Een nieuw jasje
Voor u ligt het eerste nummer van Onderwijs en gezondheidszorg 2005. En wel in
een nieuwe outfit. We hopen dat we middels deze vernieuwing de aantrekkelijkheid van het blad vergroot hebben. Ook inhoudelijk zult u veranderingen aantreffen. Als gevolg van het opgaan van het blad Docent Nieuws in O&G streven we
ernaar u meer kort nieuws te presenteren. De uitgever faciliteert u via de website:
www.OenG.bsl.nl.
Iedere maand kunt u op de hoogte zijn van nieuws in uw vakgebied. Het is wel zaak
dat u zich op voornoemde website voor de mailing aanmeldt.
Centraal in dit nummer staat de ontwikkeling van major-minor als kompas voor
inhoudelijke vernieuwingen. De gedachtevorming rond deze thematiek kan een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de praktijk. De toolkit handelt
over hetzelfde thema en biedt u handvatten om de ontwikkeling van major-minorprogramma’s ter hand te nemen. Een
good practice van opleiden tot Zorghulp samen met een taalprogramma voor allochtone vrouwen wordt beschreven door
Heleen van Huizen van het Nova College te Haarlem. Een project dat navolging verdient.
Rest mij om op deze plaats onze hoofdredacteur Henk Ritzen van harte geluk te wensen met zijn doctorstitel. Maandag
31 januari 2005 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het proefschrift ‘Zinvolle leerwegen; actieonderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2’. In een van de volgende
nummers zullen we aandacht aan zijn studie besteden.
En u wens ik toe dat u in 2005 veel genoegen zult mogen beleven aan dit vakblad.
Jan Mistrate Haarhuis

NIEUWS
Elektronische
Nieuwsbrief
Met ingang van heden kunt u
zich abonneren op de elektronische nieuwsbrief van Onderwijs
en gezondheidszorg. De redactie
kan u hiermee sneller informeren over nieuwsfeiten en actuele
ontwikkelingen in de sector Gezondheidszorg. De nieuwsbrief
verschijnt 7 keer per jaar.
Aanmelden?
Ga naar www.OenG.bsl.nl
en kies voor E-mail-nieuwsbrieven.

Oproep ‘Roel in ’t Veld-trofee’
COLO heeft als dank voor acht
jaar voorzitterschap de ‘Roel in
’t Veld-trofee’ in het leven geroepen. De prijs komt toe aan een
succesvol regionaal samenwerkingsverband dat heeft geleid tot
een innovatief duaal traject.

De prijsuitreiking (trofee en geldprijs) vindt plaats tijdens ‘Skills
Masters’ in maart 2005. COLO
zoekt projecten die voldoen aan
onderstaande criteria:
• Het moet gaan om een regionaal initiatief.
• De samenwerking heeft geleid
tot een (reeds gestart) innovatief duaal traject.
• De samenwerking betreft minstens drie van de vier partijen:
kenniscentra, onderwijs, bedrijfsleven, decentrale overheid.
• Aantoonbaar betere kansen op
de arbeidsmarkt.
• Doelgroepen: voortijdig schoolverlaters, jeugdige werklozen,
herintreders, reïntegratiekandidaten, werkenden of reguliere
deelnemers.
• Er moet een voorbeeldwerking
uitgaan van de samenwerking.

Vragen?
Suzan Snels, afdeling Communicatie van COLO (079) 329 40 52

Europees akkoord over
toekomst beroepsonderwijs
De ministers van Onderwijs van
32 Europese landen hebben afspraken gemaakt over het beter
vergelijkbaar maken van diploma’s in het beroepsonderwijs.
Met ingang van 2010 moet de
erkenning een feit zijn. Het gaat
absoluut niet om de gelijkschakeling van opleidingen, maar
wel om het kunnen vergelijken
van kwalificaties en diploma’s.
Zo kunnen werkgevers werknemers met een buitenlands diploma beter beoordelen. Studenten
kunnen ook in andere landen
deelopleidingen volgen, met een
meerwaarde voor het diploma.
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