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DOCENTENDAG H&M EN BIB 
 

EIGENHANDIG BOUWEN AAN DE TOEKOMST! 

  

donderdag 22 maart 2018 
 

Locatie: Bouw en Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk (route en parkeren) 

 
 

Voorlopig programma 

09.00 – 09.30 uur Inloop met koffie/thee 

09.30 – 09.45 uur Welkom 

09.45 – 10.45 uur Annette Dölle  

Nooit af…in het onderwijs  

10.45 – 11.15 uur Pauze en tijd om te netwerken 

11.15 – 12.15 uur Eerste ronde workshops 

12.15 – 13.30 uur Lunch en tijd om te netwerken 

13.30 – 14.30 uur Tweede ronde workshops 

14.30 – 15.00 uur Pauze en tijd om te netwerken 

15.00 – 16.00 uur Derde ronde workshops 

16.00 – 17.00 uur Vangst van de dag, plenair 

17.00 uur - …… Drankje en hapje 

 

 

Iedere workshopronde kunt u een keuze maken uit één van de workshops uit de lijnen: 

 Visie,  

 Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al? 

 Aan de slag met keuzedelen 

 

Hierna volgt een overzicht van de workshops met een korte toelichting. Soms ontbreekt een 

toelichting, omdat de organisatie nog bezig is met het ontwikkelen van de workshop. 
 
  

 

https://www.bouwinfrapark.nl/route-parkeren/
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Eerste ronde workshops: 11.15 – 12.15 uur 
 

 

Visie 
 

Mediawijsheid: een Amsterdams samenwerkingsverband tussen gemeente en mbo-scholen 

(Bram Bekkers en Maurice van Oostrom, Hout en Meubileringscollege) 

 

Je wordt elke dag met beelden overspoeld. Zonder dat we het doorhebben worden we continue 

beïnvloed. Wanneer je een eigen website/ portfolio maakt draag je ook bij aan de verspreiding van 

beelden. In deze workshop laten wij in het kort zien hoe je dagelijks wordt beïnvloed door beelden van 

buiten. Daarnaast ga je met een paar simpele tips zelf (met de mobiele telefoon) aan de slag met 

eigen beeldmateriaal. 

 

De bouw aan verandering onderhevig 

De Bouwagenda: Innovatie in de bouw betekent ook fors investeren in de bouw van een leercultuur en 

lerende organisaties. 

 

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Met dat doel 

heeft het kabinet het initiatief tot De Bouwagenda genomen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen 

(waaronder de mbo-scholen) en overheid werken hierin samen aan zaken die ons en de toekomstige 

generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de vernieuwing en 

verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT- en datatoepassingen 

in de bouw.  

Dit vraagt onder andere een excellente en zelfbewuste bouwcultuur om het lerend vermogen – bij 

organisaties en individuen - in de bouw te creëren en faciliteren. En een daaraan gekoppelde flexibel 

en vraag gestuurde excellente opleidings- en kennisinfrastructuur. Disruptieve technologische 

ontwikkelingen leiden onherroepelijk tot nieuwe kennisbehoeften en een kennishiaat. Koplopers 

adopteren nieuwe ontwikkelingen, maar zien hun kennisbehoefte onvoldoende vertaald. In de 

mainstream ontstaat een gebrek aan kennis. Het (succesvol) toepassen van nieuwe kennis noodzaakt 

dat we anders gaan opleiden en omscholen. Concreet betekent dit investeren in de kwaliteit van 

productie en vakmanschap, in een excellente, flexibele en vraaggestuurde opleidings- en 

onderwijsinfrastructuur, in de verankering van vraagarticulatie en in het inzetten op kennisontwikkeling 

en competenties. 

In deze workshop wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen die spelen in de bouw en 

kan de dialoog worden aangegaan over de kansen en uitdagingen die er liggen voor “het onderwijs”. 

 

Wat maakt een examen tot een goed examen 

(Irma van der Laan, ontwikkelteamleider bij Consortium Beroepsonderwijs) 

 

In deze workshop herijkt u uw eigen uitgangspunten. Wat komt er precies kijken bij de constructie van 

een examen? Hoe belangrijk is het om daarbij helder geformuleerde uitgangspunten te hebben? En 

hoe uit zich dat in verschillende manieren van examinering? Hoe kan expliciete kennistoetsing er 

bijvoorbeeld uitzien? Of hoe voorkom je afvink-lijstjes? 
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Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al? 
 

Leven Lang Ontwikkelen, dat gaan we doen! 

(Charlotte Lugtenburg, Kennispunt onderwijs en examinering en Sabine Mul, btg TGO) 

 

Leven Lang Ontwikkelen: de kranten staan er vol van. Een actueel onderwerp dus. Vooral in de 

Techniek, waar men meer vacatures heeft dan medewerkers. 

Dus wordt een leven lang ontwikkelen van alle kanten gestimuleerd, maar nu nog de uitvoering! Hoe 

kunnen mbo-scholen bijdragen? 

Welke kansen biedt het thema Leven Lang Ontwikkelen? Wat betekent dit concreet voor opleidingen 

en teams? Hoe kunnen de mogelijkheden voor nieuwe studenten die instromen met leer-werkervaring 

nog beter benut worden? Wat betekenen flexibiliteit en maatwerk voor het onderwijs en de 

programmering? Waar denk je als docent aan bij een ‘passend onderwijsaanbod’? Wat heb je nodig 

en wat vraagt dit van de schoolorganisatie? Vandaag starten we samen een zoektocht naar de 

antwoorden, met een focus op de ruimte zoeken! 

Aan de hand van een aantal voorbeelden gaan we praktisch aan de slag. Een gericht stappenplan kan 

helpen om actie te nemen in het mbo en een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken voor zowel 

starters, herstarters en doorstarters! 

 

Een innovatief onderwijsconcept 

(Friesland College) 

 

Leren bij het Friesland College draait altijd om de praktijk. Onze samenleving verandert razendsnel. 

Het is dan ook belangrijk dat het beroepsonderwijs steeds meebeweegt. Friesland College werkt met 

praktijkgestuurd leren. Deze methode is opgebouwd uit verschillende elementen: praktijk, reflectie, 

verdiepen en trainen van vaardigheden. Zij vertellen u er graag meer over. 

 

 

Aan de slag met keuzedelen 
 

Keuzedeel: Graafschadepreventie door middel van grondradar (niveau 2 en 3) 

(Dieuwertje ten Berg, Universiteit Twente en ROC van Twente) 

 

Het vakgebied van de ondergrondse infratechniek is in ontwikkeling. Nieuwe technieken zoals de 

grondradar, sensoren op onder- en bovengrondse infrastructuur en op graafmachines zullen een 

grotere rol gaan spelen bij het voorkomen van graafschade. De computer wordt steeds belangrijker en 

er wordt meer digitaal gewerkt. Tevens worden wet- en regelgeving, onder andere over registratie van 

ondergrondse netten, strikter. Het onderwijs moet mee groeien met de ontwikkelingen om te kunnen 

blijven voldoen aan de wensen van de sector. De grondradar is bijvoorbeeld een ontwikkeling die in 

de praktijk gaande is, die vanuit daar ook terug zal vloeien naar het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Een presentatie over de inhoud van het keuzedeel en de training, gebaseerd op dit keuzedeel, 

voor werkenden. Het betreft een initiatief vanuit de Samenwerking bedrijven, Universiteit Twente en 

ROC van Twente. 

 

Keuzedelen Concreet 

In deze workshop geven we inzicht hoe onze keuzedelen zijn opgebouwd en op welke wijze de 

examinering is ingericht. Ook worden de eerste ervaringen van roc’s met de keuzedelen van Concreet 

teruggekoppeld. 
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Tweede ronde workshops: 13.30 – 14.30 uur 
 

 

Visie 
 

Naar een circulaire meubelindustrie en interieurbouw 

(Kees Hoogendijk, CBM) 

 

Nederland staat voor de uitdaging om de Transitie te maken van een lineaire naar een circulaire 

economie. In het kader van het Rijksbrede actieprogramma Nederland Circulair 2050 zijn in januari 

2018 vijf ‘Transitieagenda’s’ gepresenteerd. De meubelindustrie en Interieurbouw valt onder de 

Transitieagenda ‘consumptiegoederen. Op verzoek van de branche is in deze transitieagenda de 

branche-agenda voor de meubelindustrie en interieurbouw opgenomen. Tijdens de workshop, ‘Naar 

een Circulaire meubelindustrie en interieurbouw’ vertel ik u meer over de uitdagingen waar onze 

branche voor staat, wat dat betekent voor onze bedrijven en voor het meubelvakonderwijs in 

Nederland. 

 

De toekomst van vakmanschap 

(Marieke Buisman van het Kohnstamm Instituut) 

 

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is 

tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de 

arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe 

bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit 

ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type 

vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is  op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de 

inrichting van het mbo. Marieke Buisman gaat graag in gesprek hierover met u! 

U kunt de publicatie De toekomst van vakmanschap hier downloaden: https://www.nro.nl/wp-

content/uploads/2015/05/ToekomstvVakmanschapdruk.pdf 

 

 

Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al 
 

Trends in de bouw vertaald naar onderwijs 

(Sjoerd Wiersma van ROC van Amsterdam en Kasper Sloot van ROC A12, beiden ontwikkelaar voor 

Consortium Beroepsonderwijs) 

 

Hoe doe je dat: trends vertalen naar onderwijs? En hoe laat je dit z’n plek krijgen binnen uw 

onderwijs? Hoe houd je het flexibel en actueel? U gaat aan de slag  met de vertaling van enkele 

concrete trends in de bouw naar (projectmatig) onderwijs. U verlaat deze workshop met direct 

toepasbare invullingen voor uw lessen van morgen. 

 

Cross-overs de nieuwe toekomst? 

(Alfred Evers, ROC van Twente, Martin Bellers, RIBO en Miguel Visser en Guido Papai, Graafschap 

College) 

 

Zowel het ROC van Twente als Het Graafschap College zijn gestart met respectievelijk de crossover 

Technicus Hout en Restauratie en Smart Building.  

U wordt meegenomen in de wijze van aanpak, voorbereiding en uitvoering. 

Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar kunnen we leren van elkaar? 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/05/ToekomstvVakmanschapdruk.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/05/ToekomstvVakmanschapdruk.pdf
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Workshop Online leeromgeving praktijkopleiders/examinatoren 

(Leo Rauwers, ROC van Twente, Sabine Mul, btg TGO MBO Raad) 

 

De hout- en meubelopleidingen voeren één examen in de beroepspraktijk uit. De btg TGO / Hout & 

Meubel heeft daarom een online leeromgeving in drie modules voor praktijkbeoordelaars ontworpen 

die ook breder inzetbaar is. Het instrument besteedt extra aandacht aan het vergroten van de 

examendeskundigheid van externe beoordelaars. Het gegeven ‘weinig tijd om te beoordelen’ leidt tot 

bondige instructies en opdrachten, flexibel, eenvoudig en aantrekkelijk gepresenteerd. Nieuwsgierig 

geworden?  

Neem uw laptop of een ander middel mee en ga samen met ons aan de slag. Bekijk en ervaar zelf de 

mogelijkheden en ga met ons in gesprek over deze online leeromgeving voor uw 

praktijkbeoordelaars/-examinatoren! U gaat naar huis met een voucher om de leeromgeving nog 

uitgebreider te verkennen.  

 

 

Aan de slag met keuzedelen 

 

Hoe keuzedelen het aanbieden van opleidingen met kleine aantallen studenten 

vergemakkelijkt? 

(Peter van Laarschot, Summa College)  

 

Keuzedelen een zege voor onze kleine opleiding in de Meubel/interieurbouw. 

Ja u leest het goed…… Voor onze kleine opleidingen in de Meubel/Interieurbouw is het aanbieden 

van de keuzedelen een bestaansvoorwaarde. 

Geïnteresseerd?? Schrijf u in voor deze Workshop van Peter van de Laarschot, Summa College. 

Graag wisselt hij ook met jullie van gedachte hoe jullie de keuzedelen inzetten 

 

Workshop Savantis 

(Laurents van Stenus, Savantis) 

 

In deze workshop gaan we samen aan de slag over duurzaamheid in het beroep, ondernemerschap, 

digitale vaardigheden en inspelen op innovaties.  

U krijgt inspiratie en vooral praktische informatie zoals tools, lesideeën, video en praktijkvoorbeelden 

die u direct kunt gebruiken voor uw studenten in uw eigen lessen. 

 

Keuzedelen ECM 

(Petra van Sijl, ECM) 

Petra van Sijl, van het ExpertiseCentrum Meubel, geeft meer informatie over de manier waarop ECM 

de keuzedelen heeft ontwikkeld en aan het ontwikkelen is. Hierin speelt de invloed van het 

bedrijfsleven een grote rol. Zij gaat met u in gesprek over hoe de keuzedelen in elkaar zitten. Hoe ziet 

het examen eruit? Wel of niet vaststellen? U krijgt tijdens deze workshop de gelegenheid om kennis 

en tips uit te wisselen over het gebruik van keuzedelen en de oplossing voor praktische problemen. 
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Derde ronde workshops – 15.00 – 16.00 uur 

 

Visie 
 

Roadmap ‘Ondergronds onderwijs’ 

(Dieuwertje ten Berg, Universiteit Twente en ROC van Twente) 

 

Het ontwikkelen van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw, Infra, Landmeten en dataverwerking 

(niveau 4)  

De ontwikkelingen in het gehele ontwerp- en onderhoudsproces 

van het nutsnetwerk zullen ook het mbo beïnvloeden. Om deze 

veranderingen en de implicaties ervan in kaart te brengen wordt 

er een roadmap 'Ondergronds Onderwijs' ontwikkeld.  

De roadmap zal de volgende onderdelen bevatten: 

 Overzicht huidige onderwijs bouw en infra 

 Overzicht vernieuwd beroepsbeeld inclusief technieken, 

uitgedrukt in kerntaken en 

werkprocessen per mbo niveau 

Het betreft een initiatief vanuit de Samenwerking bedrijven, 

Universiteit Twente en ROC van Twente. 

 

Instroom in de Hout en meubel welke kansen en mogelijkheden liggen hier 

(Gaby Ockeloen, ECM en Katja Jonker CBM) 

 

 

Wat vraagt ‘het bedrijf’ van de toekomstige werknemer in de bouw 

(Rieneke Leusink – HR manager, Ter Steege Holding bv) 

 

De bouw verandert. Dit vraagt flexibiliteit op alle fronten. Zeker in het onderwijs 

Rieneke Leusink gaat in op de veranderingen in de bouw en wat dat betekent voor het HR beleid. 

Waarmee worden de huidige en nieuwe medewerkers geconfronteerd? Flexibiliteit en betrokkenheid 

zijn belangrijke begrippen die door alle lagen van het bedrijf voelbaar moeten zijn. In het verwerven 

van de juiste competenties van de huidige en toekomstige medewerkers heeft het onderwijs volgens 

haar een belangrijke rol. ‘Men moet over de bestaande grenzen kunnen kijken en verantwoordelijkheid 

willen nemen voor de eigen toekomst. Deze kwaliteiten dragen bij aan een beter resultaat, maar dit 

gaat niet vanzelf. ‘Hiervoor is een groot stuk bewustwording nodig, waar al vanaf de opleiding aan 

gewerkt zal moeten worden’, aldus Rieneke. Zowel bedrijfsleven als onderwijs zullen hierin vraag 

gestuurd moeten werken. 
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Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al? 

 

Doorst(r)omen vmbo – mbo instroombevordering Techniek “good practice’ ROC Mondriaan 

(Adri Pijnenburg, projectleider doorlopende leerroutes vmbo – mbo Techniek en Konra Buls, 

onderwijskundige ondersteuning  mbo Techniek)  

 

In de regio Haaglanden is vsv geminimaliseerd en een instroomverhoging vanuit vmbo gerealiseerd 

door een unieke innovatieve aanpak. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een voorproefje krijgt u 

via deze link naar het schakelprogramma ‘De wereld van de Drones & 21 century skills’ leerlijn vmbo – 

mbo: klik hier. De resultaten zijn behaald door maatwerk met belevingsschakelprogramma’s vmbo – 

mbo Techniek in een hybride leeromgeving voor leerlingen en ouders vmbo incl. MAVO / HAVO. Het 

nieuwe vmbo wordt uitgelijnd met de verwante doorstroom en 21ste century en LOB skills in de 

doorlopende leerroute vmbo-mbo. De eerste ervaringen worden met u gedeeld. 

 

Hybride leeromgeving 

(Wim Diender, Deltion College) 

 

Deltion College heeft samen met een woningcoöperatie en aannemer een hybride leeromgeving 

ingericht. Studenten van de BOL2-opleidingen Timmerman, Tegelzetter en Metselaar kregen zo de 

kans om zelf vier woningen te bouwen. Deltion vertelt u graag over de opzet van het project, de 

opbrengsten, leermomenten en de toekomst! 

 
 
Aan de slag met keuzedelen 
 

Keuzedelen aan de voorkant geschikt maken voor bbl  

(Ton Laarman, SOMA College, Louis Rutten, SBB) 

 

In deze workshop gaat men aan de slag met bestaande keuzedelen en deze te ‘herzien’ waardoor ze 

meer geschikt worden voor uitvoering in de bbl. Door keuzedelen meer in vaardigheden te beschrijven 

dan in kennis, wordt een slag geslagen voor de uitvoering bij leerbedrijven. Onder begeleiding van 

Ton Laarman (SOMA College) en een ontwikkelaar van SBB wordt samen met u gekeken waar 

mogelijkheden liggen.  

 

BIM in keuzedelen. 

(Consortium Beroepsonderwijs: Benny van den Berg (ontwikkelaar) en Bert Slotboom 

(ontwikkelteamleider). Stabiplan: Wilco Griffioen) 

 

Er is volop informatie over BIM te vinden, maar hoe maak je van deze informatie goed lesmateriaal? 

Welke didactische aanpak kies je dan? Wij nemen u kort mee in onze werkwijze; daarna gaat u zelf 

aan de slag. U verlaat de workshop met concreet toepasbare ideeën. 

https://www.ad.nl/den-haag/drones-lokken-vmboenrsquo-er-naar-technisch-mbo~a4ef2afb/

