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 ‘Overal staan sportapparaten en 
in mijn ooghoek zie ik danser 
Juvat een studente de lucht in 

zwieren. Team licht en geluid is druk 
met de briefing van de eventmanager. 
De verschillende beelden en micro-
foons van alle bekende Nederlanders 
worden nog eens gecheckt. Een groep 
is druk met de laatste voorbereidin-
gen en aankleding van de hal. Een 
groep MBO studenten van verschil-
lende opleidingen is als professionele 
eventmanagers aan de slag. Zij staan 

MBO COLLEGE POORT 
(ALMERE) INVESTEERT IN 
WENDBAAR ONDERWIJS 

EN IN FLEXIBELE EXPERTS 
UIT HET WERKVELD

Samen 
wendbaar 

worden
‘ Bij binnenkomst hangt er een 
andere sfeer dan enkele dagen 
geleden. Er speelt muziek en ik 
word enthousiast opgewacht 
bij de balie. Terwijl ik de trap 
op loop, struikel ik bijna over 
een bundel geluidskabels die 
een oversteek maken naar een 
draaitafel. De DJ is al druk in 
de weer met de knoppen en een 
professionele visagiste is neer
gestreken naast de kantine. Het 
is helder dat hier iets gaande is.’  
MARJAN VAN DUIST 

duidelijk in hun kracht en leveren een 
waardevolle bijdrage. Je waant je in 
een professionele studio, maar eigen-
lijk loop ik net als alle andere dagen 
ons prachtige college binnen.’

SAMEN WENDBAAR WORDEN
Corona heeft veel pijn en ongemak 
veroorzaakt, maar bracht ook de 
noodzaak om samen wendbaarder 
te worden. De vraag om flexibeler 
onderwijs werd bij MBO College 
Poort ook vertaald naar flexibelere 
docenten en onderwijsruimten. Daar 
waar stageplekken verminderden 
en online interactie het onderwijs 
sociaal verarmde, ontstonden er 
prachtige initiatieven die perfect 
passen binnen het college. MBO 
College Poort is een jong college in 
een ruim, transparant en duurzaam 

gebouw in Almere Poort. Daar waar 
voor de lockdown het moeilijk te 
zien was welke opleidingen er in 
het gebouw werden aangeboden 
zijn nu overal Labs ontstaan waar 
studenten echt aan de slag kunnen 
met de praktijk. ‘In het Financelab 
kunnen studenten daadwerkelijk 
in een zakelijke omgeving oefenen 
met bedrijfsadministratie en office 
management.’ zegt Rogier Muijs 
opleidingsmanager Finance & 
Control, Legal & HRM. ‘Taaie theorie 
komt tot leven doordat studenten 
echt aan het werk gaan met vraag-
stukken van bedrijven.’

LEVENSECHTE PROJECTEN 
Een groep studenten van ver-
schillende opleidingen raakte in 
de eerste lockdown hun stage 

MBOMoves winnaars gaan naar huis met mooie prijzen

»

http://www.profielactueel.nl


6 VAKTIJDSCHRIFT  PROFIEL  NUMMER  8

w
w

w
.p

ro
fi

el
ac

tu
ee

l.n
l

kwijt. Hotels en horeca die sloten, 
kantoren die vanuit huis werkten 
en de vele maatregelen bij evene-
menten wierpen limitaties op. Een 
nog grotere uitdaging ontstond 
toen bleek dat de tweede lockdown 
opnieuw roet in het eten gooide. 
Opleidingsmanagers Annika van der 
Lee en Eefke Stagge twijfelden geen 
moment en gebruikten hun contac-
ten uit de evenementenbranche om 
samen een oplossing te creëren. 

Wat toen volgde was een uniek 
project wat onder leiding van 
twee experts uit het werkveld zich 
ontwikkelde tot een prachtig event, 
MBOMoves! genaamd. Er was 
één heldere opdracht. ‘Organiseer 
een online event voor alle MBO 
studenten van Nederland dat hen 
in beweging brengt.’ Studenten 
gingen zelf aan de slag onder bege-
leiding van twee ervaren eventma-
nagers. Michiel Smilde (Eventerim) 
was meteen enthousiast en vertelt: 
‘De markt heeft zich de afgelopen 

tientallen jaren enorm ontwikkeld. 
Opdrachtgevers vragen ons allang 
niet meer alleen maar ‘de slingers 
op te hangen en een schaal met 
bitterballen naar binnen te duwen’. 
De organisatie van een goed event 
kost een hoop tijd en geld en de tijd 
van de genodigden is kostbaar. Dus 
stemmen wij onze events af op de 
doelstelling, de doelgroep, de ver-
wachtingen én meten wij achteraf 
of wij daaraan voldaan hebben. Wij 
eventprofessionals garanderen de 
opdrachtgever een zorgeloze voor-
bereiding, een gezonde nachtrust 
en een veilig én succesvol verloop 
van zijn/haar project. Met heldere 
communicatie, relevante content, 
blije en tevreden deelnemers of 
gasten en even zoveel bijzondere 
en waardevolle herinneringen. 

De evenementenmarkt vraagt 
hiervoor om goed opgeleide veelzij-
dige medewerkers op verschillend 
(ambitie)niveau met lol in het vak. 
Naast de theoretische onderbouwing 
is wat mij betreft een nauwe samen-
werking met het actieve werkveld 
van belang. Door hierin een bijdrage 
te leveren werken we indirect mee 
aan de ontwikkeling van de meeting- 
en eventbranche.’  

Michiel werkt samen met Else 
Baelde (That’s Else) ‘Het is goed 
om aansluiting te houden met de 
toekomstige eventmanagers. Om te 
weten wat er speelt. Maar ook om 
van hen te leren. Studenten hebben 

een verfrissende visie en zitten boor-
devol goede ideeën.’ aldus Else. 

HET FLEXIBELE 
SCHOOLGEBOUW 
‘Onze wens is dat het college een 
leeromgeving is waar je actief kunt 
experimenteren met praktijkop-
drachten. Op deze wijze word je 
optimaal voorbereid voor je stage 
en uiteindelijk ook voor werk of 
vervolgopleiding.’ aldus manager 
Leisure en Hospitality, Annika van der 
Lee. ‘Als onze studenten niet naar de 
bedrijven kunnen, dan halen wij de 
bedrijven het college in.’

Naast het prachtige voorbeeld van 
MBO Moves! begeleidde Ons Nieuws, 
een lokaal nieuwsblad, een groep van 
15 junior accountmanagers vanuit de 
school. Terwijl de kantoren leeglie-
pen kon de school wel op een veilige 
manier ruimte bieden voor dergelijk 
praktijkonderwijs. Ons Nieuws was 
bereid de uitdaging aan te gaan om 
deze studenten vanuit de school te 
begeleiden met hun stageopdrach-
ten en te verrijken met kennis en 
expertise. Een win-win situatie voor 
alle partijen.

FLEXIBILITEIT GEEFT OOK SPORT 
EEN NIEUWE DIMENSIE
Ook bij sport bracht flexibiliteit 
kansen. Zo werd er een Atletic Skills 
Model (ASM) sportveld geïnstal-
leerd. Het ASM-model gaat uit van 
het feit dat wanneer een sporter zich 
bekwaamd in verschillende bewe-
gingsvormen deze ook beter wordt 
in zijn eigen sport. Daar kan deze de 
geleerde technieken dan combineren 
en inzetten wanneer nodig. Zo leren 
voetballers te vallen zonder blessu-
res op te lopen, door bewegingen te 
oefenen die bijvoorbeeld vaak bij judo 
toegepast worden. Onze studenten 
en docenten maken dankbaar gebruik 
van de mogelijkheid om op flexibele 
wijze met beweging bezig te zijn.

OVERAL ZIJN LABS 

ONTSTAAN WAAR 

STUDENTEN MET DE 

PRAKTIJK AAN DE 

SLAG KUNNEN

Het Hospitalitylab
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NAUWE SAMENWERKING MET 
EXPERTS UIT HET WERKVELD 
De kansen die werden gecreëerd 
maakten het mogelijk om expertise 
van buiten aan te trekken. Zo ont-
stond de opbouw van een netwerk 
aan professionals die vanuit ervaring 
en expertise kennis en kunde met 

de studenten delen. Deze experts 
uit het werkveld zijn onbevoegd 
voor het MBO, maar brengen unieke 
expertise mee die niet op de docen-
tenopleiding geleerd kan worden. 
Eefke Stagge opleidingsmanager 
Sport en Bewegen: ‘Wij kregen vaak 
de vraag hoe wij dan de kwaliteit van 
de les konden waarborgen omdat 
een dergelijke praktijkexpert geen 

onderwijsbevoegdheid heeft. Het 
antwoord hierop is ‘samenwerken’. 
Door de bevoegde docenten als coach 
nauw samen te laten werken met de 
experts uit het werkveld, combineer 
je up-to-date kennis met didactische- 
en pedagogische ervaring. De expert 
wordt ook niet belast met presentie 
bijhouden in ons studentvolgsysteem 
of andere administratieve klussen die 
het onderwijs met zich meebrengt. 
Dergelijke verantwoordelijkheid ligt 
bij de vakdocent, zodat de expert zich 
ook echt kan blijven richten op up-to-
date inhoud.’ 

POP-UP LABS ALS FLEXIBELE EN 
INSPIRERENDE LEEROMGEVING
Unieke praktijkprojecten vragen 
bijzondere onderwijsruimten die net 
zo flexibel zijn als de projecten zelf. 
Zo creëerden we labs waar studen-
ten in een simulatieomgeving met 
de levensechte projecten voor het 
bedrijfsleven aan de slag konden. In 
de lockdown periodes zijn er vier Labs 
opgezet. Zo ontstond het Creative 
Businesslab waar studenten kunnen 

oefenen met het maken van social 
media content, fotografie en licht-
technieken. In het Sportlab geven 
studenten groepstrainingen als 
onderdeel van hun praktijkervaring.  

Het Hospitalitylab, Creative 
Businesslab, Financelab en Sportlab 
zijn de basis, maar er wordt al 
gewerkt aan nieuwe projecten waar-
voor passende laboratoria ingericht 
zullen worden. 

Alle labs worden zo ingericht, 
dat het meubilair mobiel blijft en 
daardoor gemakkelijk te verplaatsen 
is. Daarnaast worden de lokalen zo 
ingericht dat deze ook nog steeds 
als theorielokaal kunnen worden 
ingezet. Dit maakt flexibel schuiven 
met onderwijsinhoud, materiaal en 
methode mogelijk. Door deze flexi-
bele onderwijsruimten met vakdo-
centen en expertise uit het werkveld 
te combineren flexibiliseren en ver-
rijken we ons onderwijs optimaal. 

DE AUTEUR IS OPLEIDINGSMANAGER CREATIVE 

BUSINESS, RETAIL & ENTREPRENEURSHIP, MBO 

COLLEGE POORT

ER IS EEN NAUWE 

SAMENWERKING MET 

EXPERTS UIT HET 

WERKVELD

MBO College Poort in Almere
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