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Presentatie aanpak ROC Midden Nederland: 

Giel Hanraets neemt ons mee in het proces naar het resultaat tot nu toe rondom de brede opleiding Business, 
Sales & finance binnen ROC Midden Nederland (in de bijlage de getoonde powerpoint presentatie). Rode draad 
in de opleiding wordt gevormd door commercie, bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. 

Betrekken bedrijfsleven: 

Een inventarisatie bij de deelnemers over de manier waarop en de vragen waarover het bedrijfsleven wordt 
betrokken bij onderwijsinnovatie en een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt leverde de volgende 
punten op: 

- Het is belangrijk om bedrijfsleven te betrekken en studenten snel laten kennis te laten maken met 
bedrijfsleven. Bijv. door echte opdrachten uit de praktijk. Sessies met (regionaal)  bedrijven ter 
toetsing. Bedrijven zich open laten stellen voor studenten.  

- De theoretische onderbouwing vindt op school plaats binnen projectonderwijs 
- Duidelijk aangeven dat de brede start niveau 4  geen “nieuwe MEAO” is. 
- Er zou een vergezicht moeten zijn over wat is nodig over 4 jaar op de arbeidsmarkt, wel lastig, want 

diversiteit in bedrijven is groot. Echt overleg blijft punt van zorg.  
- Er is overleg in verschillende vormen met leerbedrijven. Hierdoor missen we soms niet opleidende 

bedrijven die wel heel interessant zijn 
- Gebruik social media kan helpen, gebeurt nog maar beperkt. 
- Steeds vaker zie je hybride leeromgevingen, waarin bedrijven ook meebouwen aan het onderwijs. 
- Scholen doen zelf niet echt onderzoek naar de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven. Wel gebruiken 

sommige scholen deskresearch in de vorm van vacature-onderzoek, etc. 
- Relatiebeheer van scholen met bedrijven in de regio is enorm belangrijk. Er zijn ook commerciële 

partijen die bij deze versterking van relatiebeheer ingehuurd kunnen worden. Het trainen, bewust 
maken van medewerkers uit het onderwijs die bedrijven bezoeken helpt zeker bij goed relatiebeheer, 
een accountmanagersmentaliteit is nodig. Docentenbegeleiders zouden zich er bewust van moeten 
zijn dat zij dat relatiebeheer mede vormgeven en naast het begeleiden van studenten ook expliciet 
kunnen vragen naar ontwikkelingen binnen het bedrijf en dat ook weer terugbrengen in het 
onderwijs. 

 

  



Als SBB onderzoek zou gaan doen naar de ontwikkelingen binnen bedrijven waarvoor breed niveau 4 de 
oplossing biedt, wat ze wel overweegt, waarop zouden de bedrijven dan moeten bevragen? 

- Bedrijven krijgen studenten met meer focus op competenties zoals: samenwerken, analytisch 
vermogen en een bredere blik, pro-actief, nemen eigen verantwoordelijkheid ook voor hun loopbaan. 
is daar behoefte aan? Welk competenties missen dan nog? Hoe verhoudt zicht dat tot gewenste 
kennis? 

- Hoe ga je als organisatie om met de dynamiek in de beroepen. Welke verschuiving zie je? 
- Wat missen beginnende beroepsbeoefenaren nu vooral? 
- Als je de toppers binnen je bedrijf zou moeten typeren, wat hebben die dan gemeenschappelijk of 

welke competenties bezitten zij vooral? 
 

Leermiddelen: 

Stichting Praktijkleren is bezig met leermiddelen voor breder opleiden. De middelen die door een aantal 
scholen zijn of worden ontwikkeld gaan mogelijk ook beschikbaar komen voor andere scholen. Niet alle 
varianten zijn gelijk, dus dat vraag nog wel gepuzzel. Er is contact met veel scholen die breder opleiden om 
informatie en good practises te verzamelen. 

Rondvraag: 

ROC Midden Nederland vraagt of deze ontwikkelingen ook leiden tot nadenken over een nieuw 
kwalificatiedossier. Aangegeven wordt door SBB dat normaal gesproken een dergelijke aanzet tot vernieuwing 
van het dossier geïnitieerd of in ieder geval ondersteund zou moeten zijn door het bedrijfsleven. In dit geval 
komt het initiatief vooral vanuit het onderwijs. In ieder geval worden de ontwikkelingen besproken in de 
sectorkamers en marktsegmenten die het betreft binnen Handel en ZDV.  

Afspraken over het vervolg: 

Er is behoefte aan vervolgoverleg vanuit de betrokkenen. Andere scholen graag aan laten sluiten: 

Nova college, Gilde, Albeda, Scalda, Drenthe college, Deltion, Friesland college en Alfa college. 

Voorstel voor nieuwe datum is woensdag 13 juni vanaf 14.30 uur bij Stichting praktijkleren Amersfoort.  



 

 


