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VDAB – Bokaal 2016 uitgereikt aan “Joke de Kock” van NVVK te Utrecht. 
 

Tijdens het NVVK congres is op 18 mei in Utrecht aan Joke de Kock de “VDAB – Bokaal 2016” 
uitgereikt. Ieder jaar wordt op nominatie van leden- en belangstellenden van de Vereniging Docenten 
Assurantie- en Bankleer (VDAB) de VDAB – Bokaal uitgereikt. 
 

Om genomineerd te worden dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
• Beroepsonderwijs duidelijk ondersteunend hebben gemaakt tussen theorie en praktijk. 
• Het moet vernieuwend zijn en met een visie die de tijd ver vooruit is. 
• Het moet ondersteunend zijn aan de opleiding Bank- en Verzekeringswezen. 
• Het integreren van oude naar nieuwe, al dan niet computergestuurde, lesmethodes. 
• Het draagvlak van de vernieuwing moet zichtbaar aantoonbaar zijn. 
 
Het bestuur van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) heeft unaniem de nominatie (voordracht) ondersteund voor het 
toekennen van de VDAB – Bokaal 2016 aan Joke de Kock op grond van de volgende kenmerken genoemd in de bijbehorende oorkonde: 
 
Joke heeft, als spreker bij onze bijeenkomsten, ons meegenomen om vooral oog te houden voor de zwakkeren van onze samenleving. 
Ook heeft Joke veel indruk bij ons gemaakt bij de interpretatie van de wet en regelgeving  voor de gevolgen van stapeling van deze 
regelingen op de minder begaafden van onze samenleving. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Incasso zaken met stapeling van kosten. 
Recentelijk nog van de wettelijke regeling voor het vastleggen van beslaglegging in een register die ook door overheid 
en belastingdienst wordt nageleefd. 
Het boetebesluit over de zorgkosten had haar specifieke aandacht  
Bij het registreren van telefoonkredieten bij het BKR was zij samen met het Leger des Hels een groot voorstander om de jongeren tegen 
zich zelf beschermen. Waardoor op vele MBO en HBO onderwijs instelling een aanspreekpunt is ontstaan voor schuldhulpverlening.  
De TV uitzendingen waarbij zij als gastspreker aanwezig was waren vooral voor docenten een inspiratiebron om de aangehaalde 
onderwerpen in de lessituatie nader bespreekbaar te maken. 
 
Vele docenten zijn bij de een – en tweedaagse cursussen door haar geïnspireerd. Ook de presentaties bij jaarlijkse onderwijsmanifestaties 
en congressen konden feitelijk beschouwd worden als noodzakelijk te volgen bijscholings – en opfriscursus. Het is dan ook niet meer dan 
terecht dat Joke de Kock van de VDAB de bokaal krijgt uitgereikt. Velen die de bokaal al in ontvangst hebben mogen nemen zijn vooral 
ook door zijn of haar invloed op het onderwijs “bokaalhouder” geworden. De VDAB en de leden zijn jou gedurende vele jaren veel dank 
verschuldigd. 
 

Eerder werd de VDAB – Bokaal uitgereikt aan: 
2001    Hr. Nick Molenaar oud directeur van de BAVAM 
2002    Hr. Jan Colly oud directeur van Stichting BIT 
2006    Hr. Wouter Roerdink Aventus Apeldoorn 
2007    Mw. José van Kessel NOVA – College Haarlem 
2008    Hr. Theo Coppens ROC van Amsterdam 
2009    Hr. Paul Ganzenboom ROC van TWENTE 
2010    Hr. Age Jager Horizoncollege Alkmaar. 
2012    Hr. Dik van Velzen NIBE-SVV  
2014    Hr. Harke van der Wal Stichting Praktijkleren 
2016    Mw. Joke de Kock van NVVK Utrecht 
  

Tussen 2002 en 2006 en in 2011 en 2013, 2015 waren er geen geschikte kandidaten die voldeden aan voorwaarden van nominatie.  
 

Over de VDAB 
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging 
voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en 
Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. 
 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de 
WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een 
jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.  
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