NIEUWS

Innovatieplatform: Beroepswijs beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs moet meer ‘ar-

den nagedacht over de wijze waarop het

derwijsbestel’ een volwaardige bijdrage

beidsnabij’ worden. Dat is de kern van

beroepsonderwijs moet vernieuwen, zo-

kan leveren aan de economische ont-

de vernieuwing wordt voorgesteld in de

dat meer leerlingen hun school afma-

wikkeling van Nederland. In het rap-

eindrapportage ‘Beroepswijs beroepson-

ken, er meer startkwalificaties komen

port wordt aangegeven wat de kernpro-

derwijs: voorstellen voor vernieuwing

en meer deelnemers vanuit het beroeps-

blemen van het beroepsonderwijs zijn,

van het beroepsonderwijs’. Het Innovatieplatform heeft de afgelopen maan-

onderwijs doorstromen naar het hoger
onderwijs en over de vraag hoe het ‘on-

waarom vernieuwing nodig is en hoe
dit concreet gestalte kan krijgen. (HR)

Referentiedocument: Talen in de kwalificatiestructuur
Het referentiedocument talen (moderne

de methodiek (het Common European

een beslissing die door de paritaire com-

vreemde talen en Nederlands) is in sep-

Framework) waarmee de kenniscentra

missie wordt genomen. Wanneer er ta-

tember 2004 goedgekeurd door de Stuur-

beroepsonderwijs bedrijfsleven het ni-

len voorkomen in een opleiding kan de

groep Kwalificatiestructuur en uitgegeven
door de Bve Raad. Het moet gebruikt

veau van de talen moeten beschrijven.
Het document doet geen uitspraak over

deelnemer nu m.b.v. het Europees taalportfolio zijn of haar taalniveau vastleg-

worden wanneer er een taal in een

wélke en hoeveel talen deel uitmaken

gen. Voor Nederlands wordt voorlopig

kwalificatieprofiel voorkomt. Het geeft

van het onderwijsprogramma. Dat is

het Raamwerk NT2 gebruikt. (HR)

Benoemingen Bve-raad en Colo
MARGO VLIEGENTHART

de komende twee jaar is de aansluiting

vereniging. Paula Swenker is lid van de

De Algemene Ledenvergadering van

tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

VVD-fractie van de Eerste Kamer en is

de Bve-Raad heeft Margo Vliegenthart

PAULA SWENKER

daar onder andere woordvoerder Soci-

voor een tweede termijn van twee jaar

Op 19 oktober 2004 is mr. Paula Swen-

ale Zaken en Werkgelegenheid,Volks-

benoemd tot voorzitter van de Bve- Raad.

ker door de Algemene Ledenvergadering

gezondheid, Welzijn en Sport. Ze volgt

Eén van de belangrijke onderwerpen in

van Colo benoemd tot voorzitter van de

Roel in ’”t Veld op. (HR)

Nieuwe opleidingsplannen BVE
De ROC’s in Nederland moeten halver-

structuur en biedt aanvullende diensten

gen onderwijsvisie. Meer info bij Ed

wege 2006 300 nieuwe opleidingsplan-

in de vorm van docentbegeleiding.

Moen

nen hebben. Nu zijn dat er nog 736. De
SLO OpleidingPlanner slaat een brug

De OpleidingPlanner assisteert ook bij
het verwezenlijken van nieuwe com-

Blockhuis (c.blockhuis@slo.nl). Zie ook
www.slo.nl/opleidingplanner.

tussen de oude en de nieuwe onderwijs-

petenties in combinatie met uw ei-

(e.moen@slo.nl)

en

Chantal

Arbeidsmarktbrief Hoogervorst
Minister Hoogervorst heeft de Tweede

waar is er nu een relatieve windstilte, op

tuur in de Gezondheidszorg (MOBG)

Kamer in de jaarlijkse arbeidsmarktbrief
geïnformeerd over de arbeidsmarkt in

de middellange termijn is er toch zwaar
weer op komst. Als gevolg van vergrij-

ingesteld. Daarnaast is een opleidingsfonds in voorbereiding, waaruit pas-

Zorg en Welzijn.

zing en medische technologie neemt de

sende vergoedingen worden toegekend

Hij constateert dat het goed gaat met

vraag naar zorg toe. Om achteruitgang

aan instellingen die voor zorg opleiden

de arbeidsmarkt van de zorg- en wel-

in kwaliteit en toegankelijkheid te voor-

en opleidingen ontwikkelen. Alles vol-

zijnssector. De afgelopen jaren is de si-

komen, zal een zware inspanning ge-

gens volgens het principe: ‘boter-bij-

tuatie op een aantal punten verbeterd.

vraagd worden. We moeten meer zorg

de-vis’. Dit opleidingsfonds zou er op

Het aantal vacatures is gedaald en van

verlenen met eenzelfde aantal mensen:

1 januari 2006 moeten zijn. De toegan-

spanning op de arbeidsmarkt is nauwe-

de arbeidsproductiviteit moet omhoog.

kelijkheid van zorg en welzijn kunnen

lijks sprake. De instroom in de V&V-

De te verwachten spanningen op de ar-

alleen in stand worden gehouden door

opleidingen is sinds 1999 met 25%

beidsmarkt wil de minister neutralise-

een krachtig samenspel van het arbeids-

gegroeid. De werkdruk is afgenomen

ren door binnen 5 jaar zorgopleidingen

marktbeleid van de instellingen en de

en ziekteverzuim is gedaald, ook al ligt

en beroepenstructuur te moderniseren.

voortdurende aandacht voor de produc-

het ziekteverzuim in de zorg nog steeds

Begin 2004 is de Stuurgroep Moderni-

tiviteit op de lange termijn. (JMH)

hoger dan in de totale economie. Welis-

sering Opleidingen en Beroepenstruc-
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