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OnderhoudNL Opleidingen op vier landelijke onderwijsbeurzen
Deelname OnderhoudNL Opleidingen aan ‘Week van Techniek’
Nomineer ‘Beste Leerbedrijf’ en/of ‘Beste Praktijkopleider’
Rutger van Antwerpen Nederlands kampioen Schilderen
Van Engelshoven schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo

OnderhoudNL Opleidingen aanwezig op vier landelijke
onderwijsbeurzen
In het najaar bezoeken duizenden jongeren landelijke
onderwijsbeurzen om inspiratie op doen voor de toekomst.
OnderhoudNL is erbij om onze opleidingen te promoten.

Veel jongeren hebben nog geen idee wat ze willen gaan studeren en welke richting ze op
willen. Onafhankelijk organisatiebureau OGZ, marktleider in onderwijsgerelateerde beurzen,
organiseert daarom jaarlijks een aantal landelijke onderwijsbeurzen. OnderhoudNL
Opleidingen is in het najaar van 2018 op vier onderwijsbeurzen aanwezig om jongeren te
inspireren om te kiezen voor een opleiding in onze bedrijfstak.
Er zijn themapleinen, studiecoaches en inspirerende studiekeuzesessies. Elke 10 minuten zijn
er ook startsessies waarin jongeren binnen een paar minuten worden klaargestoomd met
informatie, inspiratie en handvatten om goed voorbereid de beursvloer op te gaan. Zo halen
zij in minimale tijd, het maximale uit de beurs halen én maken ze keuzes maken die het
beste bij hen passen.
Onderwijsbeurs Zuid
vrijdag 29 en zaterdag 30 september
Beursgebouw Eindhoven
Met ruim 100 (onderwijs)instellingen uit binnen en buitenland
Met een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo, hbo als wo niveau.

Onderwijsbeurs Noordoost
Woensdag 7 en donderdag 8 november
IJsselhallen in Zwolle
Met ruim 90 (onderwijs)instellingen uit binnen en buitenland
Met een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo, hbo als wo niveau.
Studiekeuzebeurs Midden
Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2018
Jaarbeurs Utrecht
Met ruim 50 (onderwijs)instellingen
Met een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo als hbo niveau.
Studiebeurs West
Vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018
Rotterdam Ahoy
Met ruim 50 (onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland
Met een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo als hbo niveau.

Deelname OnderhoudNL Opleidingen aan ‘Week van
Techniek’ groot succes
Tijdens de ‘week van de techniek’ Apeldoorn kwamen er circa 450
basisschoolleerlingen over de vloer bij Schildersbedrijf Van Apeldoorn,
om te kijken wat het schildersvak inhoudt.
Het is inmiddels traditie dat Platform Techniek Apeldoorn in de eerste week van maart de
Week van de Techniek organiseert. Een kleine tweeduizend leerlingen uit groep 7 van
Apeldoornse basisscholen en omstreken maken een dagdeel kennis met techniek. Hoe leuk
techniek is, dat moet je jong ontdekken.
De deelnemende basisschoolkinderen gingen ter plekke bij Aventus een technisch
werkstukje maken onder begeleiding van vmbo- en Technasium-leerlingen en namen deel
aan Science on Tour. Het thema van deze editie van de Week van de Techniek was
Duurzaamheid. De onderhouds- en schilderbranche, vertegenwoordigd door OnderhoudNL
Opleidingen, deed dit jaar ook mee aan de jaarlijkse Week van de Techniek in Apeldoorn.
OnderhoudNL afdeling Apeldoorn e.o.
Als afsluiting van de Week van de Techniek kregen de kinderen een leeg
gereedschapskoffertje en een plattegrond mee, waarmee ze op 24 maart zes verschillende
technische bedrijven konden bezoeken om hun gereedschapskoffertje te vullen.
OnderhoudNL Opleidingen presenteerde zich bij Schildersbedrijf Van Apeldoorn.
“Het was een groot succes”, aldus directeur John van Apeldoorn. “De organisatie op ons
terrein en in ons pand was in handen van de gezamenlijke Apeldoornse schilders- en
onderhoudsbedrijven die verenigd zijn in OnderhoudNL afdeling Apeldoorn e.o. We kregen
ruim 450 leerlingen uit groep zeven over de vloer die samen met broertjes, zusjes, ouders,
opa’s en oma’s – in totaal zo’n 1.500 personen – kwamen kennismaken met het schildersvak
en de techniek daarachter.”
Echte durfals
Bij Schildersbedrijf Van Apeldoorn kregen de kinderen van Schildersvakopleiding Zutphen
drie opdrachten die ze moesten uitvoeren: een stopverf zoom maken, een stukje behang
plakken en met een kwast langs een lijn besnijden. Als beloning voor het uitvoeren van de
opdrachten kregen ze een plamuurmes dat ze konden toevoegen aan hun
gereedschapskoffertje. Er was veel animo om met een VR-bril virtueel verf te spuiten en de
echte ‘durfals’ konden met een hoogwerker omhoog.

Directeur John van Apeldoorn: “We hopen dat door zo’n dag als vandaag het vuurtje voor
het schilders- en onderhoudsvak bij de kinderen is aangewakkerd. Dat is broodnodig willen
we tussen nu en tien jaar de instroom ombuigen naar voldoende vakkrachten.”

Foto's Rob Voss

Nomineer ‘Beste Leerbedrijf en/of ‘Beste Praktijkopleider’
Tot en met 30 april kunt u een OnderhoudNL Leerbedrijf en/of
Praktijkopleider voordragen voor de verkiezing ‘Beste Leerbedrijf’ en
‘Beste Praktijkopleider’. De prijzen worden eind 2018 uitgereikt.

Voor de 500.000 mbo-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar deel
van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van OCW al
in 1996 de verkiezing beste leerbedrijf ingesteld. Sinds 2009 krijgt ook de beste
praktijkopleider een prijs.
Verkiezing 2018
Tot en met 30 april 2018 kan iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor de
prestigieuze prijzen. Alle voordrachten worden beoordeeld en ingedeeld naar sector en
provincie, om uiteindelijk tot één beste leerbedrijf en één beste praktijkopleider te komen.
Lees hierover meer op de pagina Criteria en procedure beste leerbedrijf en praktijkopleider.
Een jaar lang in de schijnwerpers
Het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider staan een jaar lang in de schijnwerpers.
Namens SBB vertegenwoordigen zij alle leerbedrijven en praktijkopleiders van Nederland.
De winnaars wordt regelmatig gevraagd om hun visie op het opleiden in de beroepspraktijk
te geven.
Kent u een fantastisch OnderhoudNL Leerbedrijf of een geweldige praktijkopleider? Meld
hen dan zo snel mogelijk aan!
➢ Aanmelden Erkend Leerbedrijf OnderhoudNL Opleidingen
➢ Aanmelden Praktijkopleider

Rutger van Antwerpen Nederlands kampioen Schilderen
Van 15 tot en met 17 maart vonden de nationale finales plaats van Skills
Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) in de IJsselhallen in Zwolle en op
meerdere mbo-locaties in Overijssel.
Bijna 1.000 finalisten van 57 mbo-scholen en 155 vmbo-scholen uit heel Nederland gingen
daar in zo’n 70 verschillende vakrichtingen de competitie met elkaar aan en streden voor de
nationale titel “Beste vakmannen en -vrouwen 2018”. Voor het Nederlands kampioenschap
Schilderen werden de wedstrijden op 16 en 17 maart bij het ROC van Twente in Hengelo
georganiseerd. Hiervoor plaatsten zich tien kandidaten van diverse Schildersvakopleidingen.
Rutger van Antwerpen die zijn basisvaardigheden leerde bij de Schildersvakopleiding in
Dordrecht en vorig jaar tweede werd bij de wedstrijden, ging er dit jaar met de hoofdprijs
vandoor. Stef Masselink eindigde op de tweede plaats en won zo een zilveren medaille.
Vorig jaar werd Stef vierde tijdens de finales. Stef is werkzaam bij schildersbedrijf Wissink uit
Albergen en werd begeleid door Michel Ravesloot (ROC van Twente) en Erik Velers
(Schildersvakopleiding Hengelo). Job Budding uit Kesteren werd derde en behaalde de
bronzen medaille. Deze eerstejaars volgt de BBL-opleiding Gezel schilder bij ROC Rivor in
Geldermalsen en is in dienst bij Schildersvakopleiding Geldermalsen. Job werd begeleid door
Johnny Serné. Johnny is trots op de prestaties van zijn studenten. “Ze hebben zich tijdens de
wedstrijd echt van hun beste kant laten zien. Maar de concurrentie was groot. Toch vinden
ze het niet erg dat ze niet dé beste van Nederland zijn geworden, zo’n vakwedstrijd is al een
supergoede leerschool!”, aldus Johnny Serne, Coördinator Extern.
Uitslag:
1. Rutger van Antwerpen
2. Stef Masselink
3. Job Budding
4. Geert Snijder
5. Sander Bijl
6. Kevin van de Kerkhof
7. Henk Baum
8. Priscilla van Luyk
9. Donald Dirkx
10. Anthonie van der Steenhoven

Van Engelshoven schrapt negatieve financiële prikkel in
het mbo
Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) wil dat mbo-studenten
meer tijd krijgen om hun diploma te halen. Nu krijgen scholen minder
geld naarmate een student lang(er) in het mbo studeert.
Hierdoor kunnen studenten door hun mbo-opleiding heen gejaagd worden. Het besluit tot
wijziging van de mbo-bekostiging is online gezet voor internetconsultatie.
Van Engelshoven: 'Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid in het mbo bevorderen.
Door het afschaffen van deze systematiek ontstaat er meer ruimte voor studenten om
diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Zo kunnen studenten een diploma halen
met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten
in het mbo de kans krijgen dat op hun eigen tempo te doen.'
Cascadebekostiging
De zogenoemde cascadebekostiging is ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten
efficiënt een diploma te laten behalen. Als studenten langer dan gemiddeld over hun
opleiding doen, lopen deze mbo-scholen bekostiging mis. Deze financiële prikkel kan ervoor
zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden of juist weren van opleidingen. Van Engelshoven wil per volgend jaar een einde maken aan deze negatieve prikkel.
Nieuwe bekostiging
Begin februari heeft minister Van Engelshoven een akkoord gesloten met de mbo-sector. Ze
heeft met de mbo-scholen onder andere afgesproken dat de cascadebekostiging wordt
afgeschaft. Hierdoor gaat het beschikbare budget voor de mbo-scholen op een andere wijze
verdeeld worden, aangezien geen rekening meer wordt gehouden met hoe lang een mbostudent over zijn of haar studie doet. Door deze nieuwe verdeling zullen scholen te maken
krijgen met een ander budget. De overgang naar deze nieuwe situatie duurt 3 jaar.
Internetconsultatie
De internetconsultatie duurt vier weken, tot begin april. Minister Van Engelshoven zal
daarna de reacties beoordelen en naar verwachting voor de zomer het concept-besluit tot
wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur voor advies naar de Raad van State
sturen.
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Schildersvakopleiding
Zutphen
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Schildersvakopleiding
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Schildersvakopleiding
Midden Nederland
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Schildersvakopleiding
Nijmegen

Website
Klik hier voor alle actuele
informatie en voor de
activiteiten van de
Schildersvakopleidingen.

