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TRAINING  
VAKROUTE EXPERT 
Ieder Vakcollege verdient een goede Vakroute Expert!  

De goede Vakroute Expert weet zijn of haar weg te vinden tussen de 

school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene kant en het 

optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Dat is niet met een 

eenvoudige pasklare vaardigheidstraining te leren. De Landelijke 

Vereniging van Vakcolleges (LVV) kiest daarom voor een praktijkgerichte 

training. Deze training wordt gekenmerkt door een combinatie van actief 

leren, samen nieuwe wegen verkennen, thuisraken in alle hulpmiddelen 

die LVV biedt, kennis en vaardigheden uitproberen in de praktijk, 

coaching en zelfreflectie. 
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deze training een 8,5! 
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Uitgangspunt 

De training versterkt het onderwijskundig leiderschap van 

de (aspirant)-projectleiders van de Vakroute. In vier 

bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met de 

onderwijskundige achtergronden van de Vakroute, ieders 

rol en positie op school en de aanpak om samen met het 

team deze Vakroute te versterken. Daarnaast formuleer 

je in samenwerking met je team en leidinggevende een 

specifiek doel voor jouw school; een doorbraakproject.  

Een doorbraakproject is een zelfgekozen verbeterproject, 

specifiek voor jouw Vakcollege, dat de Vakroute kwalitatief versterkt. Tijdens de bijeenkomsten organiseren 

we onderling intervisie en ontvang je feedback van de trainers op producten of casuïstiek. Aan het eind 

presenteer je het verloop en resultaat van het doorbraakproject. Je eigen leidinggevende wordt uitdrukkelijk 

betrokken bij de evaluatie van het proces en resultaat. Voorbeelden van doorbraakprojecten: 

 (Samen) ontwikkelen van een keuzevak 

 Ontwikkelen LOB-leerlijn 

 Aanpassen van het curriculum met bedrijfsleven 

 Versterken van de doorlopende leerlijn MBO 

Praktische informatie 

Vooraf:  Opstellen plan van aanpak voor doorbraakproject en intake 

 8 nov ’18, 10-16.00 uur 
Maarsbergen 

Dag 1 Onderwijskundige achtergronden van de Vakroute, 
positiebepaling Vakcollege 

6 dec ’18, 10-16.00 uur 
Maarsbergen 

Dag 2 Curriculum ontwikkeling en doorlopende leerlijnen  
 

24 jan ’19, 10.00-16.00 
Nader te bepalen 

Dag 3 Intervisie op een Vakcollege naar keuze. 

14 feb ’19, 10-16.00 uur 
Maarsbergen 

Dag 4 Verandermanagement en eindpresentatie 
 

 

Het minimaal aantal deelnemers is 8. De totale investering voor het doorlopen van het traject is € 975,- 

(vrijgesteld van BTW). De intensieve begeleiding van het doorbraakproject is hierbij inbegrepen.  

Aanmelden kan via deze link. Of via Ineke Veerkamp, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100. 

Begeleiding 

Muriël Daal en Ineke Veerkamp zijn de trainers. Zij werken beiden bij de LVV als onderwijsadviseur en zijn 

daarnaast zelfstandig adviseur bij Wind Organisatieontwikkeling en Veerkamp Onderwijs Advies. 

“De training heeft mij opgeleverd: 

 Persoonlijke begeleiding bij mijn project 

 Aanscherpen van het projectplan 

 Inzicht krijgen hoe betrokken projectleden 
zijn 

 Mooi voorbeeld van een doorlopende leerlijn 

 Kennis en inzicht van het Vakcollege-
concept.  

 Kennis delen met andere Vakcolleges 

 Verandermanagement” 
 

Arjan Verhoef, Vakcollege De Meerwaarde 
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