Vullen of ontsteken?
Onlangs hoorde ik een interview waarin de functie van het onderwijs aan de orde werd gesteld. Een van de geïnterviewden zei: ‘Onderwijs is niet een emmer vullen, maar een vlam
ontsteken’. Duidelijker kun je het volgens mij niet zeggen. Dat is wat docenten en praktijkbegeleiders willen bewerkstelligen bij de jonge mensen die zij begeleiden: enthousiasme, er
zin in hebben, verwondering. Het is de kunst om de juiste ‘aanmaakblokjes’ te vinden: ingrediënten die het onderwijs aantrekkelijk maken. Competentiegericht onderwijs kan daar
zeker aan bijdragen. Studenten een duidelijk beeld geven van het toekomstige beroep, de dilemma’s die zich kunnen voordoen en de uitdagingen die er liggen. De opdrachten zo vorm
geven dat zij denken: daar moet ik nog heel wat kennis en vaardigheden voor verwerven.
De deskundigheid en expertise van docenten en de praktijk samenbrengen en benutten. Het
vuur zal aan meerdere kanten ontstoken moeten worden!
De elektronische nieuwsbrief van Onderwijs en gezondheidszorg, die vanaf 1
maart operationeel is, maakt het mogelijk om U nog vaker op de hoogte te stellen van nieuws op ons vakgebied. In dit nummer start Ans Grotendorst met
een nieuwe serie interviews. Zij spreekt met promovendi. Het eerste interview
mogen we best heel bijzonder noemen, omdat ze spreekt met Henk Ritzen,
onze eigen hoofdredacteur die in januari promoveerde. Het volgende interview
in deze serie volgt in nummer 5. In Interactief geven we met ingang van dit
nummer een overzicht van ‘Nurse Education Today’. Deze rubriek wordt verzorgd door onze oud-redacteur Christine Crefcoeur. Ik hoop dat U ook uit dit nummer van O&G inspiratie haalt voor uw werk. Wij
stellen reacties en bijdragen zeer op prijs.
Joke van der Meer
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Hubert Coonen voorzitter
Landelijk Platform beroepen in het onderwijs
Prof. dr. Hubert W.A.M. Coonen wordt de voorzitter van het
Landelijk Platform Beroepsonderwijs.
De oprichting van dit platform
is een uitvloeisel van de Wet op
de beroepen in het onderwijs
die recentelijk door het parlement is aangenomen. Hubert
Coonen is hoogleraar en decaan
aan de Faculteit van Gedragswetenschappen van de Universiteit
Twente en bijzonder hoogleraar
op de Fontysleerstoel innovatiemanagement in de educatieve
sector aan de Open Universiteit
Nederland. Eerder was hij onder
meer leraar, schoolbestuurder, directeur van een brede lerarenopleiding in Utrecht en vice-voor-

zitter van de Onderwijsraad. Het
Landelijk Platform bestaat hoofdzakelijk uit mensen uit de beroepsgroep zelf: leraren, onderwijsondersteuners en managers.

Tot welke loopbaancompetenties
leiden de verschillende vormen?
Welke goodpractices bestaan er
op het gebied van LOB?
Meer informatie: www.hpbo.nl

Loopbaanoriëntatie in
vmbo en mbo

OCW en SZW starten
directie ‘Leren en werken’

Op verzoek van Het Platform Beroepsonderwijs onderzoekt Dr.
Frans Meijers, lector Pedagogiek
van de Beroepsvorming aan de
Haagse Hogeschool de succesfactoren in de loopbaanoriëntatie
en begeleiding in vmbo en mbo.
Dit onderzoek loopt tot februari 2006 en er staan drie vragen
centraal:
Welke varianten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
zijn er op het moment in de
2e fase van het vmbo en in het
mbo gangbaar?

De bewindslieden van OCW en
SZW hebben een gezamenlijke
projectdirectie ‘Leren en Werken’
in het leven geroepen. Deze directie is voor twee jaar ingesteld en
heeft als taak de aansluiting tussen leren en werken te verbeteren.
Aansluitend op de Lissabon-doelstellingen richt ‘Leren en Werken’
zich op het verhogen van het
niveau van de beroepsbevolking.
Dit betekent meer mensen met
minimaal een mbo-diploma op
niveau 2 en meer verder lerende
werkenden en werklozen.
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