over het nieuws

Samenwerking ondersteuners
In een aoc-landschap waar onderwijsinstellingen de komende jaren voor
complexe vraagstukken staan, hoopt Combikracht verschil te maken. Een
combinatie van invalshoeken moet ondersteuning op een hoger niveau
brengen.
Combikracht
bundelt
ondersteuningskracht
De partners van Combikracht,
ondersteuners voor groen
onderwijs, ondertekenden 6
september een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen in
afstemming met de doelen van
het ministerie van EL&I en de
Groene Kennis Cöperatie
gezamenlijk vraagstukken van
groen-onderwijsinstellingen
oplossen. “Met een goed,
compleet en flexibel pakket van
diensten.”

De partners van Combikracht: v.l.n.r.
staand Cor Sluijter (Cito), Wim Drost
(Ontwikkelcentrum), Johan van der
Horst (KPC Groep), Toine Maes
(Kennisnet), Peter Velseboer (APS);
zittend Pieter Boetzkes (Silo) en
Suzanne Koning (CPS)
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“De naam zegt het al”, zei Bart
van Kuik, adviseur bij de KPC
Groep. Combikracht. De partners – Ontwikkelcentrum,
stichting Kennisnet, KPC
Groep, CPS, APS, Cito, Silo en
Stoas/Vilentum – verwachten
dat de combinatie van hun
expertise de kwaliteit van de
dienstverlening verhoogt en de
waarde voor de klant vergroot.
Op 6 september kwamen ze
bijeen bij CPS in Amersfoort om
de dienstverlening te bespreken en hun samenwerking te
formaliseren. Die samenwerking is niet zomaar uit de lucht
komen vallen, bevestigde Wim
Drost, directeur Ontwikkelcentrum en voorzitter van de
stuurgroep van Combikracht.
“Het ministerie van EL&I vond
en vindt nog steeds dat onze
dienstverlening aan groen
onderwijs meer gebundeld kan
worden. Dat doen we met alle
plezier.”
‘Goed moment’
Het is niet voor het eerst dat
de partners, ondersteuners van
het groen onderwijs, elkaar

vinden. Op het moment dat de
GKC de onderwijsinstellingen
verbond om in gezamenlijkheid
aan onderwijsvernieuwing te
werken, ontstonden al initiatieven om de ondersteuning te
bundelen. Niet alleen omdat de
afzonderlijke partners dan
sterker zouden staan, maar
vooral ook omdat de vraagstukken in het groen onderwijs
complexer werden. Dat leidde
tot samenwerking, maar die
samenwerking verbond vaak
slechts twee of drie ondersteuners voor de duur van een project.
De samenwerking krijgt nu
structuur met een stuurgroep,
een werkgroep die naar de aanpak van opdrachten kijkt en
maandelijks overleg. Combikracht ontstaat op een goed
moment, denken de partners,
want het groen onderwijs staat
nu voor uitdagingen zoals kortere studieduur, een nieuwe
kwalificatiestructuur, Passend
onderwijs en doorlopende leerlijnen, die een multidisciplinaire aanpak vragen. Daarnaast is onder meer kennis
nodig van communicatie, competentiegericht leren en beoordelen, leermateriaal en ictoplossingen.
Integrale aanpak
Combikracht is een bundeling van kennis, inzet en middelen van gesubsidieerde
ondersteuningspartijen voor
het groen onderwijs. De partners willen breed in de groene
sector inspanningen leveren.
Niet per se alleen in initieel
onderwijs, vertelde Drost,
maar bijvoorbeeld ook voor
leven lang leren. Behalve sectorale vraagstukken betreft het
vakblad groen onderwijs 10

volgens hem met name regionale vraagstukken. Zoals bij de
BizNizklas van Lentiz Greenport, waar het regioleren wordt
ondersteund. Het gaat steeds
om projecten die van belang
zijn voor de kwaliteit van het
onderwijs in de sector.
Combikracht kan volgens
Van Kuik waarde toevoegen.
Cito heeft bijvoorbeeld een
andere kijk op de wereld dan
Kennisnet of APS. “Als je die
invalshoeken en de specifieke
expertise van de verschillende
partners goed combineert, kun
je met elkaar veel betekenen.”
Een integrale aanpak en meedenken met de opdrachtgever
zijn uitgangspunten. “Dan
komt een klant met een tasje
binnen en gaat met een koffer
weer naar buiten.” Vol met
ideeën, aandachtspunten en
oplossingsrichtingen. “Je wordt
je pas bewust van die gezamenlijke kracht als je met een
concrete opdracht bezig bent.”
Overeenkomst
In Amersfoort gaven Leo
Bakker, Kennisnet, Dimph
Rubbens, APS, en Marinus
Kamphorst, CPS, een toelichting op drie van deze opdrachten. Behalve de deelname aan
de BizNisklas betrof dit de borging van de resultaten van het
project Groen proeven en de
kleine opleidingen van de vier
noordoostelijke aoc’s die
samenwerken in FOGT.
De overeenkomst is in principe geregeld tot 2014. In de
loop van 2013 bekijken de partners van Combikracht hoe ze de
samenwerking daarna kunnen
structureren. (tvdb) ]
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