De wereld verandert…..
Vakmensen nodig
Oud
vakmanschap

Procedures,
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kwantitatief
kwalitatief

Nieuw
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Techniek
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Traditionele opleidingsgebieden
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Doelgroepen MBO banen
Afname

Toename

Toename automatisering
Nieuwe technologieën in hoog tempo
Hoge kwaliteitseisen en afbreukrisico
Rollen en taken: flexibiliteit van levensbelang
Dynamische (krappe) arbeidsmarkt

Zijinstroom wordt de norm (mobiliteit)
en we noemen het ook wendbaarheid

Werken vanuit de keten

KRIMPSECTOR
GROEISECTOR
Groeisector van nu is de krimpsector van morgen
Op zoek naar pre-boventalligheid

… en wij gaan mee
Vakmensen nodig

WENDBAAR VAKMANSCHAP IN LERENDE ORGANISATIES
De ontwikkeling van mensen is de sleutel tot succes

Urgentie hoog
kwantitatief
kwalitatief
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LEREN

Toename automatisering
Nieuwe technologieën in hoog tempo
Hoge kwaliteitseisen en afbreukrisico
Rollen en taken: flexibiliteit van levensbelang
Dynamische (krappe) arbeidsmarkt

Onderwijs wordt partner in HRM:
Ontwikkelen lerende organisatie

FLOTT

FACILITAIRE LEEROMGEVING VOOR TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Eén rijke leeromgeving voor BOL, BBL en informeel leren

ONTWIKKELEN

Meer weten?

wvlo.nl

HYBRIDE LEEROMGEVING
Het passeren van assen stimuleert het leren en ontwikkelen

… en wij gaan mee
Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties

Ontwikkeling van mensen is de sleutel tot succes

5 Community of Knowledge & Practice
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Eigen vakmanschap

Lerende organisatie

Versterken van vakmanschap
van medewerkers in een
lerende organisatie
•
•
•
•
•
•

Betere performance werknemers
Wendbare vakmensen
Goed inzetbare medewerkers
Betere positie op de arbeidsmarkt
(mobiliteit)

•
•
•
•

Duurzame plaatsing (zij) intreders
Ontzorgen bedrijven
Voldoen aan participatiewet
Toeleiden (nieuwe) vakmensen

•

Taken van de toekomst
Operator support systeem
(Interface) inzicht in proces
achter systemen
De Wendbare vakman en
Leven Lang Ontwikkelen

Op weg naar kansrijk
vakmanschap

Versterken van organisatie om
eigen vakmanschap optimaal
te benutten
•
•
•
•

Werken
vanuit één
gezamenlijke
visie

•
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Inzetten en benutten nieuwe
doelgroepen
Nieuwe samenwerkingsvormen
(social labs)

Traject naar lerende
organisatie
Instrumenten voor LO
Loopbaanbeleid
Verbinden initieel onderwijs

•
•
•

School in bedrijf

De wendbare docent
De lerende school
Nieuwe vormen van
praktijkgestuurd leren en
samenwerking tussen
onderwijs en bedrijven

Kennisplatform
•

•
•
•
•

Vernieuwen van initieel onderwijs

Versterken inzetbaarheid instroom
van buiten de Foodbranche
•
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Monitoring en lerende programmaorganisatie

Innovatief klimaat
Beter performance bedrijf
Meer dynamiek en flexibiliteit in de
organisatie
Eigenaarschap op de werkvloer

•
•
•
•
•

Bijdrage aan onderwijsvernieuwing
Bijdrage aan lerende organisatie
Kwalitatief goede instroom
Inspirerende leeromgeving
Meer mensen kiezen voor het
vakgebied

•
•
•
•
•

Platform voor delen en uitwisselen
Bronnenbank, nodig voor :
Informeel leren
Initiële opleidingen (BOL)
Bedrijfsopleidingen
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… en wij gaan mee
Eigen vakmanschap

Wendbaar vakmanschap

•
•
•
•
•
•

Regie op eigen ontwikkeling
Bouwen van en benutten van netwerk
Vertrouwen in eigen kunnen
Bewust van plek en rol in de organisatie
Focus op continu verbeteren
Werken = Leren

… en wij gaan mee
Lerende organisaties

Lerende organisatie

Nodig om wendbaar vakmanschap te ontwikkelen:
•
Richting geven aan de ontwikkeling vanuit bedrijfsperspectief
•
Ruimte geven voor mensen om zich te ontwikkelen
•
Ruggensteun bieden
•
Vakmensen meenemen in ontwikkelingen
•
Vakman mag er zijn, doet mee, wordt gezien,…….

… en wij gaan mee
School in bedrijf

Omgeving waarin je je kunt ontwikkelen
•
•
•
•
•
•

De wendbare docent
De lerende school
Vele vormen van ontwikkelen in bedrijf
Facilitaire leeromgeving
Van cursus tot informeel leren
Coproductie van bedrijf en opleider

… en wij gaan mee
Op weg naar kansrijk vakmanschap

Succesvolle zijinstroom
•
•

Vanuit werkzoekenden
Vanuit krimpsectoren

Toename

Afname

Doelgroepen

… en wij gaan mee

Werken vanuit één gezamenlijke visie

TNO: vakman nieuwe stijl
•
•
•
•
•

Regie op eigen ontwikkeling
Vertrouwen in eigen kunnen
Eigen netwerk bouwen
Bewust van eigen positie
Continu verbeteren

Hybride leeromgevingen
Praktijkgestuurd leren
Werken = Leren

… en wij gaan mee
Community en kennisplatform

Landelijk initiatief kennisbank
• Bedrijven
• AOC’s en ROC’s
• Vele technologieën voeding

