosis innovatiedrang en een
open blik. Trotse, gepassioneerde
professionals die niet in uren,
maar in mogelijkheden denken.
Oftewel: Opleiders 2025. Het
BVMBO-platform met dezelfde
naam laat sinds 2016 docenten
en instructeurs samen brainstormen over het beroepsonderwijs
van de toekomst. Centrale vraag
daarbij is: wat heb je als mboopleider aan kennis, houding en
vaardigheden nodig om in het
jaar 2025 optimaal beroepsonderwijs te ontwikkelen en (vorm)
te geven? Speciale aandacht is
er voor nieuwe leervormen en
publiek-private samenwerking
(bijvoorbeeld hybride leeromgevingen en praktijkroutes). Vanaf
de start werkt de BVMBO bij dit
Platform samen met het Platform
Bèta Techniek; vanaf de zomer
van 2017 is ook het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
betrokken bij Opleider2025.

Verkennende sessies
Het delen van kennis en ervaringen gebeurde allereerst tijdens
enkele bijeenkomsten verspreid
over het land. Docenten en in-

structeurs deelden hierbij hun ervaringen om zo de ‘do’s & don’ts’
van innovatieve samenwerking
met de praktijk in kaart te brengen. Met deze inventarisatie van
succes-, faal- en belemmerende
factoren kon vervolgens een
ruwe schets van de Opleider2025
opgesteld worden.

Verdiepende Kennisateliers
Vanaf het schooljaar 2017-2018
organiseert Opleider2025 ‘Kennisateliers’. Hierbij ontwikkel je,
aan de hand van een door jezelf
ingebracht vraagstuk (met als
thema responsiviteit schoolarbeidsmarkt), handvatten om het
onderwijsproces een stap verder
te brengen in leeromgevingen
waar publiek-privaat samenwerken, hybride leren of praktijkleren
centraal staat. Hoe kom je in
contact met bedrijven in je regio?
Hoe kun je samen een leeromgeving opzetten? Door deze vraagstukken met andere opleiders en
met experts te bespreken, krijg
je meer inzicht in het oplossen
van je vraagstuk. Verder bouw je
samen met docenten/ontwerpers
werkzaam in publiek-private
samenwerkingsverbanden een
leernetwerk op.
Meer weten: www.opleider2025.nl

Platform Rekendocenten:

positieve aandacht voor rekenen
Het Platform Rekendocenten bestaat uit rekendocenten die samen
met de BVMBO op verschillende
manieren proberen de professionalisering en de verbetering van
het vak van rekendocenten in het
mbo op de agenda te krijgen.
Denk daarbij aan thema’s
als het referentiekader, de
slaag-zakregeling en het
imago en de status van de
rekendocent in het mbo.
De Platformleden sturen
met regelmaat brieven naar
de politiek om hun stem te
laten horen en boden in oktober
2017 zelfs een petitie aan (meer
hierover op pagina 3).

Beste rekenidee
Het Platform Rekendocenten
vraagt ook op andere manieren
aandacht voor het rekenonderwijs.
Sinds 2016 organiseert het Platform in samenwerking met het
ministerie van Onderwijs en de
MBO Raad jaarlijks de wedstrijd
het ‘Beste rekenidee mbo’. Met
de wedstrijd willen de betrokken
partijen het rekenonderwijs in het
mbo positief op de kaart zetten.
Rekendocenten sturen hun innovatieve en creatieve ideeën en
voorbeelden voor rekenonderwijs

Het winnende
rekenidee van
docent Jordy
van Schijndel.

in en worden door een deskundige jury beoordeeld.

Practoraat Rekenen
Om diverse speerpunten en
standpunten nog meer kracht bij
te zetten, is praktisch onderzoek
nodig. Reden voor het Platform
Rekendocenten om een practoraat
Rekenen op te zetten. Binnen zo’n

practoraat wordt praktijkgericht
onderzoek verricht, bijvoorbeeld
naar onderwijsvernieuwing of
naar andere aspecten van een
beroep. Het is daarmee een ideaal
‘testlab’ voor ontwikkelingen op
het gebied van rekenen.
Meer weten: www.bvmbo.nl/
platform-rekendocenten

Ook BVMBO
BVMBO heeft verder nog
een Platform Young MBO
voor jonge professionals
(tot 35 jaar).
Voor dit platform zoeken

we nog enkele enthousiaste ‘kartrekkers’. Verder
staan enkele platforms
in de steigers: Platform
Nederlands; Platform

collegiaal leren; Platform
onderzoek; Platform
formatief waarderen en
Platform loopbaan en
burgerschap. Voor deze

platforms zoeken we ook
nog mensen. Interesse?
Of een goed idee voor
een eigen platform? Mail
dan naar info@bvmbo.nl.
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Verbinding geeft

power

'Dé mbo-opleider' bestaat niet. Daarvoor is er een te grote
verscheidenheid aan docenten en instructeurs in het mbo. Deze
grote diversiteit maakt het lastig een collectieve identiteit
van de mbo-docent te definiëren. Wij willen daarin verandering brengen. Als groep ben je immers veel meer in staat een
verandering teweeg te brengen dan als individu. Daarom staat
‘verbinden’ hoog op onze agenda. Met collectieve ambities,
gedeelde kwaliteitsnormen en een gedeelde betekenisgeving
laten we zien waar we voor gaan en waar we voor staan.

De aanbieding van de ‘keuzedelen'-petitie door BVMBO-bestuurslid Anniek van Anraad aan D66-Kamerlid
Paul van Meenen.

BVMBO: gesprekspartner aan vele overlegtafels

Laat je stem horen
In een groeiend aantal mboinstellingen en aan steeds meer
landelijke overlegtafels krijgt
de BVMBO de kans haar speerpunten te onderstrepen: plezier
hebben én houden in ons werk,
trots zijn op ons vak en steevast
de blik op de toekomst richten
met innovatief vermogen, handelswijzen en scenario’s.
Dit is ons onderwijs. En daarom horen wij gesprekspartner te zijn aan
alle gesprekstafels die ertoe doen.
Zeker als er besluiten genomen
worden die dit mooie onderwijs
niet ten goede komen. Dan zorgen
wij, als beroepsvereniging, ervoor
dat de stem van de mbo-docenten
luid en duidelijk gehoord wordt.

Zak-slaag
Mooi voorbeeld hiervan was de
brief die de rekendocenten in 2016
samen met de MBO Raad aan de
vooravond voor een Kamerdebat
over het rekenonderwijs in het mbo
stuurde naar de Tweede Kamer. In
de brief werd de Tweede Kamer
gevraagd terug te komen op haar
besluit om het rekenexamen voorlopig niet te laten meetellen voor
het examen. Een jaar later volgde
een petitie. Deze ‘reken’-petitie
werd, voorzien van meer dan 1.000
handtekeningen, in oktober 2017
aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs aan. De
petitie is geen onbekend instrument voor de BVMBO: in april 2016
startten we een succesvolle petitie
tegen het versneld invoeren van de
examinering van keuzedelen.

Een tweede voorbeeld – waarbij we
op heldere wijze steungetuigenis
vragen voor door vele opleiders
gedragen speerpunten en standpunten – is het MBO Manifest. Meer
hierover lees je op pagina 2 van
deze krant.

Professionele dialoog
Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo
al een veel besproken onderwerp.
Hoe zorgen we ervoor dat het dat
ook wordt binnen de beroepsgroep
zelf? Hierin spelen de ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the
lead’ een belangrijke rol. Zij zijn een
rolmodel voor hun vak en spelen
een sleutelrol in het organiseren
van een professionele dialoog. In
de eigen beroepsgroep: tussen docenten onderling en met studenten.
Tussen schoolleiding en opleiders.
Maar ook met het ministerie of bij
brancheorganisaties.

Leergang en dialoogtraining
Om aan al deze overlegtafels het
voortouw te kunnen nemen, moet
je goed op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen in de (beleids)
context van het beroepsonderwijs.
Een context die steeds verandert.
Daarom heeft de BVMBO het Expertisecentrum Beroepsonderwijs
(ecbo) gevraagd een leergang te
ontwikkelen die de ambassadeurs
BVMBO en teachers in the lead
hierin ondersteunt. De leergang
draagt bij aan een stevige kennisbasis en geeft de deelnemers inzicht
in het beleid van het middelbaar
beroepsonderwijs en de actuele ontwikkelingen en innovaties
daarbinnen. Na het volgen van de

leergang, weet de deelnemer welke
innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen, wat er op de
toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar je actuele
informatie en kennis kunt vinden.
Daarnaast organiseert de BVMBO
een dialoogtraining. Hierin komen
verschillende dialoogvormen aan
bod, verkennen we het begrip ‘professionele ruimte’ en krijg je inzicht
in de rol als ambassadeur voor jouw
school.

Leraar-ambtenaar
Op voordracht van de BVMBO
kreeg één van de ambassadeurs
een unieke kans om haar stem te
laten horen in Den Haag: Jolanda
Cuijpers werkte op verzoek van het
ministerie van Onderwijs een jaar
lang als leraar-ambtenaar en gaf zo
drie dagen les op haar eigen school
(ROC de Leijgraaf) en pendelde
twee dagen in de week op en neer
naar Den Haag om mee te denken
over het overheidsbeleid. ‘De docent
zit minder vanzelfsprekend in het
systeem van gesprekspartners van
het ministerie’, viel haar op. ‘Het is
blijkbaar lastig een goede vertegenwoordiging uit het mbo te vinden.
Ik vond het vreemd dat bij discussies over thema’s als burgerschap
of LOB de MBO Raad, JOB en een
decanenvereniging (meer vanuit het
vo) vanzelfsprekende gesprekspartners zijn en de mbo-opleider niet.
Daar ligt nog wel een opdracht voor
de BVMBO. Onze stem kan heel
waardevol zijn, daar ben ik echt van
overtuigd.’
Een verslag van haar jaar in het
Haagse kun je lezen op bit.ly/
LeAmbt.

Uiteraard gaan we niet alleen
de verbinding met elkaar aan.
We willen ook de banden met de
buitenwereld (het beroepenveld,
de wetenschap, andere scholen)
of met de verschillende niveaus
binnen de eigen schoolorganisatie aanhalen. Dit deden we onder
andere door innovatiebattles te
organiseren in de regio. Door
innovatiekamers – ontmoetingsplek voor opleiders voor reflectie,
ontmoeting, dialoog en het delen
van ervaringen – op te zetten. En
door onderwijscafés, TeachUpbijeenkomsten, inspiratietafels
rondom actuele thema’s te organiseren. Daar gaan we uiteraard
mee door!

Rondetafelsessies
In het oog springend voorbeeld
van verbindende evenementen,
zijn de rondetafelsessies die we
sinds 2015 organiseren. Het recept daarbij is simpel: zet enkele
betrokken docenten bij elkaar en
laat hen met elkaar het gesprek
aangaan over een thema dat de
gemoederen bezighoudt in het
mbo. Inmiddels hebben tientallen
docenten ervaringen en meningen gedeeld over de kwalificatiestructuur, de keuzedelen, het
lerarenregister, de regeldruk bij
onderwijsteams, collegiaal leren,
de verhouding tussen beroepsonderwijs en generiek onderwijs,
het rekenonderwijs in het mbo en
de prangende vraag wat je nou
een sterke dan wel een zwakke

docent maakt. De verslagen kun
je teruglezen in de MBO-krant en
op bvmbo.nl.

De ambassadeurs
Bijeenkomsten als de rondetafelsessies worden georganiseerd
door de ambassadeurs van de
BVMBO. Een van hen is Okko
Korvemaker van het Alfa-college.
‘Mbo-docenten laten zo weinig
hun stem horen’, vindt hij. ‘Het
lijkt wel of de drive ontbreekt om
een ‘teacher in the lead’ te zijn.
Veel docenten voelen zich vooral
betrokken bij het vak dat ze
geven. Maar of je nu docent Verpleegkunde of Autotechniek bent:
we zijn allemaal mbo-docent. We
hebben vaak dezelfde instrumenten ter beschikking om onze
studenten op hun toekomst voor
te bereiden. Verder hebben we te
maken met dezelfde ontwikkelingen. Belangrijk dus om ons als
beroepsgroep te verenigen en te
laten horen.’
Christien de Graaff, lid van het
College van Bestuur Alfa-college,
onderstreept Okko’s woorden.
‘Goed onderwijs kun je het beste
door docenten laten maken. Ook
de professionele ontwikkeling
gedijt het beste als de docenten
dit in eigen hand nemen. Er gebeurt veel goeds als docenten de
ruimte nemen om hun eigen plan
te trekken. Die ruimte bieden wij,
bestuurders, hen dan ook al te
graag!’

Ook BVMBO
De afgelopen jaren heeft de
BVMBO de stem van de mbo-opleider laten horen bij diverse thema’s
en hete hangijzers. Zo hebben we
meegedacht over de beroepscode,

de professionele standaard en het
lerarenregister. Ook de komende
periode willen we een plaats aan
de overlegtafels die er voor onze
beroepsgroep toe doen!
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Pre-promotietraject:

eerste stappen op pad naar
promotieonderzoek
Door een promotieonderzoek bevorder je de onderzoekscultuur
in je school en werk je tegelijkertijd aan een kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Toch zijn er maar weinig mbo-opleiders die
daadwerkelijk aan zo’n onderzoek beginnen. Om ervoor te zorgen
dat de onderzoekscultuur in het mbo groeit, heeft de BVMBO
samen met ecbo, Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit een
pre-promotietraject opgezet om docenten te ondersteunen bij
hun promotieambities.

Vakmensen
hun vak terug
Stel je voor: je zet een stel
gemotiveerde professionals bij
elkaar en laat die bedenken hoe
ze het vak dat ze uitoefenen
willen verbeteren. Daarbij staan
twee aspecten op de voorgrond:
de beroepsgroep zelf en de
kwaliteit van de uitoefening van
het beroep. Wat denk je dat je
dan krijgt? In het geval van mbodocenten was dat de start van
een beroepsvereniging die zich,
los van politiek of bestuur, wilde
inzetten voor de instandhouding
en verbetering van de kwaliteit
van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. En zo begon
het, onder andere voor mij, in het
jaar 2011.
Met name het los staan van
politiek (ook in de zin van ‘niet
begeven in de politieke arena’) of
bestuur (geen ‘tegenstander van
besturen in het mbo’) was reden
om me aan te sluiten bij de groep
gemotiveerde collega’s die zich
wilden verenigingen met als oogmerk: de kwaliteit van onderwijs
en de onderwijsgevenden. Niet
met de bedoeling om opleidingen
te gaan geven of organiseren.
Wel met de bedoeling om de
beroepsgroep, van binnenuit,
de kwaliteit te laten borgen en
waar mogelijk te verbeteren. Dat
idee kwam aardig overeen met
een van de campagnepunten van
Mark Rutte (Tweede Kamerverkiezingen 2006, toenmalig staatssecretaris bij Onderwijs en onder
andere verantwoordelijk voor het
mbo): vakmensen hun vak terug;
bureaucratie aan banden.
Indertijd werd Rutte lijsttrekker
van de VVD. In 2010 formeerde hij
zijn eerste kabinet. De beroepsvereniging heeft er inmiddels al
drie van meegemaakt (Rutte I, II
en III) en nog steeds zijn de plannen van weleer actueel. Hoewel
die nu wel in een ander licht zijn

komen te staan, na vele ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling, waarvoor de beroepsvereniging zich indertijd inzette,
was de vorming van een register.
Een register waarin docenten in
het mbo (nu is het veel breder
geworden) aantonen dat ze aan
de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoen. Vergelijkbaar
dus met het kwaliteitsregister
van de beroepsverenigingen van
verpleegkundigen/verzorgden
en het register van advocaten.
Deze ontwikkeling, het tot stand
komen van een beroepsregister, is
nu precies dat geworden waar wij
indertijd vandaan wilden blijven:
een politiek instrument (wettelijk
geregeld), waarmee bestuurders
straks beleid kunnen voeren
(ontslag bij niet voldoen aan de
eisen).
De beroepsvereniging begon als
ideaal in het kader van kwaliteit
en inhoud en is gegroeid naar
de diepgang die het nu heeft
en krijgt. De beroepsvereniging
is volwassen geworden. Wil de
beroepsgroep van docenten in
het mbo zich de komende jaren
nog thuis voelen in het onderwijs,
zonder alleen maar te denken
aan het scoren van punten voor
het register, dan blijft de beroepsvereniging die thuishaven waar
gewerkt wordt aan de inhoud.
Daarvan getuigt onder andere het
MBO Manifest, waarin duidelijke
speerpunten staan waaraan we
als docenten moeten en kunnen
werken. En waarmee politiek en
bestuur rekening moeten houden.
Want al is de vereniging geen
bestuursapparaat of politieke
partij: uit het oog verliezen doet
ze het niet.
Rob Schrijver
Docent verpleegkunde en oudbestuurslid BVMBO

In het mbo bevindt deze onderzoekscultuur zich nog in een beginstadium. Daarom is de weg naar
een promotie voor de docent vaak
geen gebaand pad. Mbo-docenten
hebben vragen als: Hoe kom je van
een idee tot een promotievoorstel?
Wat houdt een promotietraject
eigenlijk precies in? En: is het wel
een realistische keuze? Om deze
koudwatervrees weg te nemen,
zijn we in 2016 gestart met een
pre-promotietraject. Deelnemende
mbo-docenten doorlopen bij dit
traject in ruim een jaar drie fases:
een oriëntatiefase, een fase waarin
het opfrissen van onderzoeksvaardigheden (onder andere het
aanscherpen van de probleemstelling en het formuleren van een
onderzoeksvraag) centraal staat en
de derde fase, waarin ze werken aan
een onderzoeksplan en de aanvraag
van een promotiebeurs. De eerste
editie – 16 deelnemers, gestart in
januari 2017 – is dermate succesvol dat er een vervolg komt: vanaf
maart 2018 gaat een tweede groep
aan de slag.

instelling (al dan niet binnen een
practoraat). Het helpt hen ook als
ze met collega’s de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep
willen nemen.

Waardevol inzicht
Een van de deelnemers van het
eerste uur is Giel Kessels, docent/
loopbaanbegeleider bij Summa
Automotive. ‘Ik neem deel omdat
ik denk dat er veel winst te halen

is wanneer er in het mbo gedegen
onderzoek gedaan wordt om dit
onderwijs nog leuker en nog beter
te laten worden', vertelt hij enthousiast. 'Ik wil zo veel mogelijk mijn
capaciteiten gebruiken om studenten een goede toekomst te bieden.
Het verrichten van goed onderzoek
hoort daar wat mij betreft zeker
bij. Wanneer studenten zelf hun
toetsvorm kiezen, worden hun
talenten van de beter benut. Het
lijkt me waardevol voor de student,
docent, Summa College en voor het
mbo om inzicht te krijgen in wat
de keuze in toetsvorm doet met de
motivatie en leeropbrengst van de
studenten. Goed mbo-onderwijs is
voor iedereen van belang. Onderzoek in deze sector kan daar aan
bijdragen.’

Niet alle deelnemers gaan uiteindelijk ook promoveren. Voor degenen
die besluiten geen promotieonderzoek te doen, biedt het traject een
opfrissing van onderzoeksvaardigheden. Dit kan docenten helpen
om een (grotere) rol te gaan spelen
bij het coördineren of uitzetten
van onderzoeksactiviteiten op de

BVMBO in facts & figures
Officieel opgericht in: 2011.
BVMBO stond in de eerste
jaren voor ‘Beroepsvereniging
Docenten MBO’'. Dit veranderde
in 2015: de doelgroep werd
uitgebreid van docenten naar
opleiders in het mbo. Daaronder vallen docenten, maar ook
instructeurs, praktijkbegeleiders en leermeesters. Samen
maken deze opleiders het
middelbaar beroepsonderwijs.
Deze bredere scoop leidde tot
een wijziging van de statuten
(in 2015); sindsdien staat de
afkorting voor 'Beroepsverening Opleiders MBO'.
Aantal leden: 1.533 (gemeten
begin november 2017)

Aantal ambassadeurs: er zijn 19
scholen die in totaal 33 ambassadeurs faciliteren en 3 scholen die
hun ambassadeur niet faciliteren
(gemeten begin november 2017).
Hoe georganiseerd: de vereniging
heeft een bestuur bestaande uit
een voorzitter, penningmeester en
secretaris en een aantal algemene
bestuursleden. Alle bestuursleden
en ambassadeurs zijn mbo-opleiders en werkzaam bij verschillende
scholen. Zij werken op vrijwillige
basis en worden soms voor een
klein deel gefaciliteerd. Jaarlijks
vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur komt minimaal één keer per maand bijeen
voor een bestuursvergadering in
het Innovatiehuis in Den Bosch.

Agenda
De BVMBO, haar platforms en haar
ambassadeurs organiseren met
regelmaat onderwijscafés, preconferenties en inspiratietafels, rondetafelsessies, TeachUp- en andere
bijeenkomsten rondom actuele
thema’s. Kijk op bvmbo.nl/agenda/
voor het actuele overzicht.
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