Verslag eerste bijeenkomst #SVBO op 26 februari 2019
De eerste bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs (#SVBO) vond plaats
op 26 februari. Tijdens deze bijeenkomst waren Afvalstoffendienst Den Bosch, scholennetwerk WTE
(Wetenschap, Technologie en Excellentie) regio Zuid, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’sHertogenbosch (SSPOH), Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Helicon MBO aanwezig. De
Afvalstoffendienst Den Bosch en WTE SSPOH waren door OO ‘sH samengebracht, omdat zij graag
meer met elkaar willen samenwerken.. Met Helicon MBO concretiseerden we de vraag over
verduurzaming van de samenwerking met organisaties en gingen we na hoe we hierin verder
kunnen bouwen op hun mooie bestaande netwerk. Gezamenlijk zoemden we in op de behoefte van
Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital in het ervaren hoe de werkgroep #SVBO de
samenwerking tussen scholen en organisaties, met name op het gebied van techniek, concreet
maakt en hoe hen hierbij te ondersteunen.
Aan het begin van deze bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar gedeeld wat zij met de
werkgroep willen bereiken. Hierin werden direct koppelingen en kansen gezien. Jolande Bastmeijer
van WTE SSPOH en Merel Verhofstadt van Helicon MBO zagen bijvoorbeeld een kans om meer
basisscholen open te stellen voor studenten van Helicon MBO om deelpresentaties van hun
werkzaamheden en stage-ervaringen te geven aan leerlingen van het basisonderwijs.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met hun eigen hulpvraag. Linda van Nuland
van de Afvalstoffendienst Den Bosch en Jolande Bastmeijer van WTE SSPOH zaten bij elkaar in een
groep, zodat zij gericht konden ingaan op een samenwerking met elkaar. Apolline Mol zat hierbij
vanuit OO ‘sH. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Wanneer is de samenwerking voor jou
een succes? Wat en wie heb ik nodig om te bereiken? Hoe kan ik hier een duurzaam karakter aan
geven? Hoe ziet de samenwerking er met elkaar dan concreet uit? Wat ligt er al? Wat zijn nieuwe
mogelijkheden? Hiervoor werd gekeken naar hoe er kan worden aangesloten op de leerdoelen van
het basisonderwijs, zodat er niet sprake is van stapelen maar vervangen.
Al snel kwamen Linda van Nuland en Jolande Bastmeijer tot concrete vervolgafspraken met elkaar.
Zo gaat Jolande Bastmeijer een groepje techniekcoördinatoren, tevens leerkrachten, van scholen
binnen SSPOH aansturen om met Linda van Nuland een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak zal
er met elkaar gebrainstormd worden over wat voor projecten tussen basisscholen en de
Afvalstoffendienst Den Bosch mogelijk zijn, kijkend vanuit de leerdoelen van het basisonderwijs. Er is
afgesproken dat Apolline Mol van OO ‘sH hierbij aanwezig zal zijn om beide partijen verder te
ondersteunen in hun zoektocht naar betekenisvol onderwijs.
In de andere groep zaten Merel Verhofstadt van Helicon MBO, Henny Knechten van Knooppunt
Technologie 073/AgriFood Capital, Margo van den Oord OO ’sH en studentmedewerker Christian
Artist van OO ‘sH. Zij zijn met elkaar bezig geweest om de hulpvraag van Helicon MBO omtrent een
duurzame samenwerking aangaan met organisaties te concretiseren en na te gaan wat er nodig is om
hier mee aan de slag te gaan. Uit de hulpvraag van Helicon MBO kwam naar voren hoe de
leerkrachten van de school steeds genoeg organisaties kunnen vinden voor hun studenten. Door met
elkaar in gesprek te gaan is er achterhaald wat nodig is om dit te bereiken. En dat is om het om te
draaien en de studenten in de lead te zetten en hun vaardig te maken in het onderhouden van een
goede relatie met hun stage bedrijf en het leggen van contacten voor vervolg voor nieuwe stagiairs.
Leren hoe je zélf een passend bedrijf kunt zoeken en benaderen. En erg belangrijk, de studenten
vaardig maken in een professionele houding aannemen naar organisaties toe, zodat organisaties
eerder geneigd zijn om (vaker) samen te werken. Merel Verhofstadt gaat deze aanpak van de
studenten hierin trainen bespreken binnen haar school. Zodra er duidelijkheid is over het oppakken

van deze aanpak, neemt zij contact op met OO ‘sH voor verdere ondersteuning. Studentmedewerker
Christian Artist is voor haar de contactpersoon.
Al met al was het een opbrengstgerichte eerste bijeenkomst van #SVBO, waarbij de deelnemers aan
de slag zijn gegaan met hun zoektocht naar betekenisvol onderwijs. En waarbij een mooi vervolg
gepland staat. Op 16 april vindt de volgende bijeenkomst plaats van de werkgroep #SVBO.
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