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Haagse Hogeschool, instroom Differentiatie Network & Systems Engineering
Geachte mevrouw, meneer,
Het gaat om Cheska Medes, een Filippijnse, 21 jaar, die zich bij ons en fiks aantal ict
vaardigheden heeft eigen weten te maken. Zie de watermark bijlage.
Ze configureert moeiteloos computers, zowel hard als softwarematig.
En ook een netwerk aanleggen en het inrichten van zowel Server 2008 en 2012 gaan
haar goed af.
Haar vooropleiding is High school en daar wringt hem de schoen.
De Nuffic wil haar diploma niet op havo 5, maar slechts op vmbo-t waarderen. En dat
alleen maar vanwege het feit dat die opleiding daar geen 6 maar 4 jaar duurt. Hoe de
Nuffic tot dat vmbo-t oordeel is gekomen is een groot raadsel. Temeer daar ze bij die
Nuffic maar liefst 67 landenmodules hebben, maar van de Filippijnen nu net niet.
Toen daar op gewezen werd, gingen de hakken alleen nog maar verder in het zand.
Het feit dat Cheska een 8 (GPA 4.0) als gemiddelde heeft op haar cijferlijst werd als
niet ter zake doende beschouwd.
En dat is ridicuul als dat afgezet wordt tegen die 5,5, die een calculerende
ongemotiveerde mbo-havo of vwo student maar met tienden van puntjes bij elkaar
hoeft te sprokkelen. En straks met de rekentoets zelfs een schamele 4,5.
Respectievelijk een GPA van 1,5 en 1.0.
Nu heeft het weinig zin om te gaan procederen tegen die Nuffic voor een andere
waardering, omdat een diplomawaardering een advies is en geen besluit. (?)
Naric Vlaanderen heeft haar diploma wel op Havo-5 gewaardeerd Algemeen
Secundair Onderwijs 2e graad (A.S.O). Van Nederland naar België werkt het dus wel
maar andersom geldt het blijkbaar niet.
Als dat straks ook zo gaat met het hoger onderwijs dan kunnen we nog wat beleven.
Scholen hebben echter enige ruimte in hun toelatingsbeleid. De vraag is dan ook of u
dat High School diploma sámen met haar ict vaardigheden voldoende acht om toch in
te mogen stromen in; Differentiatie Network & Systems Engineering
Instromen met dat vmbo-t in mbo-4 heeft totaal geen zin, want het door haar gevolgde
curriculum bij ons steekt daar ver boven uit. Dat is allemaal verloren tijd
Zowel wat betreft de lesstof als de aanwezige apparatuur.
Het is zelfs nu al zover dat de er HBOers van de Haagse hogeschool komen vragen of
ze bij ons praktijklessen mogen volgen.
Cheska wordt ook van huis uit uitstekend begeleid, want haar stiefvader werkt al 18
jaar als ICTer bij het ministerie van financiën. Cheska is nu krap 3 jaar in Nederland
en heeft wel de inburgeringscursus gevolgd. Nederlands spreken gaat redelijk,
schrijven wat minder, maar het Engels is uitstekend.
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Indien u van mening bent dat zij eigenlijk op de Haagse Hogeschool hoort te zitten,
kan zij zich dan inschrijven via studielink met dat vmbo-t of moet ze daar dan gewoon
havo-5 (volgens Naric Vlaanderen) voor invullen? Het is kort dag want ze moet zich
voor 1 mei inschrijven
Ton Mertens
Mob. 0627.450.164

67 landenmodules maar geen Filippijnen
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Inhoud van diverse vakken.
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Klik hier voor een beter leesbaar curriculum

Maar de Nuffic heeft daar een zeer specifieke mening over , zij stellen:
“Omdat ze op Highschool allemaal hetzelfde curriculum volgen er voor elke
leerling hetzelfde resultaat is te verwachten”
Wat niet zo blijkt te zijn, want ook daar wordt een zelfde vakkenpakket als op Havo-5
aangeboden. Zowel keuzevakken als verplichte vakken
De opmerking slaat nergens op, maar dat zal wel te maken hebben met het gebrek aan
een landenmodule.
Geen weldenkend mens/ouder zou een dergelijke opmerking accepteren, maar ze
durven het gewoon op papier te zetten.
Die kort door de bocht opstelling zorgt er dan ook voor dat de cijferlijst als niet
relevant wordt gezien. Of ze nou een 4 of een 8 halen maakt in de visie van de Nuffc
niet uit. Allemaal hetzelfde (?) En derhalve geven ze een vmbo-t advies waar je niet
tegen in beroep kan. Omdat het geen besluit zou zijn. Met de dooddoener dat de
scholen zelf meer ruimte hebben om te bepalen of iemand wel of niet kan instromen.
Alsof scholen Nuffic adviezen ook als zodanig zouden zien. Eigenlijk zeggen ze: we
doen maar wat, en je zoekt het maar uit. Naric Vlaanderen geeft wel een besluit, waar
je eventueel in beroep kunt gaan. Die zijn daar juridisch een stuk netter in vergeleken
met de Nuffic die slechts een niet rechtsgeldig advies geeft, zoals zij zelf aangeven.
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Zoals u uit onderstaande brief kunt opmaken is er klaarblijkelijk geen enkele logica
bij die Nuffic. Diegene die deze brief heeft opgesteld, laadt de verdenking op zich dat
die op dat moment zwaar onder de “medicijnen” zat.
Verzoek is dan ook om dat niet rechtsgeldige advies naast u neer te leggen en af te
gaan op uw eigen bevindingen.
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