
 

    

Studiedag 
“Vakmanschap 
nieuwe stijl” 

Interesse? 

Lees op pagina 4 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, trendexpert 

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 thema’s LVV: differentiëren, scan 21- 
eeuwse vaardigheden, doorlopende leerlijnen, 
belangenbehartiging en meer  
- Afsluiting door Jenny Oldenhuis, voorzitter LVV en 

razende reporters! 

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 

thema’s van de vereniging: differentiatie, 21-eeuwse vaardigheden, doorlopende leerlijnen, 

belangenbehartiging en meer. 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 (11.00-11.45 uur, 12.00-12.45 uur) 
 

Thema Titel Toelichting Workshop leider 
 

a.Loopbaan Oriëntatie 
& Begeleiding 

Het gesprek als brug 
tussen de 
beroepspraktijk en 
loopbaanleren 
 

Het brug-gesprek: Betekenisvolle 
ervaringen van de deelnemers worden 
tijdens deze interactieve workshop 
ingezet om de impact van 
gespreksvoering te koppelen aan de 
ontwikkeling van 
loopbaancompetenties. 

Aniek van Dartel 
Adviseur KPC Groep 
 

b.21e -eeuwse 
vaardigheden 

Gameprincipes 
toepassen in 
onderwijs 

Tijdens deze workshop leer je 
verschillende gameprincipes 
(her)kennen en bedenken we samen 
of deze wel of niet toepasbaar en/of 
relevant zijn voor de lespraktijk. 
Gamification is kijken naar wat spellen 
zo boeiend maakt en die elementen 
gebruiken voor je lesontwerp. 

Martijn Hermsen 
Adviseur KPC Groep 
Expert Robot educatie 
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Thema Titel Toelichting Workshop leider 
 

c.Differentiëren Differentiëren in een 
blended leeromgeving 

In deze workshop leer je welke vormen 
van differentiëren je direct kunt 
toepassen in de lessen. Daarbij wordt 
een link gelegd met online 
toepassingen en worden praktische 
voorbeelden gegeven. 

Linda Schlundt Bodien 
Mandy Ankersmit 
Adviseurs KPC Groep 
 
 

d.Doorlopende 
leerlijnen 
 

Samen leren met en in 
de regio 
 

Wat vraagt het nieuwe vakmanschap, 
waarbij wordt geleerd in de regio, 
samen met externe partners als het 
mbo en bedrijfsleven? Welke 
competenties zijn nodig? Hoe 
organiseer je dit? Welke goede 
voorbeelden zijn er?  
 

Irene de Kort 
Adviseur KPC Groep 
Expert vmbo 
 

e.Mediawijsheid en 
informatie-
vaardigheden 

Aan de slag met 
Mediawijsheid 
 

Onze wereld is doordrongen van 
technologie. Een vakantie boeken, de 
trein opzoeken en bankzaken regelen. 
Maar vraag je je nooit af waarom 
Facebook gratis is of Google weet waar 
je naar op vakantie wil? In deze sessie 
ontrafelen we het begrip 
Mediawijsheid en bekijken we wat dit 
fenomeen voor het onderwijs 
betekent. 

Janneke Wennekes 
Adviseur KPC Groep 

f.Vakmanschap van de 
docent 

Vakman van de 
toekomst, in het 
beroepenveld en op 
school 

Van trendstudies naar inspirerende 
opleidingspraktijken. We gaan in op 
het waarderen van vakmanschap, het 
herontdekken van tradities, de 
combinatie met verbetering, 
vernieuwing & innovatie en de 
opleiding van leraren.  

Ton Bruining 
Senior Adviseur  
KPC Groep 
Expert didactiek van 
het beroep 

g.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 

Communicatie-expert 
(onder voorbehoud) 
 

h.Innovatie Practoraat technologie 
in zorg en welzijn bij 
ROC Mondriaan; focus 
op de toekomst! 

Niet de vraag of, maar hoe technologie 
gaat ondersteunen is het thema van 
het practoraat. Opleidingen Zorg & 
Welzijn worden verrijkt met 
technologische innovatie. Dit betekent 
ook voor Vakcolleges een andere kijk 
op beroepen! 

Flora van Eck 
Programmamanager 
ROC Mondriaan 
 

i.Innovatie Het nieuwe keuzevak 
Slimme Technologie  

Het keuzevak Slimme Technologie zal 
leerlingen in het vmbo goed 
voorbereiden op een opleiding Smart 
Technology van het mbo. Mbo Rijnland 
biedt inmiddels al een 4-jarige niveau 
4 opleiding en mbo Da Vinci heeft een 
keuzedeel Smart Technology. Ook voor 
de rest van het land is dit nieuwe 
keuzevak zeer interessant!  

Cees Bak 
Consulent  
Stichting Consortium 
Beroepsonderwijs 
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Thema Titel Toelichting Workshop leider 
 

j.Nieuw vmbo Actuele ontwikkelingen 
in nieuw vmbo 

In de workshop wordt aandacht 
besteed aan de laatste ontwikkelingen 
rond de nieuwe beroepsgerichte 
profielen en is er ruimte om uw vragen 
te stellen. 

Jacqueline Kerkhoffs 
Stichting Platforms 
vmbo 
Directeur 
SPV/projectleider 
nieuw vmbo  
 

 

Speeddates (15.00-15.30 uur) 

Thema Titel Toelichting Speeddate leider 
 

1.21e -eeuwse 
vaardigheden 

Scan 21- eeuwse 
vaardigheden 

Om de 21-eeuwse vaardigheden 
kunnen we niet meer heen. Maar het 
is de vraag of  iedereen ze op het 
netvlies heeft, hebben we het over 
hetzelfde en hoe gaan we dat op 
school aanpakken? Wellicht is de in 
regio Zuid ontwikkelde ‘scan 21-
eeuwse vaardigheden’ een middel om 
het gesprek hierover op gang te 
brengen.  

Jacques Wilbers 
Directeur Vakcollege 
Eindhoven 
Bestuurslid LVV 

2.Doorlopende 
leerlijnen 

Doorlopende leerlijn De ambitie is er, de weg naar realisatie 
is vaak moeizaam en lang. Wat zijn de 
do’s en dont’s om te komen tot een 
doorlopende leerlijn? 

Pepijn Mols, 
Adviseur LVV 

3.Differentiëren De kunst van het 
differentiëren 
binnen Vakcolleges! 
 

“ik differentieer omdat ik er energie 
van krijg, de leerlingen gemotiveerder 
zijn en ook omdat er minder 
ordeproblemen zijn”. 
Nieuwsgierig? Kom dan naar deze 
speeddate! 

Muriël Daal, 
Adviseur LVV 

4.Samenwerking 
Vakcolleges 

LVV, een vereniging; 
wat kan ik bijdragen? 

De LVV is nu een vereniging, dat 
betekent dat leden het beleid bepalen 
en actief werken aan de uitvoering. 
Gesprek over mogelijkheden van leden 
en bijdragen aan de 
verenigingsdoelen. 

Veronica Pors 
Directeur Vakcollege 
Comenius 
Bestuurslid LVV 

5.Persoonlijke 
ontwikkeling 

Training Vakroute 
Expert 

Wil je meer weten over de didaktiek 
van de Vakroute, 
curriculumontwikkeling, mbo en 
verandermanagement? En begeleid 
werken aan een eigen 
doorbraakproject op jouw school? Dan 
is de 3-daagse training Vakroute 
Expert iets voor jou! 

Ineke Veerkamp 
Coördinator LVV 
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Thema Titel Toelichting Speeddate leider 
 

6.Curriculum Hoe doen we het op 
Vakcollege 
Maarsbergen? 

Hoe werkt de periodisering op 
Vakcollege Maarsbergen?  Wij 
beginnen in leerjaar 2 al met de 
profielen maar hebben ook  nog 
instroom in leerjaar 3.  Hoe wij 
hiermee omgaan zal tijdens deze 
sessie uitgelegd worden. 

Ton Vahlkamp 
Docent Vakcollege 
Maarsbergen 

7.Belangenbehartiging Belangenbehartiging
voor LVV leden 

Welke contacten heeft de LVV met o.a. 
ministerie OCW, VO- en MBO raad en 
SPV? Welke acties en activiteiten 
worden hierbij gerealiseerd om de 
belangen van de LVV-leden te dienen? 
Samen staan we sterk! 

Johan van de Grift 
Adviseur bestuur LVV 

8.Collegiaal 
werkbezoek 

Een kijkje in de 
keuken van elkaars 
Vakcollege! 

Een collegiaal werkbezoek, wat kan dat 
opleveren? De Meerwaarde en 
Vakcollege Maarsbergen hebben 
elkaars school bezocht en aan de hand 
van een kijkwijzer feedback gegeven. 
Een praktijkvoorbeeld van hoe je 
elkaar als Vakcollege kunt versterken! 

Jenny Oldenhuis 
Directeur Vakcollege 
Maarsbergen 
Voorzitter bestuur LVV 
 

 

Aanmelden 

De kosten zijn € 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.  

Wij hopen u 20 maart te ontmoeten! 

Aanmelden en inschrijven voor leden: klik hier 

Aanmelden en inschrijven voor niet-leden, klik hier 

 

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! 

https://goo.gl/forms/rAvNgY9GHrtn5Fpx2
https://goo.gl/forms/qhSU5UEOfzzDcTaq2
mailto:rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl

