
 

    

Studiedag 
“Vakmanschap 
nieuwe stijl” 

Interesse? 

Lees op de volgende 

pagina hoe u zich 

kunt aanmelden! 

De landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt u uit… 

  Studiedag “Vakmanschap nieuwe stijl” op dinsdag 20 maart 2018, 9.30 uur - 16.30 uur 

Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22a, 3953 MG Maarsbergen 

 

Programma 
9.30 Inloop met koffie, thee & lekkers 

10.00 
- Opening door Jenny Oldenhuis, voorzitter LVV 
- Keynote van Cécile Cremer, trendwatcher 

11.00 Workshopronde 1 
11.45 Pauze 
12.00 Workshopronde 2 
12.45 Lunch 

13.30 

- Ontwikkelen in het vmbo, door Jacqueline 
Kerkhoffs 
- Opening Beursvloer 
- Uitwisseling van, voor en door Vakcolleges 

15.00 

- Speeddate langs landelijke innovatieprojecten: 
differentiatie, 21- eeuwse vaardigheden en 
doorlopende leerlijnen door adviseurs LVV 
- Afsluiting door Jenny Oldenhuis, voorzitter LVV 

16.00 - 16.30 Borrel 
 Dagvoorzitter: Ineke Veerkamp, coördinator LVV 
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Vakmanschap nieuwe stijl! 
 

De wereld om ons heen verandert razend snel en wat betekent dat voor het vakmanschap van onze 

leerlingen en het bijbehorend onderwijs? Graag gaan wij met Vakcolleges aan de slag om dit thema 

verder uit te diepen.  

In het ochtenddeel richten wij onze blik naar buiten, en hebben wij ter inspiratie de samenwerking 

gezocht met externe partijen. Zo is er een keynote van trendwatcher Cécile Cremer en zijn er diverse 

workshops van onderwijsadviesbureau KPC en experts van het mbo en vmbo. 

Na de lunch staat het uitwisselen tussen de Vakcolleges centraal. Middels een beursvloer worden 

Vakcolleges geprikkeld om te etaleren waar zij trots op zijn en tegelijkertijd oplossingen te vinden 

voor hun uitdagingen. Aan het eind van de middag gaan wij met elkaar in gesprek over de landelijke 

projecten van de vereniging: differentiatie, 21-eeuwse vaardigheden en doorlopende leerlijnen. 

Tijdens de afsluitende borrel is er mogelijkheid tot napraten en netwerken met Vakcollege-collega’s. 

 

Doelen van de studiedag 
 Deelnemers delen kennis met de andere Vakcolleges  

 Deelnemers krijgen inzicht in wat er in de nabije toekomst aan het vakmanschap verandert en 

wat dit betekent voor de Vakroutes  

 Deelnemers doen inspiratie op om hun Vakroute te versterken 

 Deelnemers reflecteren op hun eigen vakmanschap/ beroepsidentiteit 

 
 

Workshops  

 

Thema Titel Toelichting Workshop leider 
 

Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding 

Het gesprek als brug 
tussen 
praktijkopdracht en 
studieloopbaan 
 

Over de verbinding tussen de 
beroepspraktijk, betekenisvolle 
ervaringen van leerlingen en de 
ontwikkeling van loopbaanleren 

Eva Onstenk 
Adviseur KPC Groep 
 

21e -eeuwse 
vaardigheden 

Laat je niet bij de neus 
nemen door een robot 
 

Vanuit de praktijk naar grip op 
21

e 
- eeuwse vaardigheden 

Martijn Hermsen 
Adviseur KPC Groep 
Expert Robot educatie 

Differentiëren Differentiëren in een 
blended leeromgeving 

Hoe creëer je een rijke leeromgeving 
waarin zowel de groep als het individu  
tot zijn recht komt? 

Linda Schlundt Bodien 
Adviseur KPC Groep 
 

Doorlopende leerlijn 
VMBO-> MBO->HBO 
 

Vakmanschap in de lift 
 

Welke best practices zijn er? 
Hoe kun je doorlopende programma’s 
creëren in co-creatie met het 
beroepenveld?  

Irene de Kort 
Adviseur KPC Groep 
Expert vmbo 
 

Mediawijsheid en 
informatievaardighede
n 

Sociale media, vloek of 
zegen? 
 

De zon en schaduwzijden van sociale 
media en de betekenis voor het 
onderwijs 

Janneke Wennekes 
Adviseur KPC Groep 
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Thema Titel Toelichting Workshop leider 
 

Vakmanschap van de 
docent 

Vakman van de 
toekomst, in het 
beroepenveld en op 
school.  

Wat moet er gebeuren om voor de 
toekomst op te leiden en wat betekent 
dit voor het vakmanschap van leraren? 

Ton Bruining 
Senior Adviseur  
KPC Groep 
Expert didactiek van 
het beroep 

Imago/PR Vmbo & werving Hoe zet je in tijden van krimp jouw 
vmbo goed op de kaart? 
- Slim gebruik maken van marketing 

communicatie  
- Vervolgens een succesvolle 

wervingscampagne opzetten 

Jovanka Gögös  
Projectmanager 
Elastik.concepts 
Vakcollege Rijnmond 
(onder voorbehoud) 
 

Innovatie Het practoraat 
technologie in zorg en 
welzijn: verbindend en 
vernieuwend 

Een overzicht van een aantal 
technologische innovaties in de sector 
zorg en welzijn. Hoe kunnen we dit 
integreren in de Vakroute? 

Flora van Eck 
Programmamanager 
ROC Mondriaan 
 

Innovatie Nieuw keuzevak Smart 
Technology 

Teylingen College ontwikkelt met een 
aantal partners een nieuw keuzevak 
gericht op innovatie in de techniek 

NTB 
Teylingen College 

Nieuw VMBO Actuele ontwikkelingen 
in het vmbo 

In gesprek met elkaar over de laatste 
ontwikkelingen in het vmbo 

Jacqueline Kerkhoffs 
Directeur  
Stichting Platforms 
VMBO 

 

Aanmelden 

Graag ontvangen wij per Vakcollege een ingevuld excelformulier met daarin namen en 

e-mailadressen van deelnemers. Deze kan gemaild worden naar rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl.  

De inschrijving op de workshops en de voorbereiding op de beursvloer zal na de kerstvakantie 

digitaal plaatsvinden. 

Let op: Wij hanteren een vroegboekkorting! Bij inschrijving vóór de kerstvakantie bedraagt de prijs 
per deelnemer € 95,-. Komt de inschrijving vanaf 23 december binnen, dan betalen deze deelnemers  
€ 120,- per persoon. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Aanmelding is pas definitief nadat de 
factuur is voldaan. Bij verzorging van een workshop, is deelname voor één persoon gratis. 

Niet aangesloten Vakcolleges kunnen aan het eerste deel van de  studiedag voor € 50,- deelnemen 

(max. 3 personen per school). Na de lunch is er voor hen een workshop over de unieke kenmerken 

van een Vakcollege en de positieve impact van het lidmaatschap. 

Vragen? 

Voor meer informatie: Rita van Valkengoed, rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl,  

tel. 0343 – 82 09 73. 

We hopen op een inspirerende dag over Vakmanschap van, voor en door Vakcolleges! 

mailto:rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl

