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De beloftes @ MBO Utrecht

Presentator
Presentatienotities
De beloftes (naast missie, visie, ambitie, kernwaarden en speerpunten) willen we laten terugkomen in ons nieuwe curriculum



Retail @ MBO Utrecht

Opleidingen in herontwerp
Retail medewerker

Retail specialist BOL/BBL (uitstroom)

Retail manager BOL/BBL

Plus: academie breed programma 9 – 18 weken

Presentator
Presentatienotities
Retail specialist hebben wij alleen als uitstroomrichting. Dit betekent dat er in leerjaar 1 RM een tweeledige voortgang wordt gemeten. Deze zal de basis zijn voor het BSA aan het einde van het jaar.Ons academie-brede programma zal het voor de studenten mogelijk maken om zonder achterstand, over te kunnen stappen naar een andere opleiding. Alle opleidingen gaan met dezelfde werknemersvaardigheden en –kennis aan de slag, evenals de studievaardigheden. Elke opleiding zal daar zijn eigen ‘sausje’ overheen gieten zodat de student die zeer bewust heeft gekozen, goed bediend wordt maar studenten die twijfelen eenvoudig kunnen overstappen naar een andere opleiding 



Retail @ MBO Utrecht

Ambitie
Flexibel modern praktijkgericht onderwijs

Doelen
Modulair en hybride onderwijs

Student is eigenaar van eigen leerproces

Doorstroom naar vervolgstudie vereenvoudigen

Ambitie

Doelen

Presentator
Presentatienotities
De herijking van de visie op onderwijs (en examinering) is nog niet geformuleerd maar dit is de richting waarvoor we gekozen hebben. 



Retail @ MBO Utrecht

Visie op het onderwijs
Van buiten naar binnen

Persoonlijk onderwijs

Werken en leren in kleine groepen

Toepassen van kennis i.p.v. reproduceren

Presentator
Presentatienotities
De studenten werken modulair aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven óf in simulatie maar dan alsnog vanuit de reële beroepspraktijk.



De stappen richting herontwerp @ MBO Utrecht

Presentator
Presentatienotities
We hebben overleg gehad met een aantal mbo’s en hbo’s, met externe partners, met uitgevers, met een studentenpanel, met de examencommissie en met de examenleverancier.Tussendoor is er steeds afstemming geweest met de projectgroep van het academie-brede programma, met het onderwijsteam en met de clusterdirecteur.



Retail @ MBO Utrecht

Opzet

Praktijk

BPV

Keuze-
delen

AVO

Beroeps-
gerelateerde

prestatie

Sprints

Presentator
Presentatienotities
De beroepsgerelateerde prestaties worden vooralsnog per kerntaak ingezet en zijn gebaseerd op werkprocessen en examentermen. Het resultaat wat behaald wordt voor deze prestatie wordt meegewogen in het eindcijfer, dus opgenomen in het examenplan. Over een cross-over tussen de verschillende kerntaken, werken met thema’s, hebben we gesproken maar is op dit moment nog niet voor gekozen. Het staat voor de toekomst zeker op de agenda. Elke student werkt met de BGP vanuit dezelfde kader-opdracht maar met een eigen externe opdrachtgever vanuit het bedrijfsleven. Indien nodig zijn de opdrachten ook in simulatie uit te voeren, nog steeds vanuit de reële beroepssituatie(s). De sprints zijn kort cyclisch en is altijd een opdracht vanuit het bedrijfsleven. Dit zijn kleinere vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen. De sprints worden gebaseerd op leerdoelen en werkprocessen uit de KD’s maar ook op leerdoelen en vaardigheden vanuit LOB en burgerschap. De voortgang wordt bijgehouden middels een ‘ontwikkelkaart’. Op deze manier heeft de student (en zijn begeleider) altijd inzicht in waar de student op dat moment staat en waar hij zijn keuze voor een volgende sprint op kan baseren, dus: welke vaardigheden, competenties, leerdoelen kunnen nog beter ontwikkeld worden.



Wat nu @ MBO Utrecht…?
Beroepsgerelateerde 
prestaties + rubrics 
schrijven en laten 

vaststellen

Sprints



Waar lopen we tegenaan….

Uitdaging(en) @ MBO Utrecht

Presentator
Presentatienotities
Wij zijn pas net gestart met de werkgroep (3 docenten en een stagiair onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen) met het beschrijven van de kaders van alle producten en het vastleggen van de (rand)voorwaarden. Waar wij wellicht tegenaan zullen lopen zijn de zaken die misschien in de praktijk niet uitvoerbaar zijn en zaken waar we eerder nog niet bij stilgestaan hebben. Factor tijd zal ook altijd een uitdaging kunnen zijn.
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