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Gerealiseerde projecten  
per regio

Wil je weten welke projecten zijn gerealiseerd in  
jouw eigen regio? Gebruik hiervoor de landkaart  

op de website www.koenmbo.nl Het is ook inspirerend 
om te lezen hoe andere regio’s het aanpakken. 

Van dun draadje tot dikke kabel
Structurele samenwerking realiseren tussen het  

beroepsonderwijs en kinderopvangorganisaties.  

Daar zette Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) de 

afgelopen jaren flink haar tanden in. En met succes! 

Met steun van BKK zijn door heel Nederland region-

ale samenwerkingsverbanden opgezet, convenant-

en afgesloten, projecten uitgevoerd en inhoudelijke 

afspraken gemaakt. Daarmee is het budget van BKK 

goed besteed, maar ook op. In 2014 continueert FCB 

de ondersteuning.  

‘Beroepsonderwijs leidt op tot een beroep. Het kan niet 
anders dan dat het werkveld en het beroepsonderwijs 
nauw samenwerken. Alleen dan leren de toekomstige pro-
fessionals wat in de praktijk nodig is’, zegt Joke van Alten, 
die als landelijk projectleider onder FCB aanblijft. ‘Omdat 
het werkveld niet statisch is en er veel verandert, zul je 
jaarlijks moeten onderzoeken in hoeverre de inhoud van  
de opleidingen nog aansluit.’

Dat klinkt allemaal logisch. De uitdaging is meer, hoe 
organiseer je dat? ‘Dat kan alleen als je per regio de juiste 
personen aan tafel krijgt. Niet alleen de mensen met man-
daat en invloed op de achterban, maar vooral degenen die 
gedreven zijn hier een succes van te maken. Dat is in veel 
regio’s gelukt.’ Verder moet je realistische doelen stellen. 

‘Als je een dikke kabel wilt leggen, begin dan 
met een dun draadje. Bouw de samenwer-
king op in kleine succesvolle stapjes. Als 
eenduidig examineren bijvoorbeeld niet 
haalbaar blijkt, welke tussenstappen 
zijn dat dan wel?’

Tot slot zijn goede sturing en van 
elkaar leren belangrijke succesfac-
toren. ‘Dat hebben we gedaan door 
de inzet van regionale projectleiders 
en het delen van kennis en ervaring 
via de website en tijdens landelijke 
werkconferenties. Dat maakt dit 
echt uniek. In geen enkele ande-
re branche is het zo structureel 
opgezet. Zonder financiële 
middelen was dat nooit 
gelukt. Daarom is het 
zo fantastisch dat de 
sociale partners en 
FCB dit mogelijk 
blijven maken’.
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De afgelopen landelijke werkconferentie 

‘Regionale samenwerking’ vond eind vorig 

jaar plaats in Leerhotel het Klooster in 

Amersfoort. Een toepasselijke omgeving 

als het gaat over samenwerking tussen 

beroepsonderwijs en werkveld.  

Aan het einde van de bijeen-

komst droeg Carla Bienemann,  

directeur van BKK, het stokje 

over aan FCB. Of liever gezegd,  

het toverstafje.

Met toverstaf en glazen bol

‘De branche bevindt zich in zwaar weer. Juist daarom 
willen we de samenwerking met het beroepsonderwijs 
blijven stimuleren,’ legt Els Geeris van FCB uit. ‘Wij zijn 
blij dat we voort kunnen bouwen op de verbinding die 
BKK heeft gelegd. 
Het blijft de bedoeling dat in de toekomst de samen-
werkingsverbanden het zelf kunnen faciliteren.’ Ze 
benoemt de doelstellingen die FCB met de regiona-
le samenwerkingsverbanden nastreeft. ‘De huidige 
arbeidsmarkt vraagt van het beroepsonderwijs om 
de instroom te beperken. En voor de kwaliteit van de 
opleidingen is het van belang dat er voldoende stage-

plaatsen beschikbaar blijven. Goede aansluiting van 
opleiding op de praktijk blijft een belangrijk doel. Door 
ontwikkelingen in het werkveld veranderen de compe-
tenties die we vragen van pedagogisch medewerkers. 
Maar als je nu de opleiding aanpast, zijn de eerste 
afgestudeerden pas over drie jaar klaar. We zullen dus 
in de toekomst moeten kijken.’ In dat geval is naast een 
toverstaf, ook een glazen bol heel handig. 

Gastlessen van KWAKO 
(NoordHolland Noord)

‘Gluren bij de buren’  
in SOO (Utrecht e.o.)

Masterclasses van 
OKnu (Groene Hart)


