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CONGRES > 23 SEPTEMBER 2014
Beste VMBO en MBO – professional,

Het Nationaal VMBO/MBO Congres 2014
Met veel trots presenteren wij u het programma van de 10e editie van het 
Nationaal VMBO/MBO congres. Samen met de landelijke experts uit het 
VMBO en MBO hebben we dit programma met zorg voor u samengesteld. 
Voor u ligt dan ook een boordevol programma waarin een grote variëteit 
van actualiteiten en ontwikkelingen in het VMBO en MBO voor u 
gepresenteerd worden door de landelijke topsprekers en praktijkexperts.

Stel uw eigen programma samen
Het Nationaal VMBO/MBO congres bestaat uit 2 dagen, waarbij op dag 
1 de actuele problematiek aangekaart wordt met diverse workshops 
en sessies en op dag 2 verdieping wordt gegeven middels meerdere 
masterclasses. 

Dit jaar staan drie congreslijnen centraal:

ACTUALITEIT EN VERNIEUWING IN DE REGELGEVING
Hoor in één dag alle actuele ontwikkelingen over de vernieuwing van de 
beroepsgerichte profielen en welke gevolgen dit heeft voor zowel het 
VMBO als het MBO. Daarnaast zal de doorlopende leerlijn uitgebreid aan 
bod komen door onder andere een vergelijking met onze Noorse buren.

DE KUNST VAN HET LESGEVEN
Ervaar hoe u de beroepsgerichte leerweg optimaal vormgeeft. 
U hoort alles over LOB, Onderwijs en ICT en de eisen taal en rekenen.

DE TOEKOMST VAN HET BEROEPENVELD
U komt meer te weten over de toekomst van het beroepenveld van de 
VMBO en MBO leerling. Vragen als “hoe creëren we kansen voor de 
kwetsbare jongeren?”, “Wat is de beste manier om samen te werken 
in de regio met andere onderwijsinstellingen en bedrijven?” worden 
op dit congres beantwoord. Daarnaast zullen onder meer het oog voor 
vakmanschap in het MBO en de problematiek rondom de terugloop van 
docenten op het VMBO en MBO aan bod komen .

Leerhotel het Klooster
Het congres zal plaatsvinden bij Leerhotel het Klooster dat mede mogelijk 
wordt gemaakt door MBO Amersfoort. In het klooster wordt met 
studenten van VMBO, MBO en HBO samengewerkt aan een toekomst in 
de dynamische sector hotel & hospitality. Studenten worden opgeleid tot 
professionals waarmee onderwijs en praktijk direct met elkaar verbonden 
worden. 

Dé ontmoetingsplaats voor specialisten in het VMBO en MBO
Op deze dag krijgt u de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan 
over álle actuele gebeurtenissen in het VMBO en MBO om samen tot 
nieuwe ideeën en oplossingen te komen. 

Wij ontmoeten u graag op 23 september en 2 oktober 2014!

Hartelijke groet,

Dirk van der Spoel  Jose Kolk
Voorzitter Nationaal  Manager Nationaal 
VMBO/MBO congres  VMBO/MBO congres 

09.00  Ontvangst met een lekker kopje koffie of thee

09.30  Welkom door dagvoorzitter Dirk van der Spoel 
 “Natuurlijk gaat het ook in decade 3.0 vooral om de interactie   
 met de leerlingen. Dat blijft. Maar die uitdagende leeromgeving 
 en het klusmateriaal van de leerkracht: daar moeten we blijven  
 bewegen.”

09.45  Nieuwe kabinetsplannen: 
 wat zijn de gevolgen voor het VMBO en MBO?
  Wat is de huidige stand van zaken in het VMBO en MBO?
  Kabinetsplannen voor het VMBO en MBO: 
  wat staat er op de agenda?
  Samenwerking tussen VMBO, MBO en bedrijfsleven:   
  standpunten van de partijen
  En...wat doet de regering? 
 Tanja Jadnanansing, Tweede kamerlid voor de PvdA,   
 woordvoerder Beroepsonderwijs en VO

10.30  Koffie- en theepauze

10.45  SESSIERONDE 1 
 
12.15  LUNCH + INSPIRATIEWANDELING DOOR HET BOS 
 
13.15 SESSIERONDE 2

15.15  Koffie- en theepauze

15.30  Prof. dr. Johan van der Sande lezing 
 Anja Vink, auteur en journaliste  

Sinds 2006 wordt de Johan van der Sande erepenning uitgereikt 
aan iemand die zijn verdienste in het VMBO heeft en als 
ambassadeur voor deze vorm van onderwijs op kan treden. 
Deze prijs is vernoemd naar Prof. dr. Johan van der Sande (1948-
2005). Prof. dr. Johan van der Sande was lector didactiek van het 
beroepsonderwijs aan Fontys, PTH te Eindhoven. Hij was nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van het vmbo.
In 2013 heeft onderwijsjournalist Anja Vink deze erepenning 
mogen ontvangen voor haar buitengewone betrokkenheid bij 
het VMBO. Anja Vink is meer dan 16 jaar werkzaam als onderwijs 
journalist voor o.a. NRC Handelsblad en Vrij Nederland.  Voor haar 
laatste boek ‘Van deze kinderen ga je houden’ zat ze een schooljaar 
achterin klas 1D van de Gijsbert Karel van Hogendorp, een vmbo in 
de Rotterdamse wijk Delfshaven. In haar lezing zal ze vertellen over 
dit schooljaar en ingaan op de ontwikkelingen rond het vmbo.

16.15  De studenten Journalistiek van MBO Utrecht zullen deze dag samen  
 met u afsluiten door de belangrijkste zaken die voorbij gekomen  
 zijn, met u te delen. 

16.30  Afsluitende borrel



10.45  SESSIERONDE 1
 Sessie A, B en C duren van 10.45 tot 12.15
 Sessie D van 10.45 tot 11.30 en sessie E van 11.30 tot 12.15
 

A  Pilotschool RSG Pantarijn: 
 vernieuwing zes profielen
 In deze best practice sessie zal NSG het Pantarijn haar ervaringen  
 met u delen als pilotschool Zorg en Welzijn. Lia van Alfen-Roelofsen  
 zal zowel de successen als problematiek met u bespreken. 
 Lia van Alfen-Roelofsen, vakgroephoofd/docent zorg & welzijn,  
 examensecretaris
  Deze sessie is interessant voor VMBO specialisten

B Advies Onderwijsraad: 
 Meer kansen voor kwetsbare jongeren (2013)
 Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid 
 van jongeren. Door hogere eisen wordt het voor kwetsbare 
 jongeren echter moeilijker om deze minimale basis te verwerven. 
 Dit advies van de Onderwijsraad richt zich op de vraag hoe 
 ook deze jongeren voorbereid kunnen worden op een zelfstandige 
 en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 
 In deze sessie zal Rob Schuur namens de Onderwijsraad antwoord 
 gegeven worden op deze vraag en hun adviezen met u bespreken.
 Rob Schuur, lid Onderwijsraad
  Deze sessie is interessant voor MBO specialisten

 C    Qompas Sectorkeuze: LOB methode voor VMBO B/K/G/T.
 LOB is essentieel bij het maken van de juiste keuze door VMBO   
 leerlingen voor hun toekomstige studie/beroep.
 Leerlingen werken via (online) opdrachten, die afgestemd zijn op  
 uw schoolsituatie, aan allerlei thema’s rondom LOB. Hierdoor   
 ontstaat een compleet doorlopend digitaal portfolio.
 Ook uw eigen activiteiten/opdrachten kunnen hierin worden   
 ondergebracht.
 Dit portfolio biedt handvatten voor gesprekken binnen het VMBO 
 en MBO.
 
 Hoe kan deze methode voor u en uw leerlingen van toegevoegde  
 waarde zijn?
 Tijdens deze interactieve workshop staan uw vragen centraal en  
 krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden van de methode.

  Deze sessie is interessant voor VMBO specialisten

D   Oog voor vakmanschap 
 Uw praktijksessie op dit congres? 

 Neem contact op met Guusje Verhoeven 06 - 51 61 83 03 
 of email g.verhoeven@sbo.nl 

E  Samenwerken in de regio 
 Uuw praktijksessie op dit congres? 

 Neem contact op met Guusje Verhoeven 06 - 51 61 83 03 
 of email g.verhoeven@sbo.nl 

12.15  LUNCH+INSPIRATIEWANDELING DOOR HET BOS 
U kunt uw heerlijke lunch pakken om vervolgens aan te sluiten 
bij de inspiratiewandeling door het bos waar de onderstaande 
sprekers hun inspirerende verhaal met u delen.
Maak uw keuze:

1  Beroepen in 2020: 
leiden wij op voor morgen of overmorgen?
Verzorgd door Ton Runneboom, Voorzitter BioRenewables 
Business Platform. Een Platform van het Ministerie van 
Economische Zaken

Duurzaamheid is een groot goed. Welke invloed heeft deze 
voortgaande ontwikkeling op de opleidingen en dus de scholen 
van de toekomst?

Duurzaamheidsprofessional Ton Runneboom zal gedurende 
de wandeling  zijn visie met u delen over hoe hij denkt dat het 
toekomstige beroepenveld eruit zal gaan zien voor de VMBO 
en MBO leerling en in hoeverre dit aansluit bij het huidige 
opleidingsaanbod. 

2  37 reasons why you should NOT go to school. 
Verzorgd door Jimenez Weerden, auteur

Jimenez Weerden zal u tijdens de wandeling meenemen in de 
wereld van de student, waarbij hij het belang benadrukt van het 
zetten van doelen, kritisch nadenken en het bepalen van je eigen 
weg en toekomst. Meerdere wegen kunnen naar Rome leiden 
en school is zeker niet altijd de enige weg naar een succesvolle 
persoonlijke en professionele toekomst.

3  Wereldburgerschap in het MBO.
Verzorgd door ontwikkelingsorganisatie VSO Nederland samen 
met het Koning Willem 1 college en ROC Midden Nederland

Een wereldburger is iemand die zich betrokken voelt bij de 
wereld om zich heen – ook over de grens van het eigen land. 
Bovendien handelt de wereldburger in overeenstemming met die 
betrokkenheid. Hij zet zich dus in voor een betere wereld. Maar 
hoe stimuleer je wereldburgerschap op het mbo? VSO Nederland, 
Koning Willem 1 College en ROC Midden Nederland ontwikkelden 
daarvoor handvatten: evenementen, lessenseries en internationale 
stages. De (kant-en-klare) materialen zijn kosteloos door iedere 
mbo-instelling te gebruiken. Tijdens de rondwandeling vertellen 
we u graag alle ins en outs.



13.15 SESSIERONDE 2
 Sessie A en C duren van 13.15 tot 14.15 uur
 Sessie D en E duren van 14.15 tot 15.15 uur
 Sessie B duurt van 13.15 tot 15.15 uur

A  Doorbraakproject Onderwijs en ICT
Samen met het onderwijs en de publieke en private partijen gaat 
het doorbraakproject Onderwijs en ICT randvoorwaarden en 
condities creëren, waardoor scholen hun eigen invulling kunnen 
geven aan gepersonaliseerd leren met ICT. In de sessie wordt in 
gesprek gagaan over de resultaten tot dan toe en de voorziene 
vervolgactiviteiten. 
Remco van Lunteren, bestuurlijk aanjager Doorbraakproject 
Onderwijs en ICT/Gedeputeerde Mobiliteit, Economie & Financiën 
Provincie Utrecht

  Deze sessie is interessant voor VMBO specialisten

B  Vernieuwing in de profielen van het VMBO: 
In deze langere sessie zullen Stichting Platforms VMBO en het 
college van bestuur van MBO Amersfoort bespreken wat de 
vernieuwing in de profielen van het VMBO teweeg brengt en 
hoe de beste aansluiting plaats kan gaan vinden tussen het 
VMBO en het MBO.  

  Deze sessie is interessant voor VMBO en MBO specialisten

C Ontwikkelingen regelgeving taal en rekenen. 
 Deze presentatie zal dieper ingaan op:

  OCW beleid op het gebied van Nederlands, rekenen en Engels
  Examinering van taal en rekenen (beroepsspecifiek en generiek)
  Examinering van taal (centrale examens en instellingsexamens)
 Rianne Reichardt, Onderwijsadviseur Steunpunt Taal en Rekenen
  Deze sessie is interessant voor MBO specialisten

D  Het Noorse beroepsonderwijs als rolmodel?!
Het Nederlandse beroepsonderwijs gaat al jarenlang gebukt 
onder een negatief imago. Het beroepsonderwijs in Noorwegen, 
daarentegen, staat goed aangeschreven onder zowel leerlingen, 
ouders als stakeholders. Twee tot driejarige ‘apprenticeships’ 
spelen hierin een cruciale rol. ‘Training Offices’ zorgen voor 
voldoende leerbedrijven in de eigen regio. Annemarie Neeleman 
bekijkt met u wat het Nederlandse beroepsonderwijs kan leren 
van zijn nabije Noorderbuur.
Annemarie Neeleman, zelfstandig adviseur & onderzoeker 
Universiteit Maastricht

  Deze sessie is interessant voor VMBO en MBO specialisten

E  Meer vakbekwame technici door regionale samenwerking
In het programma Toptechniek in bedrijf (uitgevoerd door 
het Platform Bèta Techniek) slaan onderwijs (vmbo en mbo), 
bedrijfsleven en overheid de handen ineen. Het Platform 
Bèta Techniek faciliteert zeventien regio’s bij de uitvoering 
van hun eigen regionale samenwerkingsverbanden. Leer in 
deze workshop van de uitdagingen en de good practices en 
krijg concrete handvatten voor het opzetten van uw eigen 
samenwerkingsverband.
 Deze sessie is interessant voor VMBO en MBO specialisten

WAT MAG JE VERWACHTEN?
 In twee dagen op de hoogte van alle ontwikkelingen 
 in het VMBO en MBO
 Ontmoeten van vakgenoten
 Leerzame expertsessies
 Inspirerende Best-practices

WAARMEE GA JE NAAR HUIS?
 Nieuwe kennis en inzichten
 Waardevolle nieuwe contacten met u VMBO en MBO collega’s
 Concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan

WIE GA JE ONTMOETEN?

 Directeur   
 Beleidsonderzoeker 
 Docent    
 Interne opleider  
 Decaan    
 Teammanager  
 Communicatie adviseur 
 Lob mentor   
 Overig    

Ontvang bij aanmelding het boek
“Van deze kinderen ga je houden”
van schrijver en journaliste Anja Vink

www.sbo.nl/vmbo-mbo

VMBO en MBO op 1 (leer)lijn naar de toekomstVMBO en MBO op 1 (leer)lijn naar de toekomstVMBO en MBO op 1 (leer)lijn naar de toekomst
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MASTERCLASSES > 2 OKTOBER 2014 > LEERHOTEL HET KLOOSTER AMERSFOORT 

09.00  Ontvangst met een lekker kopje koffie of thee

09.30  Welkom door dagvoorzitter Dirk van der Spoel

09.45  MASTERCLASSES RONDE 1

A  Leidinggeven aan innovaties
Frank Kwakman is hoogleraar professionele dienstverlening aan 
Nyenrode Business Universiteit.
In deze workshop gaat hij met u aan het werk rond het thema 
‘ondernemerschap in het onderwijs’.
Waar herken je een ondernemende school aan en wat doet dat 
met je profiel? Wie van u is hier stappen aan het zetten en wat 
zijn de ervaringen?
En, zitten we wel op ondernemende scholen te wachten?
Prof. dr. Frank Kwakman is hoogleraar professionele 
dienstverlening aan Nyenrode Business Universiteit.

B  Regionale samenwerking in Europees perspectief
Wat is de invloed van Brussel op school?
Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker voor 
onderwijsinstellingen. Deze relatie moet zeker aangegaan 
worden, maar de wereld is groter. Veel regionale bedrijven 
opereren internationaal en het is als onderwijsinstelling een must 
om op de hoogte te zijn van Europese regelgeving. Wim van der 
Camp zal in deze masterclass de actuele wet- en regelgeving 
vanuit het Europees Parlement met u delen. 
Dr. ing. Wim van de Camp, lid Europees Parlement voor het CDA

C  Innovatie van didactiek in een internationale context 
Kennisoverdracht is niet alleen meer het terrein van school en 
docent. De digitale veranderingen krijgen meer invloed. Wat is 
het antwoord?
In deze masterclass passeren een aantal  zowel nationale als 
internationale, voorbeelden. Zij laten zien hoe software kan 
worden gebruikt om ruimte te bieden aan gepersonaliseerd 
leren. We gaan in deze masterclass aandacht schenken aan 
deze ontwikkeling in relatie tot een veranderende rol van 
de docent. De docent verschuift van kennisoverdracht naar 
kennisconstructuur.
Harry Frantzen, directeur domein bewegen en educatie 
Hogeschool Windesheim.

11.15  Koffie en theepauze

11.30  Over welke competenties beschik jij?
In samenwerking met andere groepsleden gaat u in het bos van 
Leerhotel het Klooster een creatieve samenwerkingsopdracht 
uitvoeren waarbij u uw eigen competenties onder de loep neemt. 
Hoe bepalend zijn non-cognitieve factoren geweest in uw eigen 
(school)carrière? Tijdens deze opdracht zal een heerlijke lunch 
klaarstaan, zodat u gedurende de lunch aan de slag kunt met uw 
groepsleden. 
Deze opdracht zal worden verzorgd door 

13.00  MASTERCLASSES RONDE 2

A  VMBO 2020, ambitieus, innovatief en arbeidsmarktgericht
VMBO krijgt door de introductie van nieuwe profielen en de 
mogelijkheid voor keuzemogelijkheden een reset voor jongeren. 
Een nieuwe visie op het VMBO, MAVO NEXT als een innovatief 
schoolprogramma en het VMBO-MAVO keuzeinstrument om de 
schoolprofilering eigentijds, strak en aantrekkelijk te maken. In 
de masterclass wordt een combinatie neergezet van ‘no data - no 
talk’, VMBO regionale loopbaanpatronen analyseren zorgt voor 
een andere kijk op de toekomst van jongeren en een nieuwe kijk 
op het VMBO. 

In de masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 VMBO 2020 als katalysator om jongeren nieuwe kansen 
 te geven, het nieuwe talent-ontwikkel-model.
 MAVO Next als trekker voor het vernieuwde VMBO,   
 beroepsgericht en innovatief, een best practice.
 VMBO meerwaarde : vanuit een voor het Ministerie van   
 OCW ontwikkeld keuze-instrument kan iedere VMBO een 
 eigen ‘gezicht’ ontwikkelen. 
Iedere deelnemer krijgt het VMBO - keuzeinstrument (online) 
beschikbaar. 
Jan Engberts, Directeur EB-Management B.V.

B  Een mavo hoeft niet ziek te zijn om beter te kunnen worden
De strakke wind die het vmbo opschudt lijkt zo op het oog 
voorbij te gaan aan de GTL. Het leerlingenaantal blijft constant, 
de populariteit daalt niet en de korte termijn resultaten zijn niet 
onaardig. Zo op het oog is het vrede. Maar mavo-leerlingen geven 
in onderzoeken aan dat ze zich te weinig voelen uitgedaagd. En 
zijn zij wel echt klaar voor die ingewikkelde die op hen wacht? 
Moet de lat niet hoger en anders komen te liggen? Hoe macro-
doelmatig is de mavo eigenlijk? Jan Duursma en Martin van Os 
kijken in deze masterclass met u vooruit.
Jan Duursma, Zelfstandig adviseur
Martin van Os, directeur VanOs Advies

C  Voorspellers van (onderwijs)succes
Uit onderzoek is steeds meer bekend over de rol van non-
cognitieve factoren, toetsen en docentoordelen in de 
onderwijskansen van leerlingen. Tegelijkertijd neemt de 
maatschappelijke druk op een zo hoog mogelijke advisering, 
plaatsing en examinering toe. Met alle mogelijke gevolgen voor 
leerlingen en scholen van dien. Welke vorm van determineren 
heeft de beste voorspellende waarde in de (school)carrière van 
individuele leerlingen? Welke competenties zijn sterke voorspellers 
van (school)succes? Welke vormen van toetsen en determineren 
zijn leerlingen het meeste bij gebaat? En hoe verhoudt dit zich 
tot hoe scholen momenteel hun onderwijs inrichten? Annemarie 
Neeleman en Trudie Schils kijken in een interactieve masterclass 
naar de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek van 
de Universiteit Maastricht en wat deze bevindingen mogelijk 
betekenen voor uw school, onderwijs en leerlingen. 
Annemarie Neeleman, zelfstandig adviseur & onderzoeker 
Universiteit Maastricht 
Trudie Schils, programmaleider onderwijsonderzoek Universiteit 
Maastricht

15.00  Afsluiting door dagvoorzitter 

ENERGIZER



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Vermeld uw aanmeldcode bij registratie:

Ook partner worden van dit boeiende event?

Je organisatie als kennispartner profileren en in contact komen 
met professionals uit het VMBO en MBO? dat kan!
Jouw organisatie in de spotlights!
Ontmoet je (potentiële) klanten! Presenteer je visie en oplossingen 
en kom met je doelgroep in contact!

Wat zijn de mogelijkheden?
 Presenteer je klant- of praktijkcase en breng zo je organisatie,  
 producten en diensten onder de aandacht
 Je whitepaper op de website zorgt voor exposure en leads!
 Vaar mee op de marketing activiteiten van het event

Meer weten en/of aanmelden?
Guusje Verhoeven, Branding- en eventmanager
040 - 2972 729 / 06 51618 303 | g.verhoeven@sbo.nl

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons 
adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef 
uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen 
over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en 
gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw 
en Euroforum maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de 
beurs in Londen. Meer informatie op: www.sbo.nl

Uw investering
De prijs van het congres bedraagt €399,- voor 1 dag en €599,- voor 2 dagen

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0
VMBO en MBO op 1 (leer)lijn naar de toekomst

www.sbo.nl/vmbo-mbo

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Data en locatie
23 september 2014: congresdag
2 oktober 2014: masterclasses
Leerhotel het Klooster Amersfoort
Voor routebeschrijving zie:
www.sbo.nl/vmbo-mbo

Persoonlijk congresadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:
Leanne Visser
040 - 2 972 793 | l.visser@sbo.nl

68535

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
1. Via internet: www.sbo.nl/vmbo-mbo
2. Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
3.  Telefonisch:  040 - 2 974 888

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. 
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging 
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail. 


