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Bijdragen aan motivatie 

Studiejaar 2020-2021 was een jaar vol 
beproevingen. Zo ook voor WorldSkills Ne-
therlands, organisator van vakwedstrijden 
voor het vmbo en mbo. Door de pande-
mie was de organisatie genoodzaakt om 
het finale-evenement Skills The Finals te 
annuleren. ‘Toch heeft het jaar ons veel ge-

bracht’, vertelt algemeen directeur Erik van 
der Zwan. ‘Nauwe samenwerking en nieuwe 
inzichten hebben geleid tot een aanvullend 
motivatieprogramma als toevoeging op de 
systematiek die wij hanteren. Hiermee kun-
nen wij dit studiejaar nog meer bijdragen 
aan de ondersteuning van onderwijspro-
gramma’s.’

Met 60 wedstrijden verspreid over meer 
dan 35 locaties koos de organisatie vorig 
jaar voor een decentrale opzet van Skills 
The Finals. ‘Samen met tientallen partners 
binnen het onderwijs en het bedrijfsleven 
wilden wij het finale-evenement op deze 
manier coronaproof aanbieden’, aldus Van 
der Zwan. ‘Helaas was dit door de geldende 
maatregelen uiteindelijk toch niet mogelijk. 
Na dit besluit ontving ik veel berichten van 
de scholen en onze samenwerkingspartners 
en was er vooral begrip. De reacties waren 
hartverwarmend en zeggen iets over de pe-
riode van intensieve voorbereiding met al 
deze partijen. Het nader tot elkaar komen 
maakt elkaar deelgenoot van de gezamen-
lijke uitdagingen.’ 

Meer aanmeldingen 
Van der Zwan vervolgt: ‘De inzichten en 
energie uit het voortraject hebben wij 

gebruikt om de projecten Skills Talents en 
Skills Heroes verder te verbeteren. De wed-
strijdopdrachten sluiten nu nog beter aan 
op de beroepspraktijk. Verder zijn er veel 
gesprekken gevoerd om de wedstrijden 
toekomstbestendig te maken. Een ander 
opvallend resultaat is het hoge aantal 
aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. 
Door corona hielden wij rekening met een 
kleine terugloop, maar we zien een stijging 
van 10% ten opzichte van voorgaande 
jaren. Dat zegt iets over de motivatie van 
onderwijsprofessionals. En over de waarde 
van vakwedstrijden binnen onderwijspro-
gramma’s.’

Motivatieprogramma
De afgelopen maanden heeft WorldSkills 
Netherlands zich gericht op het ontwik-
kelen van een aanvullend programma. Van 
der Zwan: ‘Jongeren hebben een zwaar jaar 
achter de rug. Vaak heb ik mijzelf de vraag 
gesteld hoe wij nog meer kunnen bijdragen 
aan het motiveren van studenten. Zo zijn 
wij gekomen tot een aanvullend motivatie-
programma. Met de LOB-route bijvoorbeeld 
kunnen jongeren zich op een leuke manier 
oriënteren op hun toekomst. Wij ontwik-
kelen ook challenges, uitdagende praktijk-
opdrachten en masterclasses, gegeven door 
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Vakwedstrijden zijn een middel om stu-
denten te motiveren, te prikkelen en uit 
te dagen. Hier is een grote rol voor Skills-
coördinatoren en docenten weggelegd. 
Zonder hun inzet, bevlogenheid en enthou-
siasme zijn er geen deelnemers.

Bovenstaande wordt onderstreept op 
Noorderpoort, dat sinds 2015 betrokken is 
bij de vakwedstrijden van Skills Heroes. Bij 
dit ROC in het hoge noorden vervult Vilai 
Heuving de rol van Skills-coördinator. Vilai 
is de verbindende factor tussen de school 
en WorldSkills Netherlands. ‘Mijn werk als 
Skills-coördinator betekent dat ik zorg voor 
de informatiestroom naar docenten en stu-
denten. Bij deelname aan kwalificatiewed-
strijden regel ik een accommodatie, zodat 
docenten en studenten zich volledig kun-
nen richten op het trainen en de wedstrijd. 
Ik vind het belangrijk om docenten te ont-
zorgen en enthousiast te houden. Het doet 
mij deugd om samen te mogen werken met 
mensen die er helemaal voor gaan.’

Meteen enthousiast
Een van deze docenten is Petra Bosgraaf, 
tevens studentbegeleider en betrokken 
bij de wedstrijd onderwijsassistent. ‘In het 
voorjaar van 2018 gaf mijn teammanager 
aan dat Skills Heroes ook de wedstrijd 
onderwijsassistent ging aanbieden’, aldus 
Petra. ‘Ik was meteen enthousiast en zei 
dat we ons daarvoor moesten opgeven.’ 
Noorderpoort bood Petra vervolgens de 
kans mee te gaan naar EuroSkills 2018 in 

Budapest. ‘Ik heb mijn ogen uitgekeken in 
Hongarije. Wat een passie, wat een vak-
manschap, wat een gedreven studenten en 
begeleiders! Ik vond het heel bijzonder om 
dit mee te maken.’
‘De reden om mee te doen, is vooral de 
groei van de student’, vervolgt Petra. ‘De 
Skills-wedstrijden stuwen de studenten 
naar grote hoogten. Ze zijn al goed in hun 
vak, maar door de wedstrijden worden ze 
excellent en zelfverzekerder. Skills maakt 
duidelijk dat we heel trots mogen zijn op 
het middelbaar beroepsonderwijs. Dat 
ik daar als docent mijn steentje aan kan 
bijdragen, maakt mij trots.’

Bij de toppers horen
Ook Klaas Heres, docent lassen bij Noor-
derpoort, is enthousiast over de vakwed-
strijden: ‘Als docent bied ik mijn studenten 
graag de mogelijkheid om hun vakken-
nis en vaktalent verder te ontwikkelen. 
Vakwedstrijden hebben voor studenten 
een meerwaarde. Studenten vinden het 
geweldig om in hun beroep bij de toppers 
van Nederland te horen. Bovendien staat 
deelname aan wedstrijden goed op het cv. 
Ook voor mij persoonlijk is er een drijfveer. 
Ik vind het belangrijk om techniek in het 
algemeen en lassen in het bijzonder te 
promoten. We hebben te maken met een 
tekort aan vakmensen; het is belangrijk om 
de jeugd enthousiast te maken. Ik ben een 
vakidioot en breng graag mijn enthousias-
me, kennis en ervaring over aan de jongere 
generatie.’

De docent heeft de sleutel tot succes

Erik van der Zwan

experts uit het vakgebied. Deze en andere 
onderdelen zijn dit jaar vrij te gebruiken 
door het beroepsonderwijs. Compleet met 
lesbrief zijn ze laagdrempelig in te zetten, 
ook als je niet aan vakwedstrijden meedoet. 
Ook het zeer recent goedgekeurde Keuze-
deel Excellent Vakmanschap is een zeer 
bruikbaar instrument dat wij nu beschik-
baar kunnen stellen. Kortom: ik ben ervan 
overtuigd dat wij het beroepsonderwijs op 
deze manier verder kunnen ondersteunen.’

Skills Heroes prijsuitreiking Skills The Finals 2020
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Welk beroep of opleiding moet ik kiezen? 
Hoe kan ik mijn leerachterstand en vak-
praktijk inhalen? Vragen die opkomen met 
het openstellen van het beroepsonderwijs. 
Maar de mentale weerbaarheid en motiva-
tie van jongeren hebben het afgelopen jaar 
wel een flinke knauw gekregen. Met een 
extra motivatieprogramma vakmanschap 
ondersteunt WorldSkills Netherlands dit 
jaar (v)mbo-scholen om die achterstanden 
om te buigen. Van LOB naar LLO in het 
‘nieuwe normaal’.

Onderzoeken van het RIVM en Universiteit 
Utrecht wezen afgelopen jaar uit dat jon-
geren moeilijker gemotiveerd zijn voor een 
vervolgopleiding en een beroep. Hoogste 
tijd om dit weer op te pakken. Want de mo-
tivatie en zoektocht naar je toekomst kun-

nen niet vroeg genoeg beginnen, vindt prof. 
dr. Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar 
Leeromgeving en leerloopbanen: ‘Vroeg 
ontdekken waar je passie en talenten lig-
gen: dat is LOB.’

Horizon
‘Voor mij gaat LOB verder’, stelt Kuijpers. 
‘De stip op de horizon is LLO (Leven Lang 
Ontwikkelen). Iets waar politiek, onderwijs 
en bedrijfsleven vol op inzetten en waar 
niemand aan ontkomt. Dit betekent voor 
iedereen continu loopbaanleren, je skills 
verbeteren en nieuwe skills leren. Dus is 
motivatie vanaf het prille begin essenti-
eel.’ Hoewel de letters LOB officieel voor 
LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding staan, 
gaat het Kuijpers vooral om jongeren te 
leren dat ze regie nemen in hun loopbaan. 
‘De “O” zou niet voor oriëntatie, maar voor 
ontwikkeling moeten staan! LOB heeft op 
veel meer ontwikkelingen in het onderwijs 
betrekking, zoals ervaringsgericht en geper-
sonaliseerd leren, maatwerk en ICT-gebruik 
in het onderwijs. Mijn visie hierbij is, dat 
docenten over dit onderwerp niet meer in 
hokjes, vakken of in didactiek kunnen den-
ken, maar vraaggericht en op een pedago-
gische wijze jongeren begeleiden.’

Invullen
Deze verandering komt omdat we in een 
wereld leven, waarvan we niet goed weten 
wat de toekomst en de arbeidsmarkt ons 
gaat brengen. Zie Covid-19. Zo kunnen we 

Covid-19 heeft grote impact gehad op het beroepsonder-
wijs en de WorldSkills-projecten. WorldSkills Netherlands 
biedt daarom dit schooljaar als extra activiteit het Mo-
tivatieprogramma vakmanschap aan. Met dit praktische, 
digitale en laagdrempelige programma kun je als docent 
gebruikmaken van aanvullende activiteiten om (v)mbo’ers 
voor een beroep of vervolgopleiding extra te motiveren, te 
inspireren en uit te dagen. 

Doen, beleven, ervaren. Daar gaat het om bij LOB (Loop-
baanoriëntatie en -begeleiding). Geef jongeren gelegenheid 
zich op een leuke, uitdagende manier te oriënteren op hun 
toekomst. WorldSkills Netherlands helpt je daarbij met 
een online oriëntatietoolkit, waarin een handleiding, LOB-
artikelen, lesbrieven, beroepenvideo`s en informatie zit. 
Als afsluiting kun je met je klassen op 31 maart en 1 april 
2022 Skills The Finals bezoeken en hen op de LOB Experi-
ence beroepenactiviteiten écht laten beleven. 

Je school en onderwijsteam kunnen zelf beslissen of ze 
hiervan één, meerdere of juist alle onderdelen in hun 
onderwijsprogramma willen gebruiken – van LOB tot 
beroepspraktijk en van kennis tot demonstraties en uitleg. 
Alle onderdelen zijn gratis. De toolkit is met medewerking 
van prof. dr. Marinka Kuijpers [lees het interview met haar 
op deze pagina, red], onderwijskundigen en experts ontwik-
keld.

Challenges 
De challenges zijn een aantrekkelijk onderdeel van het 
 motivatieprogramma. Daarmee kun je je studenten uit-
dagen. Er zijn maar liefst 35 (praktijk)opdrachten online 
beschikbaar. Deze zijn inzetbaar in je onderwijsprogramma, 
maar je kunt er ook vakwedstrijden mee voorbereiden. Elke 
challenge heeft een docentenhandleiding, communicatie-
materiaal en een beoordelingsformulier. Studenten kunnen 
de challenge klassikaal, in teamverband of individueel 
onder begeleiding van een docent uitvoeren. De challenges 
zijn tot stand gekomen met medewerking van onderwijs-
kundigen, wedstrijdschrijvers en experts uit de praktijk. 

Masterclasses
Een inspirerende masterclass gegeven door een expert uit 
het vak? Dat zorgt voor een leuke afwisseling. De mas-
terclasses zijn korte en bondige (online) praktijkgerichte 
presentaties en vakdemonstraties gegeven door enthou-
siaste experts uit de beroepspraktijk. Vanaf januari kun je 
maar liefst voor 20 verschillende beroepen masterclasses 
downloaden en verwerken in je onderwijsprogramma. 

Borging vakwedstrijden
De vakwedstrijden als keuzedeel in het onderwijs? Jaze-
ker! Door het implementeren van het keuzedeel ‘Excel-
lent vakmanschap’ in het mbo wordt bijgedragen aan een 

extra structureel, pedagogisch-didactisch hulpmiddel voor 
studenten. Voor het vmbo gebeurt dit in het PTA met het 
meten van de (tussentijdse) talentontwikkeling van leerlin-
gen. Daarmee bevorderen we bij studenten de motivatie en 
het zelfvertrouwen tijdens hun persoonlijke en vakmatige 
ontwikkeling. Een pilot met het keuzedeel is al gestart. 

Alle materialen (ook het keuzedeel) komen gedurende dit 
schooljaar digitaal beschikbaar en kun je downloaden of 
bekijken via de website van WorldSkills Netherlands. Houd 
berichtgeving via de digitale nieuwsbrief en op onze social 
mediakanalen in de gaten. Vragen over dit programma? 
Mail naar skillsacademy@worldskillsnetherlands.nl. 

Motiveren en loopbaan ontwikkelen 

Motivatieprogramma vakmanschap 
Motivatieprogramma

LOB-route
Toolkit/instructiepakket met handleiding oriëntatie op 

beroep/vak inclusief lespakketten

Videomaterialen per sector

Omschrijving van beroepen inclusief plus- en minpunten

Vaktalententest

Meet en greet op de werkvloer: maak (digitaal) kennis 

met de beroepen

Vanaf oktober 2021 beschikbaar

Challenges
35 (praktijk)opdrachten te downloaden op de website

Ter voorbereiding op de kwali�catiewedstrijden of 

inzetbaar als onderdeel onderwijsprogramma

Vanaf september 2021 beschikbaar

Internationale wedstrijden
Pré-oriëntatie op deelname internationale wedstrijden door middel van informatiebijeenkomsten

Uitzending van de WorldSkills studio video a�everingen

Internationale masterclasses gegeven door buitenlandse experts

Vanaf december 2021

Borging vakwedstrijden
Implementeren van het keuzedeel ‘Excellent vakmanschap’ in het mbo

2021 – 2022 start en afronding pilot

Masterclasses
Inspirerende masterclasses door experts uit het vak

Korte en bondige online presentaties en vakdemonstraties

Kant en klaar lesprogramma

Vanaf januari 2022 beschikbaar

LOB programma Skills The Finals

Sluit de LOB-route af met de LOB Experience tijdens Skills The Finals 

op 31 maart en 1 april 2022

Marinka Kuijpers

niet precies inschatten welke beroepen da-
delijk bestaan of nieuw zijn en hoe mensen 
hun werk invullen. ‘In het leven gaat het 
om keuzes maken en je daarvoor inzetten’, 
onderstreept Kuijpers. ‘Steeds weer verder 
onderzoeken welke aantrekkelijke aspecten 
die jij in je werk en leren tegenkomt jou 
motiveren. Voortdurend kijken wat je er 
verder mee kunt. Een leven lang ontwik-
kelen dus. En dat gebeurt op basis van 

verkregen ervaringen. Waardoor je keuzes 
kunt maken die beter bij je passen.’
Dit is de reden dat de hoogleraar meege-
werkt heeft aan het ontwikkelen van de 
LOB-oriëntatiekit van het motivatiepro-
gramma. ‘Jongeren krijgen hiermee prak-
tische voorbeelden, doe-activiteiten die 
beeldbepalend zijn voor hoe ze op korte 
termijn perspectief in hun toekomst gaan 
zien.’ 
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Op 31 maart en 1 april 2022 vindt het jaar-
lijkse NK voor beroepen ‘Skills The Finals’ 
plaats in Utrecht. Tijdens dit finale-evene-
ment strijden honderden vmbo-leerlingen 
en mbo-studenten om de titel Nederlands 
Kampioen in hun vakgebied. WorldSkills 
Netherlands organiseert het evenement 
samen met de Utrechtse mbo-scholen ROC 
Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch 
Lyceum Utrecht en Nimeto. Johan Spronk, 
voorzitter van het college van bestuur 
van ROC Midden Nederland, legt namens 
de Utrechtse mbo-scholen uit waarom zij 
zich kandideerden voor de organisatie en 
waarom juist in 2022.

Skills The Finals (STF) is de afsluiting van 
een jaarlijks vo- en mbo-programma waar-
bij het beroepsonderwijs wordt gepromoot 
en leerlingen en studenten hun talenten 
kunnen etaleren. Tijdens het NK strijden 
studenten uit heel Nederland in voor-
ronden en regionale kwalificatiewedstrij-
den voor een plek in de finale. Zo’n 1.000 
jongeren plaatsen zich uiteindelijk voor een 
plek in één van de 60 finalewedstrijden. 
STF trekt jaarlijks duizenden bezoekers die 
de wedstrijden volgen en een Loopbaano-
riëntatie en Begeleidingsprogramma (LOB-
programma) kunnen bijwonen. 

Eindelijk weer een finale
Om dit event te mogen organiseren in ‘jouw 
stad’, moet je ‘solliciteren’. De Utrechtse 

Utrechtse mbo-scholen maken zich op 
voor organiseren Skills The Finals ’22 
mbo-bestuurders Johan Spronk (ROC Mid-
den Nederland), Joany Krijt (MBO Utrecht), 
Sandra Beentjes (Grafisch Lyceum Utrecht) 
en Henk Vermeulen (Nimeto) bedachten 
zich geen moment en dienden samen een 
voorstel in. Daarin legden zij uit waarom 
WorldSkills Netherlands nu juist moest 
kiezen voor Utrecht. Het bleek een overtui-
gend voorstel, vindt ook Erik van der Zwan, 
algemeen directeur WorldsSkills Nether-
lands: ‘Na het annuleren van het evene-
ment in 2021 kijken wij nu echt vooruit 
naar een nieuw groots finale-evenement in 
Utrecht. Dat wij dit mogen doen met vier 
gedreven samenwerkingspartners maakt 
ons bijzonder trots.’

Waarom de vier Utrechtse mbo-scholen 
zich sterk maakten voor de wedstrijden 
in hun stad? Samen met de gemeente, 
belangenbehartigers en andere betrokken 
partners zijn de scholen verenigd in het 
Utrechtse MBO Actieplan. Strekking van 
dat plan is positieve aandacht voor het 
beroepsonderwijs. Johan Spronk van ROC 
Midden Nederland: ‘Wat ons betreft zijn 
de jaarlijkse vakwedstrijden een prach-

tig platform om de verscheidenheid aan 
opleidingen en het maatschappelijk belang 
van beroepsponderwijs breed onder de 
aandacht te brengen.’

2022 bijzonder jaar voor Utrecht
Het moment van organiseren komt voor 
Utrecht op een memorabel moment. 
Wethouder mbo Klaas Verschuure van de 
gemeente Utrecht die zich sterk maakte 
voor een Utrechtse organisatie van WorldS-
kills, schreef daarover in het bidbook: ‘2022 
is voor ons een bijzonder jaar. Utrecht viert 
haar 900ste verjaardag. Onze stad heeft 
een rijke historie van vakmanschap. Ik ben 
dan ook trots dat onze vier mbo’s in dit bij-
zondere jaar Skills The Finals willen hosten. 
Utrecht staat klaar om de mbo-studenten 
en alle bezoekers van dit mooie evenement 
in 2022 te ontvangen.’ 

‘Met Utrecht, Stad zonder Muren viert 
Utrecht haar 900-jarig bestaan. Het is tijd 
om in lijn met dat thema de muur van 
hoog- en laagopgeleid naar beneden te 
halen’, voegt Johan Spronk toe. ‘Er bestaat 
geen hoog- en laagopgeleid, enkel goed 

opgeleid. In 2022 gaan we vakmanschap 
in alle uitingsvormen waarderen. Utrecht 
als stad van makers, denkers en denkende 
makers. De stad van verbinding, co-creatie 
en inclusiviteit. Utrecht als het centrum van 
talentvol vakmanschap waar we samen de 
toekomst maken.’

Tientallen steunpartners 
ROC Midden Nederland en MBO Utrecht 
kennen een breed opleidingsaanbod vanuit 
een regionale functie. Het Grafisch Lyceum 
Utrecht en Nimeto zijn vakscholen met een 
landelijk dekkingsgebied. Met dit brede 
aanbod en vanuit de maatschappelijke op-
dracht, bieden de instellingen gezamenlijk 
onderwijs aan ruim 27.000 studenten. Erik 
van der Zwan: ‘Skills The Finals wordt voor 
en door studenten georganiseerd. Het biedt 
ook een uitgelezen kans om studenten 
breed in te zetten en uit te dagen.’ Johan 
Spronk voegt daaraan toe: ‘Ook de Jaar-
beurs en meer dan zestig Utrechtse bedrij-
ven ondersteunen Skills The Finals actief. 
Alle seinen staan op groen. We zijn er meer 
dan klaar voor om het beroepsonderwijs de 
aandacht te geven die het verdient.’

Meedoen aan Skills Heroes was in eerste instantie voor de 
grap, maar na iedere wedstrijdronde groeiden zijn enthou-
siasme en gedrevenheid. Met zijn out-of-the-box concept 
voor de Huishoudbeurs won Jeffrey Abdoelmadjied Skills 
Heroes 2020.

Hij was al klassenvertegenwoordiger, zat in de studenten-
raad en was druk met het organiseren van een festival als 
opdracht voor zijn studie Medewerker Evenementenorga-
nisatie bij MBO Utrecht. Aanwezig én actief op school. Zijn 
SLB’er tipte Jeffrey over Skills Heroes. ‘Ze vond het typisch 
iets voor mij’, lacht Jeffrey. ‘Nou ja, waarom ook niet, dacht 
ik. Ik was wel benieuwd wat de wedstrijd inhield. En toen 
werd het steeds toffer en uitdagender.’

Out-of-the-box
Van de voorronde ging hij door naar de kwartfinales, waar-
na hij uiteindelijk naar Leeuwarden mocht afreizen voor de 
finale. Jeffrey (nu 23): ‘De finaleopdracht was het bedenken 

van een nieuw concept voor de Huishoudbeurs dat te ma-
ken had met teruglopende bezoekersaantallen. De beurs is 
gericht op vrouwen, terwijl het huishouden niet alleen door 
vrouwen wordt gedaan. Ik heb een concept bedacht dat van 
verschillende doelgroepen uitging.’ Het werd een beurs met 
een make-up/influencershoek en gamecorner (kinderen), 
mancave en voor de alleenstaanden een love island met 
speeddates in samenwerking met Tinder.

‘Winnen was bizar’, memoreert Jeffrey. ‘Skills Heroes heeft 
me echt ontzettend veel geleerd. Het is niet alleen goed 
voor je werkervaring en netwerk, het heeft me ook laten 
zien waartoe ik zelf in staat ben. Ik had nooit gedacht dat 
ik zo out-of-the-box kan denken en binnen korte tijd een 
strak concept kan neerzetten. Het heeft me zó mijn eigen 
talenten laten inzien, dat ik daarna naast m’n hbo-studie 
Bedrijfskunde m’n eigen online marketingbureau Your Busi-
ness Victory ben gestart.’ Zijn boodschap aan twijfelende 
studenten? ‘Meedoen! Echt, dit wil je niet missen.’

‘Skills waarvan ik niet eens wist dat ik ze had’

Jeffrey Abdoelmadjied
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het beroepen-
evenement
van Nederland
met unieke LOB experience

31 maart en 1 april 2022 
Jaarbeurs Utrecht
skillsthefinals.nl

Skills The Finals wordt mede mogelijk gemaakt door:

Geen Team Netherlands dit jaar. Maar wat 
wel? Het antwoord is een hele mond vol: 
een pre-oriëntatieprogramma internationa-
lisering voor mbo’ers die aan Skills Heroes 
kwalificaties en finales deelnemen, die de 
ambitie, extra motivatie en bereidheid to-
nen om een goede, excellente vakprestatie 
neer te zetten én Engels willen spreken!

‘Het is een alternatief programma met 
activiteiten geworden, omdat we door 
Covid-19 dit jaar geen uitzending naar 
EuroSkills hebben’, legt internationaal 
projectcoördinator Pieter van der Vliet 
opgewekt uit. ‘Ik heb hier wel zin in! Er 
zit meer dan voldoende uitdaging in voor 
aankomende kandidaten Team Netherlands. 
Het is dé opmaat naar WorldSkills Shang-
hai in oktober 2022. Nī hăo betekent in het 
Chinees “Jij goed (?)”. Laat mbo’ers dit nu 
eerst bewijzen.’

Verdieping
In het kader van dit pre-oriëntatieprogram-
ma krijgen Skills Heroes-kandidaten en 
hun begeleiders vanaf november informa-
tie, bijeenkomsten en activiteiten die hen 
meer achtergronden bieden over interna-
tionale wedstrijddeelname. Tegelijk is er 
inhoudelijk verdieping door masterclasses 
in zo’n 25 vakrichtingen en ervaringsver-
halen van oud-skills kampioenen, buiten-
landse experts en praktijkmeesters. Bij elke 
masterclass mag een select gezelschap 
meedoen; de rest kijkt online mee. In een 
WorldSkills Studio vertellen experts, oud-
skills kampioenen en oud-leden van Team 
Netherlands hun belevenissen. Zij laten 

zien wat het hen bracht, want dat zit ook in 
dit pre-oriëntatieprogramma. 
‘Eigenlijk krijgen de Skills Heroes jongens 
en meiden al een kijkje in de keuken van 
WorldSkills-wedstrijden en door de aller-
besten in hun vak een vakinhoudelijk trai-
ning hoe je je hierop moet voorbereiden. 
Dat wil je niet missen! Zeker niet wanneer 
het jou als student of docent helpt beter 

voor de dag te komen op de nationale fina-
les in Utrecht’, aldus Van der Vliet. 

Tra(i)nen
Die finales zijn bepalend voor de selectie 
van Team Netherlands die naar Shanghai 
mag. ‘Maar zo ver is het nog niet’, waar-
schuwt de projectcoördinator. ‘Er moet 
bloed, zweet en tranen geleverd worden: 
trainen, trainen en nog eens trainen. Dat 
vergt heel veel tijd, zeker als je internatio-
naal doorgaat. Al die uren zijn niet allemaal 
even leuk. Maar je moet tot het uiterste 
gaan als je je beste vakprestatie ooit wilt 
neerzetten en je jezelf wilt meten met de 
wereldtop op jouw vakgebied.’  

Goud
Bijvangst bij het pre-oriëntatieprogramma 
internationalisering is kennisvergaring en 
uitwisseling voor docenten en andere mbo-
begeleiders. ‘Wij nemen hen op tijd mee in 
alle ins & outs van WorldSkills. Dat is onze 
winst voor de toekomst’, onderstreept Van 
der Vliet. ‘Tegelijk krijgen de docenten en 
mbo-begeleiders rolmodellen en komen ze 
in contact met mensen van buitenlandse 

scholen. Die informatie, contacten en hun 
eigen studenten zijn goud waard voor in-
ternationalisering op scholen en aanvragen 
voor Europese subsidies zoals Erasmus+. 
Door dit programma bouwen wij ook een 
database voor buitenlandse trainingsmo-
gelijkheden op en starten we met oefen-
stages voor mbo’ers die na de finales meer 
willen. Dat wordt ons andere “goud”.’

Nī hăo? Pre-oriëntatie op internationale wedstrijden

Tom Jansma, internationaal expert en 
docent gastvrijheid bij MBO Amers-
foort: 
‘Hiermee geven we docenten meer 
inzicht hoe het bij internationale 
wedstrijden gaat. Dat is anders dan 
lesgeven. Het is ook geen “vakantie-
reisje” wat wel eens gedacht wordt! 
Dit programma geeft docenten de kans 
om hun onderwijs beter te maken en 
een boost te geven. Al die informatie, 
inspiratiesessies, video’s en masterclas-
ses maken duidelijk hoe vakprestaties 
beoordeeld worden en hoe docenten 
dit in hun voorbereiding en lessen 
kunnen gebruiken. Het gaat er bijvoor-
beeld niet alleen om of een cocktail 
goed gemaakt is, maar ook dat de 
student geen druppel gemorst heeft en 
alle materialen goed schoongemaakt 
zijn. Niet alleen holistisch het resultaat 
benaderen, maar dus ook kijken hoe 
het in de vakpraktijk gebeurt! Zo erva-
ren docenten de verschillen en zien ze 
welke kansen ze met dit pre-oriëntatie-
programma kunnen benutten.’

Kevin Kloosterman, internationaal 
expert en docent mechatronica bij ROC 
Mondriaan: 
‘Ik juich dit enorm toe. Gelijk doen! 
Het zou fantastisch zijn als jongens en 
meiden in het mbo eerder een tipje 
van de sluier opgelicht krijgen over 
WorldSkills, want dat zijn “Olympische 
Spelen”-waardige wedstrijden. Ontwik-
kelingen in beroepen gaan zo snel. Elk 
extra informatiemoment is meegeno-
men om jongeren hierover te informe-
ren en te laten groeien. Zo komen ze 
uit hun comfortzone en leren ze sneller 
Engels. Met dit programma kunnen we 
jongens, meiden en docenten enthou-
siast maken, laten zien wat hun winst 
wordt en wat ze ermee kunnen berei-
ken. Namelijk een voorsprong opbou-
wen in vakontwikkeling! Het zou toch 
supergaaf zijn als ik door dit program-
ma met Festo (leverancier technische 
apparatuur, red.), oud-kandidaten en 
buitenlandse collega’s internationali-
sering, onderwijs en ons vak een boost 
kan geven!’


