NOVIA 2018-2021
Sterk beroepsonderwijs
in de regio Nijmegen
ORGANISATIE
 In opdracht van het bestuurlijk
overleg NOVIA
 Directienetwerk
 Contactpersonen per school
voor vmbo-mbo

AMBITIE
De partners in NOVIA werken aan een responsief, toegankelijk en
herkenbaar beroepsonderwijs in de regio Rijk van Nijmegen. De
gezamenlijke verbinding en samenwerking komt tot stand door middel van
loopbaan oriëntatie en -begeleiding in het beroepsonderwijs, doorlopende
leerlijnen (beroepsgericht als meer algemeen vormend) en met een zichtbare
samenwerking met het werkveld.

 2 programmamanagers vmbo
en mbo

DOELGROEP

 Projecten/sectorale overleggen

Alle studenten, onderwijsinstellingen VMBO en MBO Rijk van Nijmegen

SCHOLEN gaan aan de slag met:
LINK MET THEMA’S /
PROJECTEN







 Aanpak Voortijdig
schoolverlaten in de regio
 Gelijke Kansen
Meer kans op studiesucces, en
werk en/of stage voor alle
studenten, ook met kansarme
achtergrond

Implementatie van Loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) in het
beroepsonderwijs gericht op doorstroom VO-MBO
Verbinding beroepsonderwijs en werkveld
Jongeren in een kwetsbare positie: LOB en begeleiding op maat
Sectorale aanpak
AVO invoering praktijkcomponent en Doorstroom VMBO TL en
MBO

MET ALS RESULTAAT









Sterk beroepsonderwijs, gericht op:
-Voldoende en evenwichtig gespreid beroepsgericht regionaal aanbod
-Innovatieve samenwerking in de regio
Regionaal netwerk van docenten/contactpersonen, directies, bestuur
VO-MBO m.b.v. (digitaal) platform VO-MBO
Elke school en sector heeft samenwerking in de kolom
beroepsonderwijs op de agenda
Versterking imago beroepsonderwijs
Aanpak is gericht op studiesucces leerlingen en studenten: bijdrage
aan vermindering voortijdig schoolverlaten en versterking Gelijke
kansen
Een brede basis en voldoende toegankelijk beroepsonderwijs in de
regio, met een antwoord op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Aanleiding voor ambitie
Sterk beroepsonderwijs

Wat staat op de agenda?
Per jaar wordt een Ontwikkelagenda opgesteld in NOVIA

1. Doorstroom naar en toegankelijkheid
van het onderwijs

2. Aansluiting onderwijs en werkveld:
herkenbaarheid en doorlopende leerlijnen

3. Organiseerbaarheid & infrastructuur in
het beroepsonderwijs

Uitgangspunten Sterk
beroepsonderwijs NOVIA
1. Onderwijs moet ruimte bieden voor
verschillen
2. Praktisch talent wordt herkend en
erkend, ook in de theoretische leerweg
en de havo

3. Alle jongeren, ook diegenen in een
kwetsbare positie, zoveel mogelijk naar
een startkwalificatie te begeleiden

Partners
1. NOVIA: VMBO en MBO scholen
Montessori college, Scholengroep
Rijk van Nijmegen, Alliantie VO, ROC
Nijmegen en Helicon (V)MBO, Metameer
2. Gemeente, RMC, regio Rijk van Nijmegen
3. Werkgevers, georganiseerd overleg
werkveld (Campus advies Raad, Bestuur
Technovium, stichting Junior
Technovium, werkveldcommissies)
4. Ministerie, provincie, SBB en andere
regionale en lokale partners

Werkwijze netwerk

Bestaande thema’s /projecten die doorlopen:
1. Implementatie van LOB in het beroepsonderwijs binnen en tussen
de scholen
-LOB en warme overstap VO-MBO: een continu welkomstprogramma
-Continuering LOB VO-MBO en Digitaal Doorstroomdossier regio
-Inzicht in Doorstroomsucces VO-MBO (dashboard)
-Doorstroomplatform VO-MBO: digitaal platform voor alle scholen in de
regio (contactpersonen, decanen, directeuren)
De landelijke kaders voor LOB in het VO en MBO en de regionale
uitgangspunten doorstroom VO-MBO zijn ondersteunend voor alle
scholen in de regio.
2. Jongeren in een kwetsbare positie: LOB en Begeleiding op maat
-De Overstap VO-MBO
-Schakelprogramma vmbo-mbo (en VAVO)
Dit punt wordt nader verkend als het gaat om:
-doorstroom vmbo bb naar niveau 2: continuering van huidige begeleiding
en doorstroomafspraken en voor 2018 e.v. ook LWT naar MBO
-VMBO-MBO: extra ondersteuning studievaardigheden en taal voor
jongeren in een kwetsbare positie
-Route havisten, vmbo TL naar MBO
-Excellentie en Skills in het beroepsonderwijs, doorlopende leerlijn vmbombo (i.o.)
3. Verbinding beroepsonderwijs en werkveld
Verbinding tussen de partners in het beroepsonderwijs en het werkveld is
cruciaal om op te leiden voor de toekomst.
-Vanuit een gezamenlijke visie op Sterk beroepsonderwijs acteren alle
scholen in het: bestuur Technovium, Campus Advies Raad.
-Partners Novia zijn agendasettend, proactief als het gaat om de eigen
onderwijsverantwoordelijkheid en responsief om signalen en trends op
te pakken vanuit werkgevers.
-Op sectoraal niveau vindt er ook regulier werkveldoverleg plaats.
NIEUW 2018
4. (Inter)Sectorale aanpak VMBO-MBO
-Techniek
-Economie
-Zorg en
Welzijn

(Inter)sectorale aanpak Techniek
Keuzevakken,
LOB,
Junior
Technovium en deelname van
scholen beroepsonderwijs in
o.a.
RIFprojecten
Logistics
Valley,
Zorg
&Technologie
Tech@doptie en De Technische.

5. Ontschotting vmbo-mbo niveau 2: onderzoek
6. AVO invoering praktijkcomponent en Doorstroom VMBO TL/HAVO naar
MBO

