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Nieuwsbrief 1 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze Nieuwsbrief aandacht voor het jaarplan met de doelen waarmee de LVV aan de slag gaat. We 

blikken terug op themabijeenkomsten over Vakmavo en –havo en nieuwe technologie. Hoe omgaan met 

regionale krimp? In het noorden heeft men daar ervaring mee. Leerlingen Gemini gingen aan de slag met 

zeepkisten en waren daarop supertrots! Trots mag u ook zijn op uw Vakcollege, want sluiten de 

spelregels van Sterk Techniek Onderwijs niet perfect aan op het onderwijsconcept van de Vakcolleges? 

Natuurlijk besteden we aandacht aan de regioplannen en uw positionering als Vakcollege. Matthijs 

Scheer, onze deskundige op dit gebied en tevens regio-adviseur voor West, stelt zich aan u voor. 

Veel leesplezier! 
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Jaarplan LVV 
De start van het nieuwe schooljaar ligt alweer even achter ons. Een moment om ook als bestuur van de 

Landelijke Vereniging van Vakcolleges te bepalen waar dit schooljaar de prioriteiten liggen. 

Uiteraard blijven we doorgaan met het stimuleren van kennisdelen in de regio’s en de belangenbehartiging 

in diverse landelijke gremia zoals OCW en de VO-raad. Ook met vragen over het onderwijsconcept of over 

de lesbrieven kunt u bij ons terecht. Maar daarnaast hebben we met elkaar ook een aantal doelen gesteld 

die dit schooljaar opgepakt worden. 

Doelen LVV schooljaar 2018-2019 
1. De LVV profileert zich naar buiten toe als een netwerk-organisatie met een duidelijke herkenbaar 

onderwijsconcept, dit vraagt ook om een actieve rol van de aangesloten scholen en de bestuursleden van de 

LVV. 

2. De aangesloten Vakcolleges ondersteunen in de vorm van een helpdesk bij het verwerven van techniekgelden en 

inrichten van de regioplannen waarbij het gedachtengoed van Vakcolleges ingebracht en verrijkt wordt.  

3. Onderzoeken hoe het onderwijsconcept Vakcolleges vertaald kan worden naar Vakmavo/-havo en of scholen 

zich hiervoor willen aansluiten bij de vereniging. 

4. Aangesloten Vakcolleges met elkaar in contact brengen en laten leren van elkaar. 

5. In kaart brengen welke best-practices er zijn voor het (deels) aanbieden van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

niveau 2 op de vmbo-locatie. 

6. Aantal leden laten groeien om een gezonder businessmodel te kunnen hanteren zodat we de dienstverlening 

kunnen verbeteren en meer invloed kunnen uitoefenen in landelijke gremia. 

7. Aantoonbaar maken dat ons onderwijsconcept positieve resultaten oplevert qua examenresultaten, uitval, 

motivatie. 

 

Voor ieder doel zijn kartrekkers benoemd. Een aantal onderwerpen komen verderop in deze nieuwsbrief 

aan bod. Mocht u een bijdrage willen leveren aan één van deze doelen, neem dan contact op met 

iveerkamp@hetvakcollege.nl. 

 

Techniekgelden en ontwikkelde handreiking 
De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft als 

hulpmiddel bij de regioplannen een infographic ontwikkeld, 

zie de bijlage. Het concept dat vanuit de overheid gehanteerd 

wordt, sluit naadloos aan bij de visie en de kenmerken van 

het Vakcollege. Met gepaste trots kunt u mogelijk uw 

Vakcollege voorbeeld laten zijn voor scholen die nu voor die 

opgave staan.  

De vooraanmelding voor de regioplannen komt dichterbij en het kiezen van partners kan voor sommige 

vmbo’s een lastig proces zijn. Mogelijk helpt dit model u ook om anderen te laten zien waar uw school voor 

staat. Mochten er scholen in uw regio zijn die meer willen weten over het concept Vakcollege, stuur ze dan 

door naar de landelijke vereniging. Het zou mooi zijn als we op die manier meerdere scholen binnen de 

vereniging mogen verwelkomen. 

De infographic  is bedoeld als hulpmiddel en wij pretenderen hiermee zeker niet compleet te zijn. Mogelijk 

gebruikt u het als checklist, maar het kan ook als inspiratiemodel gebruikt worden. Naast de visuals die de 
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overheid al aanbiedt kan de infographic een steeds completer beeld bieden van het plan en de kansen voor 

het vmbo. Wist u trouwens dat iedere regio via de site www.sterktechniekonderwijs.nl kosteloos recht 

heeft op 5 dagen ondersteuning? Bij deze ondersteuners zitten ook adviseurs met affiniteit met 

Vakcolleges. Binnen de LVV is Matthijs Scheer de deskundige voor de regioplannen. Dus mocht u hierover 

vragen hebben, neem dan contact op via mscheer@hetvakcollege.nl. 

 

Themabijeenkomst Vakmavo/-havo en vervolg 
Op 8 oktober vond een goed bezochte themabijeenkomst plaats over de Vakmavo en -havo. 

Vanuit OCW verzorgde Susan vd Heuvel een presentatie over “de nieuwe leerweg” want: 

“In 2021 volgen alle leerlingen in een nieuwe leerweg praktijkgericht onderwijs, ongeacht hun 

doorstroomwensen. Deze leerweg vervangt de gl en de tl.” 

Daarnaast vertelde Bart Engbers van het platform Theoretische leerweg hoe de invulling van deze 

praktijkcomponent tot stand komt. Marian de Jong en Govert Kamerik boden een inkijkje in respectievelijk 

hun Technomavo en Vakhavo. Frappant waren de overeenkomsten met de Vakroute van vmbo BL en KL: 

Wat deze leerroutes met elkaar verbindt is dat zij veel beroepsgerichte les-uren bieden vanaf leerjaar 1, 

intensief samenwerken met het bedrijfsleven, vakintegratie en projectonderwijs hoog in het vaandel 

hebben en werken aan een doorlopende leerlijn met het vervolg onderwijs. 

Vervolg? 

Het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges agendeert op 6 november of een 

voorbereidingsfase gaat plaatsvinden over het toevoegen van de Vakmavo en Vakhavo aan de 

dienstverlening. De huidige gedachte is deze voorbereidingsfase vorm te geven met een binnen- en 

buitenkring van betrokken scholen en dat toegewerkt wordt naar besluitvorming door de leden op de 

Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2019. Zo snel mogelijk na het bestuursoverleg van 6 november 

informeren we u over de vervolgstappen en de benodigde financiering. 

Nu al enthousiast om hierin mee te denken? Neem dan contact op via mdaal@hetvakcollege.nl.  

        

 Jenny Oldenhuis verzorgt de opening, waarna Susan vd Heuvel (OCW) de ontwikkelingen rond 'de nieuwe leerweg' schetst. 

http://www.sterktechniekonderwijs.nl/
mailto:mscheer@hetvakcollege.nl
mailto:mdaal@hetvakcollege.nl
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Regionale krimp en vier scenario’s 
Interview met Peter Holsappel 

“Houd de ambitie om het aantal techniekleerlingen tegen de krimp in te laten groeien”. 

Peter Holsappel is directeur van het Vakcollege Gomarus te Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van de 

Techniek commissie van het Bestuurlijk Platform Groningen. Onderwijsadviseur Muriël Daal heeft hem 

geïnterviewd over het thema regionale krimp. In dit interview ligt de focus op techniek onderwijs en op 4 

scenario’s om met regionale krimp in de provincie Groningen om te gaan.  

Unieke situatie in provincie Groningen 

In de provincie Groningen bestaat de unieke situatie dat alle ROC’s en VO-scholen structureel rond de tafel 

zitten. Voordeel hiervan is dat indien nodig, scholen elkaar snel weten te vinden. Krimp in de regio is een 

gegeven. Om meer zicht hierop te krijgen zijn alle groeicijfers voor de scholen in kaart gebracht en hieruit 

blijkt dat voor sommige scholen forse krimp dreigt. De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld met als 

voorwaarde te zorgen voor goed voortgezet techniekonderwijs in de regio. Peter Holsappel geeft aan dat 

dit een positief gebaar is, maar dat het een lastig en complex traject voor de scholen is. Om goed zicht te 

krijgen op de regionale krimp zijn 4 scenario’s uitgewerkt. 

Vier scenario’s om om te gaan met regionale krimp 

1. De scholen laten de situatie zoals het is (scholen zoeken elkaar indien noodzakelijk op en er worden geen grote 

stappen ondernomen). 

2. De scholen zoeken elkaar op en gaan veel meer samenwerken qua beroepsgerichte vakken. 

3. Scholen laten alles los en gaan nadenken over hoe zij “the state of the art” voor techniek onderwijs gaan 

aanbieden.  

4. Eén techniekcentrum waar alle leerlingen uit de provincie naar toe gaan. 

 

Scenario’s 1 en 2 komen het meest voor; scholen houden vast aan de situatie waarin ze zitten. Indien er 

urgentie is dan zal scenario 2 gekozen worden. Dat gebeurt nu al. Scenario 3 lijkt vooralsnog een brug te 

ver, aldus Peter Holsappel. Hij geeft aan dat wellicht bij scenario 3 bekeken kan worden of het gezamenlijk 

aanbieden van techniekonderwijs op meerdere plaatsen in de regio haalbaar is. Consequentie is dan dat 

leerlingen verder zullen moeten reizen, hetgeen een drempel voor leerlingen en ouders is. 

Scenario 4 lijkt een utopie en toch zou het kunnen als het gaat om de keuzevakken. Een optie is om de 

benodigde leeromgeving voor een keuzevak onder te brengen in een zeecontainer en die vervolgens te 

rouleren langs de scholen. Voordeel is dat je slechts 1x  hoeft te investeren voor alle betrokken scholen.  

Toekomstperspectief 

Houd de ambitie om het aantal techniekleerlingen, tegen de krimp in, te laten groeien.  Kortom om 

techniekonderwijs belangrijk te laten blijven. De tijd is hier rijp voor, gezien alle ontwikkelingen m.b.t. de 

regioplannen voor de techniekgelden en de aandacht voor Vakmavo en -havo. Saillant detail is dat alle 

bovengeschetste scenario’s en plannen nog ruim voor alle ontwikkelingen rondom de “techniekgelden” 

bestonden.  
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Docenten De Hef, Comenius en Dalton Vakcollege in gesprek 
over de toepasbaarheid in de les. 

Docenten Vakcollege Eindhoven aan de slag met de Bionics-vis 
die via de smart phone aangestuurd wordt. 

De huidige ontwikkelingen maken het nu nog meer dan voorheen mogelijk om de scholen die reeds 

geïnvesteerd hebben in goed techniekonderwijs te versterken. Daarnaast raken partijen die eerst niet zo 

geïnteresseerd waren nu wel meer betrokken. Peter Holsappel gaf voorts aan dat wij structureel moeten 

zorgen voor hoogwaardig techniekonderwijs op de basisscholen. Hij gaf ook als voorbeeld dat er meer 

aandacht nodig is voor de manier waarop meisjes / vrouwen technische problemen oplossen. Het is een 

goede aanvulling en verrijking op de typisch mannenoplossingen in de techniek.  

Themamiddag regio Oost 

Omdat wij vanuit de LVV merken dat dit onderwerp actueel is en blijft in regio Oost, gaan wij op 

12 december een themamiddag hier aan wijden. Wilt u hierover meedenken of zit u als Vakcollege 

eveneens in een krimpregio? Neem dan contact op via mdaal@hetvakcollege.nl. 

 

Themabijeenkomst bij Festo Future Learning Lab 
In regio Zuid staat dit schooljaar het kennisdelen centraal over innovatief lesmateriaal in het kader van de 

21-eeuwse ict-vaardigheden. Een voorbereidingsgroep bestaande uit docenten en directieleden van de 

Vakcolleges Helinium en Gemini hebben samen met regio-adviseur Ineke Veerkamp een interessante 

leeromgeving gevonden op het raakvlak van techniek/ pneumatiek/mechatronica/ duurzaamheid/ robotica 

waar docenten hands-on aan de slag kunnen om te ervaren of dit materiaal geschikt is voor hun lessen. Dat 

was in het Festo Future Learning Lab van familiebedrijf in technische automatisering Festo. Op 11 oktober 

kwamen in Delft circa 20 techniekdocenten bijeen om te ervaren hoe het lesmateriaal werkt: 

 Bionics – Ontdek techniek door de natuur te bestuderen 

 Pneumatiek – Perslucht zet alles in beweging 

 Mechatronica – Aansturen van machines, Mega gaaf! 

 Zonne-energie – Voor niets gaat de zon op, daar kunnen we gebruik van maken. 

 Demonstratie van mechanische techniek en de 4e industriële revolutie 

Natuurlijk was er aan het eind ook tijd om te netwerken onder het genot van een drankje. Dit keer dus een 

themabijeenkomst voor docenten Techniek; een zelfde soort bijeenkomst gaat voor docenten Zorg & 

Welzijn plaatsvinden op 29 november bij het Summa College te Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst staat 

technologie in Zorg & Welzijn en de doorlopende leerlijn centraal.  
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Uit het bestuurlijk overleg 
 Op 17 september heeft het bestuur van de LVV twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. Edwin 

van den Hooven (Helinium College) en Frank Out (Technisch Vakcollege Velsen) nemen plaats in het 

bestuur. Niet verkiesbaar waren Johan Dekker (Petrus Canisius College) en Ton de Groot (Teylingen 

Vakcollege). Ton de Groot blijft wel als adviseur aan het bestuur verbonden. Er is tevens een nieuwe 

adviseur voor regio West aangesteld, Matthijs Scheer van De Meerwaarde uit Barneveld.  

Verder kwam aan de orde: 

1. De verantwoording m.b.t. de subsidie die OCW beschikbaar had gesteld als startkapitaal voor de 

vereniging is afgerond en goedgekeurd.  

2. Het jaarplan m.b.t. de ambitie en de doelen van de landelijke vereniging is na enige aanvullingen 

definitief vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019 (zie begin van de nieuwsbrief).  

3. De landelijke studiedag LVV is definitief vastgesteld op dinsdag 19 maart (graag noteren in agenda). 

Onderwerpen en invullingen workshops graag mailen naar iveerkamp@hetvakcollege.nl.  

4. Het bestuur evalueert de themabijeenkomst over de Vakmavo & -havo van 8 oktober. Besloten wordt 

of vervolgstappen genomen worden in het verder uitwerken van de fundamenten van de Vakroute 

richting Vakmavo & -havo.  

5. De begroting van de LVV voor het schooljaar 2018-2019 is na enige toelichting goedgekeurd door het 

bestuur. Uitgangspunt is een positief resultaat en enige opbouw van reservekapitaal de komende jaren.  

Mocht u punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen, neem dan contact op met 

jvandegrift@hetvakcollege.nl. 

 

Zeepkistenrace bij Gemini Ridderkerk 
Wanneer leerlingen klaar zijn bij techniek en ze kunnen niemand meer helpen in de klas, dan mogen ze zelf 

een werkstukje maken. Vaak vragen ze dan of ze iets voor hun vader/moeder of ander familielid mogen 

maken. Nu was het zo dat er een aantal leerlingen gelijktijdig klaar was met hun werkstuk en ze wilden 

samen iets maken. Toevallig had ik op een school in Vlissingen gezien dat ze met een groepje een zeepkist 

gingen bouwen van allerlei materialen. Ik heb mijn leerlingen uitgelegd wat een zeepkist was en dat we, als 

alles klaar is, met de teams een wedstrijd gingen houden. 

Fantastisch, ze werden laaiend enthousiast en gingen gelijk aan het werk. Eerst kijken op internet hoe zo’n 

ding eruit ziet, wat je er allemaal voor nodig hebt en dan aan de slag. Aangezien zij er alleen maar aan 

mochten werken als ze klaar waren met hun opdrachten, werkten ze allemaal net iets sneller. Zelfs in hun 

vrije tijd kwamen ze werken aan hun zeepkist. Collega’s vonden het ook erg leuk en hielpen de kinderen 

met lassen, boren, enz.   

Er waren uiteindelijk 2 groepjes van 5 leerlingen die een zeepkist gingen bouwen. Er was natuurlijk rivaliteit 

onderling maar toen er gelast moest worden, demonstreerde een leerling uit de andere groep hoe het 

moest. Uiteindelijk hebben we een wedstrijd gehouden die erg spannend was. 

Dit jaar gaan we per groepje een “DOIDS” maken (drijvend object in de sloot). Ze zijn nu al enthousiast…. 

Wim Thijssen, docent Gemini Vakcollege 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
mailto:jvandegrift@hetvakcollege.nl
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Even voorstellen: Matthijs Scheer 
Mijn naam is Matthijs Scheer. Sinds september ben ik begonnen als adviseur 

regio West voor de Landelijke Vereniging. Ik werk daarnaast als 

programmaleider en docent op De Meerwaarde in Barneveld, tevens 

Vakcollege.  

Vanaf 1997 ben ik met passie werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 

17 jaar in het vmbo. Mijn werk op het vmbo is divers geweest. Ik heb vooral 

gewerkt in de beroepsgerichte afdeling BWI, maar daarnaast gaf ik ook allerlei 

andere vakken aan klassen van overige techniekafdelingen en Zorg & Welzijn. 

Momenteel werk ik als docent bouwtechniek op de mbo-locatie Barneveld en 

ben ik programmaleider en coördinator voor de techniek op het vmbo.  
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De combinatie van de dingen die ik gedaan heb, resulteerde er in dat ik mijzelf van nut zag voor de 

vereniging en dus voor jullie scholen. Ik ga door het leven met een nuchtere en pragmatische instelling. 

Vanuit deskundigheid en betrokkenheid wil ik zinvol bezig zijn in het (voorbereidend) beroepsonderwijs.   

Inmiddels ben ik begonnen met een rondje langs de scholen en directeuren om nader kennis te maken. De 

vragen die er leven als het gaat om doorstroom naar mbo, eventuele versnelling, regioplannen en inrichting 

van het onderwijs herken ik goed. Ik spreek er graag met u over door om te kijken of we het onderwijs 

sterker kunnen maken.   

Het samen optrekken en in verbinding staan met  andere scholen is belangrijk en dankzij de overheid nu 

ook onvermijdelijk. De nieuwe regioplannen bieden enorme kansen voor het techniekonderwijs en de 

Vakcolleges in het bijzonder. Veel kenmerken uit het concept Vakcollege zijn verwerkt in het plan Sterk 

Techniekonderwijs. Naast het adviseurschap voor regio West ben ik voor de vereniging ook helpdesk voor 

dit thema. Op 6 november hoop ik u dan ook te ontmoeten bij de bijeenkomst over de techniekgelden in 

Maarsbergen.  

Matthijs Scheer, mscheer@hetvakcollege.nl, 06-20302084. 

 

Menukaart eigenaarschap 
Het team achter leerling2020 ontwikkelt met regelmaat goede 

instrumenten samen met het werkveld die ook heel geschikt zijn 

om in de Vakroute toe te passen. Zo heeft het leerlab Leerling 

eigenaar leerproces een menukaart ontwikkeld om docenten 

ideeën te geven om leerlingen meer eigenaar te maken van hun 

leerproces. Bijvoorbeeld hoe je leerlingen keuzes kunt geven in 

hoe ze leren en wanneer. Doe eerst de quickscan en bekijk 

vervolgens welke gerechten van de ‘menukaart’ bij jouw situatie 

passen en jou kunnen inspireren. Een leuk en creatief instrument 

om eens over te sparren met collega’s. Hierbij de link naar de 

website. 

 

  

mailto:mscheer@hetvakcollege.nl
https://leerling2020.nl/leerlab-vraagstuk/leerlingen-eigenaar-leerproces-2/
https://leerling2020.nl/leerlab-vraagstuk/leerlingen-eigenaar-leerproces-2/
https://leerling2020.nl/menukaart-leerling-eigenaar-leerproces/?fbclid=IwAR15qoHjHkAh9d7s5gJZnJj41bvHdn2Ed-WhH0Q8Qqm0cTdAAoiTyYnrQlU
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Data om te noteren 
6 nov Landelijke informatiebijeenkomst LVV over de regioplannen techniekgelden, 14.30-17.00 te Maarsbergen 

6 nov Bestuurlijk overleg 17.00-19.00 uur 

8 nov Eerste trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

21 nov Directeurenoverleg regio West, 14.00-16.00 bij Technisch College Velsen 

29 nov Themabijeenkomst regio Zuid Technologie in Zorg & Welzijn, 13.30-16.30 uur te Eindhoven 

6 dec Tweede trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

12 dec Themamiddag regio Oost Omgaan met regionale krimp bij Vakcollege Gomarus te Groningen 

14 jan Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur 

24 jan Derde trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00, locatie NTB 

14 feb Vierde trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

11 maart Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur 

19 maart Landelijke studiedag LVV voor docenten, staf en management van aangesloten Vakcolleges te Maarsbergen 

9 april Directeurenoverleg regio West, Oost en Zuid, 14.00-16.00 uur 

6 mei Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur 

27 mei Algemene Ledenvergadering 

17 juni Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur 

 

Heeft u nieuws over uw Vakcollege? Of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan 

contact op met: 

Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100, twitter @Vakcolleges.  

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

