verslag
 elangrijk. Het gevoel voor het kind
b
staat voorop. Zij geven met name in jaar
1 en 2 les, daarvoor voldoet hun kennis.”
Adjunct Geert Bruins van Wellantcollege De Groenstrook in Aalsmeer heeft,
terwijl het schooljaar al is gestart, net
een sollicitatiegesprek met een kandidaat-docent economie achter de rug.
“Een keurige man van tegen de zestig,
strak in het pak, met alle bevoegdheden.
Toch ga ik dan op m’n gevoel af dat zo iemand niet past in ons type onderwijs.
Want hier werken vergt vooral ballen,
power, uitstraling...” De eigenschappen
bezitten waardoor je goed meekomt in
het vmbo zijn voor Bruins belangrijker
dan bevoegdheden. Bevoegd én bekwaam is het uitgangspunt, maar bij het
huidige schaarse aanbod heeft hij niet
altijd de keuze. “De besten zijn aan het
begin van het schooljaar al vergeven.”
Als korte termijnoplossing voor de tekorten geeft hij enkele docenten tijde-

lijk extra overuren in een ander vak. Hij
hoopt voor economie en wiskunde op de
valreep nog goede mensen te vinden.

Sinds 3 september j.l. heeft

Ballen
Het lerarentekort is een probleem dat de
komende jaren toeneemt, zoveel is duidelijk. Onbevoegden inzetten gebeurt
meer én meer structureel in het groene
onderwijs. Of de inzet van onbevoegden
per se een aantasting van de onderwijskwaliteit is, is de vraag. Veel aoc’s zetten
het nadeel van niet-gekwalificeerd om
in een voordeel, door gemotiveerde kandidaten ‘met ballen’ aan te nemen. Mensen met werkervaring of fris van de pabo
die ze vasthouden met een gerichte opleiding, die ook nog eens past in het
straatje van de school. p

ISO-gecertificeerde

* Bronnen: het Onderwijsblad en Onderwijsverslag 2005/2006 van de Onderwijsinspectie

Bijsterveld.
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Helicon Opleidingen vier

examinatoren. Op die dag
ontvingen zij in de ‘School
voor de Toekomst’ met vier
collega’s van Koning Willem
1 College hun certificaat uit
handen van OCWstaatssecretaris Van

De ISO-gecertificeerde medewerkers
Bert Beekhof (geheel links), Cor van Erp
(2e links), Willem Kuijpers (3e rechts),
Cees van den Broek (2e rechts) met
staatssecretaris Van Bijsterveld (3e
links) en Certiforce-directeur Paul
Alsemgeest (geheel rechts)

tekst en fotogr afie pieter boetzkes

OCW-staatssecretaris reikte certificaten uit

Helicon-assessoren ISO-gecertificeerd
Helicon-medewerkers Bert Beekhof, Cees
van den Broek, Cor van Erp en Willem
Kuipers zijn daarmee de allereerste ISOgecertificeerde assessoren in Nederland.
De vier Koning Willem 1-docenten hebben die primeur als toetsconstructeurs.
Andere vaardigheden
De acht docenten van beide onderwijsinstellingen werden in een pilot met de certificatie-instelling Certiforce gecertificeerd in een traject waarin ze een proeve
van bekwaamheid moesten afleggen. Helicon Opleidingen nam op uitnodiging
van Certiforce deel aan de pilot omdat
deze aansloot op de ontwikkeling van een
stevige examenorganisatie die het aoc
sinds enkele jaren in gang heeft gezet. Zo
liet het aoc vanaf schooljaar 2005-2006
ruim 150 examinatoren door een externe
organisatie trainen. Meer dan de helft van
die examinatoren is al gecertificeerd door
Provex,  een gespecialiseerd onderwijs- en
examenbedrijf uit Boxmeer.
Die ontwikkeling van deskundigheid
van examinatoren is volgens Jan Jacobs
– examensecretaris mbo van Helicon

Opleidingen – van belang vanwege de
invoering van competentiegericht onderwijs. “Examinatoren moeten op een
andere manier examens afnemen. Het
toetsen in de praktijk vereist namelijk
andere vaardigheden van een examinator dan een theorie-examen. Van belang
is bijvoorbeeld het observeren in de beroepssituatie, constateren van bepaald
gedrag en het kritisch onafhankelijk beoordelen van de examenkandidaat.”
Hoge eisen
Een bijkomende reden is dat het aoc bij
veel bedrijven in-company opleidt. CvBvoorzitter Frans Hoeks daarover tijdens
het officiële deel van de certificatenuitreiking: “Helicon liet het afgelopen
schooljaar maar liefst 1.500 medewerkers van bedrijven zoals o.a. Center
Parcs, Bavaria, CeHaVe en Flora Holland
een EVC-procedure doorlopen zonder
dat zij een schoolgebouw van binnen
hebben gezien.” Die bedrijven stellen
volgens hem terecht hoge eisen aan de
organisatie van onderwijs en examen.
Dat vraagt volgens Hoeks om maatwerk

en een omvorming van het onderwijs
naar competentiegericht leren. En een
duidelijk onderscheid tussen onderwijs
en examen. “De docent is niet meer de
examinator van zijn eigen leerlingen en
onderwijsprogramma.” Met scheiding
van opleiden en een onafhankelijk examen, voldoen scholen volgens Certiforcedirecteur Paul Alsemgeest volledig aan
standaard drie van KCE (deskundigheid).
Omdat Helicon nog een stap verder wilde
en de kwaliteit van het ontwikkelproces
tussentijds extern wilde meten en Certiforce assessoren zocht om haar procedure
te laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie besloot Helicon tot deelname
aan de pilot. De vier docenten deden examen bij Certiforce naast hun normale certificering. Examensecretaris Jan Jacobs is
tevreden over het resultaat. Volgens hem
streeft Helicon naar ISO-certificering van
alle examinatoren. “Zeker als je voor bedrijven opleidt die zelf ook ISO-gecertificeerd zijn, is dat natuurlijk handig.”
Kwaliteitsslag
Staatssecretaris Van Bijsterveld reikte
tijdens de bijeenkomst de acht geslaagde
examinatoren persoonlijk hun certificaat uit. Ze feliciteerde hen, Helicon Opleidingen, Koning Willem 1 College en
Certiforce met het resultaat. “In het
mbo staan we voor de grote uitdaging
van competentiegericht onderwijs en
examinering speelt daarbij een belangrijke rol”, aldus Van Bijsterveld. In 2010
moeten op alle mbo-opleidingen de
kwaliteit en organisatie van de examens
competentieproof zijn, zo herinnerde zij
de aanwezigen aan de afspraken tussen
overheid en mbo-instellingen. “Certificering van medewerkers draagt in hoge
mate bij aan de kwaliteitsslag die we
binnen twee jaar in het mbo willen
halen.” Degenen die op deze wijze examen hebben gedaan in examens vaststellen of afnemen, voldoen volgens de
staatssecretaris ruimschoots aan de
daarvoor gestelde eisen. p
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