
Werksessie
Meer docenten in het vo-

beta-onderwijs

Delft, 20 mei 2019



Deelnemers

Emilie de Vries Schultink Jet-Net & TechNet

Maarten van Ogtrop Hogeschool Rotterdam

Carla Spek Hogeschool Rotterdam

Robert Hommen VOION

Jacqueline Hoornweg Regionaal Steunpunt Leiden

Renee Prins Betasteunpunt Zuid-Holland

Monique Martens Gemeente Delft

Trudie van der Hoek Gemeente Papendrecht

Rian van Noord Technet Kring 
Annick Dezitter Da Vinci

Harry van Alphen SCOL

Marie-Jetta den Otter Da Vinci

Marc de Vries TU Delft/SEC

Rob Mudde TU Delft

Alma Kuijpers Universiteit Leiden



Welkom en introductie door 
Rob Mudde 

Vice Rector Magnificus / Vice President Education TU Delft



Aanleiding en historie

Waarom ook alweer

Na sessie van september 2018 en 1 februari 2019,  waarbij we gezien hebben 

hoe nijpend het tekort is aan bèta docenten, hebben we gezamenlijk besloten 

om te werken aan het imago van het onderwijs, met als werkthema De 

Duurzame School. 

Met wie

We doen dat met een selecte groep energieke mensen vanuit de overheid, 

bedrijfsleven en onderwijs in Zuid-Holland. 

Hoe?

Voorbereidende werkgroep is aan de slag gegaan met het thema De 

Duurzame School. Een duurzame school wat is dat? Binnen het thema gaat 

het niet alleen om het gebouw, maar ook mobiliteit van docenten, cultuur, 

projecten/lessen die met duurzaamheid te maken hebben. 

Wat vinden we belangrijk? 

- Interdisciplinair samenwerken met bedrijven, opleidingen, vo-scholen, 

docenten

- Werken vanuit een maatschappelijk relevant thema en niet vanuit een 

lesprogramma



Waarom ook alweer? 



Wat gaan we dan doen? 

We denken aan Challenges op verschillende niveaus. 

Omschrijving van de Challenge: 

Uitdaging om op een experimentele wijze activiteiten/projecten te realiseren en 

te concretiseren die bijdragen aan versterken van het imago van het onderwijs 

en vergroten van de instroom van vo-bèta docenten

De Challenge bevat/omvat: 

• VO school is opdrachtgever. Challenge past binnen het ritme van de school

• Vanuit maatschappelijk relevant thema

• Mobiliteit van docenten (denk aan hybride docenten of docentenpool)

• Interdisciplinaire aanpak, samen met externe partners (bedrijfsleven, 

studenten van docentenopleidingen)

• Uitvoering schooljaar 2019-2020

• Indien leerling activiteit, onderbouw vmbo/havo/vwo 



Draagvlak en menskracht bij 
bedrijfsleven

Videoboodschap

Doekle Terpstra, directeur Techniek Nederland
Marloes Michon, voorzitter Jet-Net & TechNet

https://youtu.be/uEH2Wl3hz4U


Ervaringen delen – Da Vinci College

• Annick Dezitter
Marie-Jetta den Otter 



Aan de slag met de challenges



Plan uitwerking 

• Wat is exact het plan, zo concreet mogelijk

• Wat kan vanuit iedere discipline worden ingebracht in 

het plan

• Op welke manier gaan jullie het interdisciplinaire team 

vormgeven

• Wie hebben jullie nodig

• Wie gaat het uitvoeren

• Wanneer wordt het ingepland in het jaarprogramma van 

de school

• Hoe draagt het bij tot duurzaam schoolgebouw



De challenges 
Campus Delft leerlingenchallenge (groep Monique en Rob) 

• Leerlingenchallenge op het gebied van het thema duurzaamheid

• Onderbouw vmbo/havo/vwo

• Voor leerlingen van vo scholen uit Delft 

• Opdrachtgevende school: vo school in Delft

• Een interdisciplinair team, leerlingen, studenten, medewerkers, docenten 
(vmbo/havo/vwo/mbo/ hbo/wo/bedrijfsleven) werkt aan het thema. 

• Challenge ontwikkelen met scholen in september – december 2019

• Start challenge voorjaar 2020 

• Partners zijn: onderwijsinstellingen op Campus Delft (Mondriaan, Hogeschool 
Inholland, De Haagse Hogeschool, TU Delft), bedrijven Delft Technology Park, 
Delftse vo scholen 

Welke persoon binnen een vo-school(bestuur)  in Delft is bereid om vanaf 
september tot december de challenge voor te bereiden?



De challenges 

Meet the Student (groep Annick) 

• Eerstejaars Studenten uit het vervolgonderwijs lopen minimaal 1 dag mee in 
het voortgezet onderwijs. Doel is: docentschap zichtbaar maken. Studenten 
zijn niet specifiek bèta. 

• Uitdaging om meer diverse studenten van vervolgopleidingen toe te leiden 
tot een baan in het voortgezet onderwijs 

• Start: najaar 2019

• Opdrachtgevende school: Da Vinci College Leiden (en evt. Edith Stein Den 
Haag) 

• Partners kunnen zijn: TU Delft, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, De 
Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Mondriaan, Rijnland, 
Albeda

Welke middelbaar of hoger onderwijs instelling(en) wil(len) deze challenge
samen met Da Vinci College en Edith Stein vormgeven?



De challenges 

Een kijkje in de keuken (groep Harry) 

• Het beroepsbeeld van de (bèta) docent sterk neerzetten

• Duo’s maken van medewerkers uit bedrijfsleven en onderwijs en 1 dag per 
week gedurende 1 jaar laten meelopen / meedoen met de ander. De een 
begeleidt de ander.

• Lerarenopleiding TU Delft begeleidt in didactiek en pedagogiek 

• Opdrachtgevende school: SCOL Leiden 

• Start schooljaar 2019/2020 

• Hoe draagt het bij tot duurzaamheid: denk aan Combibanen, duurzame 
inzetbaarheid en duurzame ontwikkeling van medewerkers 

• Partners: SCOL Leiden, bedrijfsleven, lerarenopleiding(en). 

Welke bedrijven in ons netwerk benaderen wij om deze challenge te 
concretiseren? 



De challenges 

(oud) Docenten als mentoren (aanvullend idee – Rob Mudde en Said Kasmi
(Wethouder van Onderwijs Gemeente Rotterdam) 

• Pensionado’s docenten uit voortgezet en hoger onderwijs inzetten als mentor 
en coach voor deze community.  

• Opdrachtgevende school: TU Delft 

• Vo/mbo/ho werven oud-medewerkers die  beschikbaar zijn om studenten, zij-
instromers, beginnende docenten te coachen. 

• Start: najaar 2019

• Partners: onderwijsinstellingen in doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo-wo

Wie kent een oud-docent uit het vo en uit het ho die bereid zijn om deze 
challenge mede vorm te geven? 



Vervolgstappen en acties

Stap 1: 

Werkgroep Tafel van 8 concretiseert: 

• In beeld brengen wie meedoen, wie gaan het uitvoeren

• Namen en rugnummers per project

• Kick off en pr/communicatie vormgeven

• Afspraak gemaakt voor 19 september 2019 van 12.30 

uur tot 15.00 uur, locatie Edith Stein College

Stap 2:  

• 4e Werksessie op 28 november van 10.00 tot 12.00 uur 

• Na werksessie, lunch / kick off alle challenges met 

Doekle, Rob en Marloes. Daarna bestaat de 

mogelijkheid om daarna kennis te maken met de Career 

Day die in Delft plaatsvindt. 


