Doelstellingen van het platform scholen ANBOS
ANBOS heeft een platform scholen waaraan onderwijsinstelling kunnen deelnemen.
Het belangrijkste doel is overleg tussen de brancheorganisatie en de scholen.
De voorwaarden om te kunnen deelnemen zijn opgenomen in de Basisregels voor deelname.
Aanmelden kan met het formulier Aanvraag voor deelname aan het platform scholen
-

Regelmatig overleg tussen de brancheorganisatie en de bij het platform aangesloten scholen

Overleg onderwijs – bedrijfsleven, keurig vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Maar hoe geven we daar met elkaar vorm en inhoud aan?
De Stichting Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven (SBB) vormt de kern van dit overleg in
sectorkamers en marktsegmenten. Daar ontmoeten (branche)organisaties elkaar, zowel
vanuit het georganiseerd bedrijfsleven als vanuit het onderwijs (MBO-raad en NRTO).
Schoonheidsverzorging heeft, samen met voetverzorging, zitting in het marktsegment
Uiterlijke verzorging, en valt onder de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport.
Het overleg in dit marktsegment verloopt goed, maar is agenda-gestuurd. Er is niet altijd
gelegenheid om vrij en open met elkaar te praten over uiteenlopende zaken die van belang zijn voor de scholen en de ondernemers in de schoonheidsverzorging.
De vertegenwoordiging van ANBOS in de sectorkamer is ook een soort eenrichtingverkeer: vanuit de brancheorganisatie wordt de beleving van de ondernemers vertegenwoordigd. Maar hoe denken scholen, en niet te vergeten de studenten, over de ontwikkelingen in het beroep?
ANBOS vindt het belangrijk dat wij in direct overleg met de scholen kunnen praten over
alle zaken die van belang zijn. Dat kan tijdens de bijeenkomsten van het platform die
tweemaal per jaar worden gehouden, waar een vertegenwoordiger van alle aangesloten
scholen welkom zijn.
−

Overleg in commissieverband aangaande ontwikkelingen binnen het
onderwijs.

Voor specifieke onderwerpen kunnen uit de deelnemers aan het platform commissies
worden gevormd waarbij ook ondernemers in de schoonheidsverzorging kunnen aansluiten.
We denken daarbij aan het moment waarop het Kwalificatiedossier (KD), én het Branchekwalificatiedossier (BKD) op de planning staan voor onderhoud.
Aan de basis van deze dossiers staat het Beroepscompetentieprofiel dat we, ondanks het
feit dat de brancheorganisatie hiervoor verantwoordelijk is, met elkaar willen bouwen en
actualiseren.
Het is goed om dan ook studenten te betrekken bij de commissie zodat zij hun stem en
mening kunnen geven over de opleiding, hun ervaringen in de beroepspraktijkvorming en
hun gedachten over hun beroep in de toekomst, etc.
−

Communicatie met de deelnemers door middel van nieuwsbrief of mailing.

ANBOS communiceert bij voorkeur digitaal. Dat gaat snel en is goedkoop.
Als er aanleiding is stuurt ANBOS nieuwsbrieven aan de deelnemende scholen met actuele informatie uit de beroepsgroep of de MBO raad.
−

Gezamenlijk goed opgeleide leerlingen interesse voor de brancheorganisatie
bijbrengen ter versterking van het beroepenveld.
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We hebben allemaal het belang om een goed gekwalificeerde student te laten instromen
in de beroepsgroep als ‘beginnend beroepsbeoefenaar’.
Als de student eenmaal zijn diploma heeft behaald, zal zij (of hij) de nodige ‘vlieguren’
moeten maken om zich verder te bekwamen of kennis te maken met de wereld van
schoonheidsverzorging (waar zij of hij ook zaken zal ontmoeten die niet in de opleiding
zitten).
Het is goed als de student tijdens de opleiding al kennis maakt met de brancheorganisatie.
Dat kan ANBOS niet alleen. We hebben de hulp nodig van scholen om de studenten te informeren over de brancheorganisatie en hoe ze daar lid van kunnen zijn tijdens de opleiding. Wat nog belangrijker is: waarom zou je lid worden van ANBOS?
Met een informatiepakket, dat niet alleen digitaal op onze website zal worden geplaatst,
maar ook in een pakket kan worden uitgedeeld op school, geven we meer informatie
over ANBOS.
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