Betreft: aansluiting vmbo, mbo en werkveld
Beste lezer,
Vrijdag 12 oktober jl. vond de bijeenkomst ‘Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn’ plaats. Thema
was het verbeteren van de aansluiting van (v)mbo met het werkveld zorg en welzijn in de
Achterhoek. Deelnemers waren docenten Z&W van 10 vmbo-scholen, van het Graafschap College, de
praktijkopleiders/opleidingscoördinatoren van 9 instellingen, afgevaardigden van WGV Zorg en
Welzijn, POA, Profijt, ZorgPact en VO-raad. Hieronder informeren wij je over de inhoud van de
ochtend en het vervolg.
Tijdens deze bijeenkomst is er een schets gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de
demografie, is er verteld over de ‘olifantenpaden’ en over de wijkleercentra in de Achterhoek.
Vervolgens zijn drie praktijkvoorbeelden van hybride leren uitgelicht:
• Inzetten van keuzedelen Z&W in de praktijk
• Door sportondersteuning kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking
• De contactmomenten met zorgprofessionals in het Slingeland ziekenhuis
Na de pauze hebben de deelnemers in subgroepen (scholen en instellingen uit dezelfde regio) van
gedachten gewisseld over hoe de aansluiting vmbo, mbo en werkveld verbeterd kan worden. Tijdens
de terugkoppeling werd duidelijk dat de wijkleercentra hierin een belangrijke rol kunnen spelen.
Vooral de rol van de mbo-student in de wijkleercentra kan van grote betekenis zijn voor de
beeldvorming van de vmbo-leerling.
Vervolgens heeft de werkgroep (mensen van POA, Profijt en WGV Zorg en Welzijn) Cisca van der
Span (aanjager wijkleercentra Achterhoek) uitgenodigd om de uitkomsten te bespreken en te kijken
hoe we e.e.a. een vervolg kunnen geven.
Samen vinden we korte lijnen en maatwerk belangrijk en daarbij zou de volgende werkwijze goed
passen:
Vmbo-scholen die interesse hebben zoeken contact met het wijkleercentrum dat het dichtst bij hen
in de buurt staat via Cisca van der Span (c.vanderspan@graafschapcollege.nl) of Corinne Vellekoop
(c.vellekoop@graafschapcollege.nl ) beiden wijkleercentra/Graafschap College . Zij gaan met de
contactpersonen van het wijkleercentrum in gesprek welke mogelijkheden er zijn om het hybride
leren/praktijkleren mogelijk te maken. En koppelen dat weer terug naar de vmbo-school.
Via de link Sterk Beroepsonderwijs vind je informatie over de wijkleercentra, de locaties, , de
introductie, het olifantenpad, de presentaties van de 3 praktijkvoorbeelden en de uitwerking van de
5 subgroepen. Via Cisca en Corinne houden we als werkgroep de voortgang bij. Mochten er
stagnaties zijn of andere vragen, dan kun je contact opnemen met mij
(n.blokhorst@wgvzorgenwelzijn.nl).
We denken dat de vmbo-leerling op deze manier een reëler beeld krijgt van het Z&W-werkveld en er
een naadloze aansluiting komt tussen vmbo, mbo en werkveld!
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep
Natasja Blokhorst

