VAKWEDSTRIJDEN
VOOR HET MBO

WAT IS SKILLS HEROES?
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Tijdens een voorronde op de eigen
school, kwalificatiewedstrijden op diverse mbo-instellingen en tot slot tijdens Skills
The Finals, strijden deelnemers om in hun vakgebied de beste van Nederland te
worden.

“Vakwedstrijden zijn heel praktisch, als docent steek je er ook wat van op. Wil je je
studenten verder begeleiden op weg naar de finales moet je je meer verdiepen in de extra
benodigde skills en opdrachten van vakwedstrijden. De opzet van de wedstrijdopdrachten
kunnen we goed toepassen in de praktijklessen. Je gaat vanzelf daarbij ‘stretchen’ en meer
van jezelf vragen. Je wilt je student toch het beste meegeven?”
Wietske Meppelink, docent verzorgende IG Alfa College
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WAAROM DEELNEMEN?
Studenten krijgen door de wedstrijdvorm de mogelijkheid om te excelleren
De uitgebreide feedback kan gebruikt worden om leerlingen naderhand specifiek
op bepaalde aspecten te trainen
De wedstrijdvorm wordt door studenten ervaren als een leuke afwisseling binnen
het reguliere lesprogramma
Iedere deelnemende student ontvangt een bewijs van deelname welke
opgenomen kan worden in zijn/haar portfolio
Het geeft scholen/opleidingen de mogelijkheid zich in- en extern te profileren
d.m.v. communicatie-uitingen
Docenten breiden hun netwerk uit en verbreden hun kennis binnen het vakgebied
De organisatie van voorrondes en kwalificatiewedstrijden kan gekoppeld worden
met de invulling van open dagen of andere evenementen
De Skills Heroes wedstrijdopdrachten sluiten aan op het MBO-kwalificatiedossier
en zijn daardoor ook te gebruiken als lesmateriaal
De wedstrijden zijn online, via het CRS (Competitie Registratie Systeem), 24/7
beschikbaar inclusief het archief van wedstrijdopdrachten
Skills Heroes meet bij mbo-studenten de ontwikkeling, de mate van excellentie én wie
uiteindelijk de beste is. De jury let daarbij op de volgende competenties: beroepsvaardigheden, samenwerken, strategisch denken en handelen, praktijkproblemen
oplossen en omgaan met tijdsdruk. Kortom, Skills Heroes is voor mbo-studenten een
bijzondere, unieke nabootsing van de praktijk én een waardevolle voorbereiding op de
arbeidsmarkt.

WORLDSKILLS NETHERLANDS
WorldSkills Netherlands zet zich al jaren in om jongeren te inspireren en te motiveren om het
beste uit zichzelf te halen. Naast Skills Heroes ontwikkelt WorldSkills Netherlands ook
vakwedstrijden voor het vmbo, Skills Talents.
Op de website worldskillsnetherlands.nl
staat meer informatie over al onze projecten.

EUROSKILLS EN WORLDSKILLS
Skills Heroes kan een opstap zijn voor Internationale vakwedstrijden (EuroSkills en
WorldSkills). EuroSkills en WorldSkills zijn de grootste internationale beroepenevenementen die er bestaan. Om het jaar strijden honderden, en bij WorldSkills zelfs
duizenden, jonge vakmensen in verschillende vakgebieden tegen elkaar om de titel: beste
vakman of vakvrouw van Europa of de wereld. Kijk voor het internationale
wedstrijdaanbod op de website van Skills Heroes bij de veelgestelde vragen.

“Steeds meer leerlingkoks weten de weg naar Skills vakwedstrijden te vinden en
dat is voor ons vakgebied alleen maar goed. In de voorbereidingen naar de
wedstrijden heb ik veel contact met andere ROC’s gehad. We delen kennis en
onze visie op het vakgebied. Dat is ontzettend waardevol voor mij als docent.
Daardoor krijg ik nieuwe inzichten en breid mijn netwerk uit.”
Jeroen van den Heuvel, docent koken,
ROC de Leijgraaf, Oss

Blijf op de hoogte van al het Skills Heroes
nieuws, word lid van de nieuwsbrief!

Kijk op skillsheroes.nl of neem voor

SKILLSHEROES.NL

info@skillsheroes.nl of 0172-211120.

@WORLDSKILLSNL
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