Kansrijk mbo:
bootcamp voor
kansengelijkheid
4, 26 en 27 oktober 2019

Hoe maken we het mbo uitdagend en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we
ervoor dat afkomst, geslacht en achtergrond niet bepalen of jij een diploma haalt of
stage vindt? Hoe regelen we dat elke student zich volop gewaardeerd en begrepen
voelt? Deze vragen houden ons bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen dagelijks bezig. In oktober 2019 kun jij met ons meedenken tijdens
het Bootcamp voor Kansengelijkheid: een super inspirerend weekeind waarin we
samen werken aan een kansrijk mbo voor iedere student.

Wat?
In het Bootcamp voor Kansengelijkheid werken mbo-studenten, mbo-docenten en beleidsmakers met elkaar aan middelbaar beroepsonderwijs dat kansen biedt aan iedereen. Dan doen we
een heel weekend lang, op een mooie locatie, midden in de natuur. Tijdens het bootcamp
wisselen we verschillende werkvormen af met goede gesprekken, lekker eten, muziek en
drankjes in de prachtige omgeving van Landgoed Woodbrooke.
Tijdens het weekend onderzoeken we samen hoe het komt dat geslacht, afkomst en achtergrond nog te vaak bepalen wie een diploma haalt in het mbo en wie niet. Daarnaast bedenken
we wat het Ministerie, mbo-instellingen, werkgevers en anderen hier aan zouden kunnen
doen. Samen met het bureau Kennisland verzorgen we een volledig programma dat niet alleen
inspirerend en gezellig is, maar bovenal concrete ideeën oplevert om het mbo voor álle
studenten leuker, beter en toegankelijker te maken.
Omdat we werken met een heel diverse groep deelnemers, kunnen we het thema kansengelijkheid vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Zo kunnen deelnemers van elkaar leren
en leren wij wat wel en niet goed werkt. Ook als je nu nog geen concrete ideeën hebt, kun je

meedoen aan het bootcamp. Jouw persoonlijke ervaringen staan namelijk centraal. Je hoeft
dus geen specifieke voorkennis te hebben.
De medewerkers van het Ministerie van OCW gebruiken de opbrengsten van het bootcamp om
de Minister te adviseren over nieuwe maatregelen om kansengelijkheid in het mbo te vergroten.

Wanneer en waar?
Het programma bestaat uit een verplichte kennismakingsmiddag, een werkweekeind (het
bootcamp) en een terugkommiddag. De kennismakingsmiddag is op vrijdag 4 oktober, van
15.30 uur tot 19.30 (incl. avondeten) bij het Ministerie van OCW in Den Haag. Het bootcamp
begint zaterdag 26 oktober 2019 om 10.00 uur en duurt tot zondag 27 oktober om 17.00 uur.
Het bootcamp vindt plaats in Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem, en is inclusief
overnachting. Je deelt een slaapkamer met één andere deelnemer. De terugkommiddag vindt
plaats op een later te bepalen moment in Den Haag. Je presenteert de resultaten van het
bootcamp dan op het ministerie.
Om deel te nemen aan het bootcamp moet je tenminste beschikbaar zijn tijdens de kennismakingsmiddag en het gehele bootcampweekeind. De terugkommiddag is optioneel.

Voor wie?
Het bootcamp is bedoeld voor mbo-studenten, mbo-docenten, beleidsmakers, bestuurders en
opleindingsmanagers in het mbo. We zoeken een diverse groep van ongeveer 40 deelnemers.
Niet je opleiding, achtergrond, leeftijd of woonplaats zijn belangrijk, maar alleen je motivatie,
en de bereidheid om een weekend lang met ons mee te denken. Ben je anderszins betrokken
bij het mbo? Meld je dan ook aan!
Aanmelden kan tot uiterlijk 29 september 2019. Uiterlijk 1 oktober laten wij je weten of je mee
kunt doen.
Klik hier om je aan te melden als student en hier om je als andere deelnemer aan te melden.

Wat krijg je ervoor terug?
Als deelnemer lever je een belangrijke bijdrage aan maatregelen waarmee het Ministerie van
OCW de komende jaren het mbo kansrijker voor iedereen wil maken. Deelname is gratis. Je
reiskosten, alle maaltijden (ontbijt, lunch & diner tijdens het bootcamp) en de overnachting
worden vergoed. Als je het bootcamp helemaal afrondt, ontvang je bovendien een cadeaubon
als dank voor je inzet.

