
Impressie bijeenkomst initiatieven “Breed niveau 4” ZDV en Handel 

Datum: donderdag 8 februari, ROC Nijmegen,  

Aanwezig: 

• Fenneke Arends, teammanager Financiële Beroepen ROC Nijmegen 
• Femke Spoeltman, teammanager Secretariële Beroepen ROC Nijmegen 
• Astrid Snel, voorzitter leerplancommissie team Juridisch ROC Nijmegen 
• Malou Beursken, voorzitter leerplancommissie team MCE (onder voorbehoud) 
• Vivienne Oomen, Graafschap college 
• Arna Cobussen, ROC Leijgraaf 
• Eugenie van der Linden, ROC Leijgraaf 
• Giel Hanraets, ROC Midden Nederland 
• Frank van de Haar, ROC Midden Nederland 
• Karel Wijne, Da Vinci college  
• Faiza Afounti Da Vinci college 
• Tina Boes, Unitmanager Handel, SBB 
• Yvon van der Steenhoven, MBO-raad 
• Yvonne Rood, Stichting Praktijkleren 
• Marloes Spoelder, stichting praktijkleren 
• Deborah van der Meere, Unitmanager Zakelijke dienstverlening en Veiligheid, SBB 

 
Aanleiding: 

Van meerdere scholen krijgen we het signaal dat er nagedacht wordt over het opzetten van gemeenschappelijk 
eerste jaar voor een breed aantal niveau 4 opleidingen, bestaande uit (een aantal) kwalificaties uit zakelijke 
dienstverlening aangevuld met kwalificaties uit Handel of logistiek.  

Een interessante ontwikkeling die veel (hulp)vragen oproept.  Vragen waar scholen elkaar bij kunnen helpen, 
waarbij de mbo-raad de helpende hand kan bieden en waar SBB mogelijk een bijdrage aan kan leveren. Om de 
initiatieven wat nader te verkennen, elkaar nader te informeren, vragen en al gevonden oplossingen te delen 
en ons gezamenlijk te oriënteren op mogelijke vervolgstappen is deze eerste bijeenkomst georganiseerd.  

Inventarisatie van doelen en initiatieven tav breed niveau 4 

Na een inventarisatie van de doelen bleken hierin zowel overeenkomsten als verschillen waar te nemen. Als 
aanleiding worden genoemd:  

- organisatorische redenen (krimp, teruglopende leerlingaantallen, efficiency),  
- onderwijsinnovatie (loopbaanleren meer centraal, splitsing in generiek en vakmatig deel, meer 

ruimte voor 21th century skills, etc.) 
- beter gefundeerde keuze van de student voor een specifiek profiel door brede kennismaking met 

verschillende beroepen/mogelijkheden in 1e leerjaar; 
- betere voorbereiding op hbo voor student en dus meer succesvolle doorstroom 
- Werkveld vraagt breder opgeleide toekomstige medewerkers ivm steeds sneller veranderende 

beroepen in deze branche; 
- Breder opgeleide student met integraler zicht op bedrijfsprocessen heeft betere kansen op de 

arbeidsmarkt; 
- Terugdringing van de uitval van studenten; 
- Toekomstige arbeidsmarkt vraagt om andere, bredere vaardigheden van studenten en flexibiliteit; 
- Veranderingsbekwaamheid studenten vergroten; 
- Bedrijfskundige oriëntatie van toegevoegde waarde voor bedrijfsleven en student; 
- Onderwijsinstelling wil zich onderscheiden; 
 

  



Aanpak en scope: 

Een inventarisatie van de scope leverde op hoofdlijnen het volgende beeld op: 

- Graafschap: Retail/commercie 
- Leijgraaf: ZD/Handel/Horeca. Splitsing naar vakdeel en businessdeel. In eerste deel opleiding gezamenlijk 

generieke deel aanbieden. Generiek deel is dan zowel het generieke deel uit de basis (LLB, taal en rekenen) 
als ook overlap tussen de verschillende beroepen.  Loopbaanleren meer centraal stellen.  

- Da Vinci: ZD (muv Secretarieel en klantmedewerker)/Handel (dossier Commercie). Bedrijfskundige 
oriëntatie in eerste jaar (blok bedrijfskunde) inclusief generieke/overlappende vaardigheden. Veel werken 
met integrale (multi-disciplinaire) projecten. Betrokkenheid bedrijfsleven bij presentatie uitkomst en 
genereren (inhoud) projecten. Zie bijlage voor meer informatie. 

- ROC Nijmegen: nog oriënterend, Financiële beroepen, M&C en juridisch 
- ROC Midden Nederland: Financiële beroepen, M&C en logistiek. Werken met integrale beroepsopdrachten 

(over verschillende vakgebieden heen). Leidraad wordt gevormd door LOB expertisepunt. Dat past goed. 
Wisselende klassensamenstelling met gemixte studenten in eerste periode. Stimuleren van uitwisseling en 
bredere vaardigheden. Werken met keuzedelen Duurzaamheid, Ondernemend gedrag.   

 

Betrokkenheid werkveld: 

De betrokkenheid van het werkveld blijkt lastig te organiseren en levert ook niet altijd een eenduidig beeld op. 
Over het algemeen staan leerbedrijven die bevraagd zijn positief tegenover studenten met een bredere scope 
en vaardigheden. ROC Nijmegen ervoer dat er een wisselend beeld bestaat over vraag naar meer specialisme 
(financieel) of juist verbreding (M&C en juridisch). Hoewel scholen belang hechten aan de aansluiting op het 
werkveld in de regio mbt deze ontwikkeling, zijn nog niet alle onderwijsinstellingen daar al aan toegekomen. 
ROC MN heeft wel enquêtes afgenomen bij diverse bedrijven. 
 
Knelpunten en waar is behoefte aan: 
In het algemeen is er behoefte aan het blijven delen van deze initiatieven en daar ook andere scholen (Albeda 
en Drenthe college) bij te betrekken die hier ook mee bezig zijn. Centraal staat dan presenteren aan elkaar van 
plannen en geven en ophalen van feedback hierover. Uitwisselen van ideeën en kritische toetsing aan elkaar. 
Uitwisseling van producten die al gemaakt zijn zou ook handig zijn. Is het een idee een community te maken 
van scholen die hiermee bezig zijn en andere betrokkenen?  

Verder is er behoefte aan nader onderzoek bij bedrijfsleven over werkveld ontwikkelingen. Zijn er al scholen 
die hierover hebben nagedacht? Uitwisselen van ideeën en eventuele resultaten. Wat is het werkveld (bijv. 
voor juridische opleidingen) eigenlijk? Versnipperd beeld maakt het lastig de toekomstige ontwikkelingen te 
duiden. Welke ondersteuning kan SBB bieden in het onderzoeken en publiceren van trends op de arbeidsmarkt 
(plaatjes)? Welke ondersteuning kan SBB bieden bij het faciliteren van regionale werkveldraadplegingen? 
Hierop aansluitend is er behoefte aan een concreet antwoord op de vraag wat studenten graag zouden willen. 
Willen zij wel verbreding of juist  niet? Is dat al onderzocht en wat is daar de uitkomst van? Is er meer 
informatie over succesfactoren  bij doorstroom naar hbo? Waar lopen studenten tegenaan? Wat gaat goed en 
wat kan nog beter? Er is behoefte aan een keuzedeel HBO-oriëntatie. 

Enthousiast krijgen van alle docenten is lastig. Er zijn altijd wel docenten die de kart willen trekken en warm 
lopen voor deze vernieuwing, maar dat geldt niet voor alle docenten. Hoe ga je daar mee om? Behoefte aan 
uitwisseling hierover. In vervolg wellicht ook delen van managerial aspecten van deze ontwikkeling, 
verandermanagement, meenemen van professionalisering van docenten.  

Richting Stichting praktijkleren is er behoefte aan oriëntatie-opdrachten voor studenten over crebo’s heen. 
Vanuit Stichting praktijkleren de wens om meer informatie over de ontwikkelingen rondom verbreding niveau 
4. Waar liggen de behoeftes van scholen? Zijn er ook nog vragen tav curriculumontwerp? 

SBB zou graag verder van gedachten willen wisselen over de waarde van de juiste, passende BPV. Hoe ga je om 
met 21th century skills in relatie tot BPV? Wat betekent dat voor praktijkopleiders en leerbedrijven vanuit SBB? 



Hoe kunnen we elkaar daar bij ondersteunen? Er wordt ook een oproep gedaan aan SBB en mbo-raad om over 
bestaande muren heen te kijken en flexibel mee te blijven denken over deze ontwikkeling.  

Overige knelpunten: 

- Planning van de stageperiodes bij betrokkenheid verschillende branches. Retail heeft andere wensen tov 
inzet stagiaires in het 1e leerjaar dan ZD. 

- Wisselende klassensamenstelling, studenten wel of niet in gemengde of juist meer homogene groepen 
plaatsen. 

- ROC MN mist analytische en kritische vaardigheden in het dossier. 
 

Presentatie aanpak Da Vinci: 

Karel Wijnen geeft een toelichting op de voorlopige opzet bij Da Vinci, het concept curriculum. (zie 
schreenshots in de bijlage en bijgevoegde powerpoint). 

Karel geeft aan dat dit model natuurlijk gebruikt mag worden als inspiratie en als basis om zelf aan de slag te 
gaan. De grote lijn klopt wel, maar op details zijn ze nog dingen aan het uitzoeken. Het is niet 'de waarheid' van 
da Vinci. Dus graag zorgvuldig hierover in de communicatie. “Feedback en suggesties zijn meer dan welkom. 
Dus voel je vrij om die te geven. Daar worden wij alleen maar beter van”, aldus Karel.  

Afspraken over het vervolg: 

Om dieper in te kunnen gaan op de materie is er behoefte aan een vervolgafspraak over 6 tot 8 weken (eind 
maart/begin april). Deze kan plaatsvinden bij ROC MN in Amersfoort. Yvon en Deborah zullen het initiatief 
nemen voor deze afspraak.  

  



Bijlage: screenshots aanpak Da Vinci 

 

 

 


