
 

    

Studiedag 
“Vakcolleges 
on the move” 

Inspiratie 

Kennis delen 

 Vakmanschap 

Uitwisselen in 

vakgroepen 

Programma 

9.30 Inloop met koffie, thee & lekkers 

10.00 

- Opening door Jenny Oldenhuis, voorzitter 
LVV 
- Keynote Richard van Hooijdonk, Futuroloog 

‘Onderwijs van morgen’ 

11.00 Workshopronde 1 

12.00 Lunch 

12.45 Workshopronde 2 

13.45 Pauze 

14.00-15.15 

Uiteen in vakgroepen 
- Deelnemers verdelen zich per Profiel 
- Uitwisseling per vakgebied 
- Onderwijs nu en van de toekomst 

15.15 – 15.45 Borrel 

  

 

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt u uit… 

  Studiedag “Vakcolleges on the move” op dinsdag 19 maart 2019, 9.30 uur - 15.15 uur 

Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22a, 3953 MG Maarsbergen 
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Vakcolleges on the move! 
 

Talloze banen gaan verdwijnen maar er komen ook veel nieuwe voor in de plaats. Veel leerlingen 

leren nu voor banen die over 10 jaar niet meer bestaan. Hoe bereiden we hen hierop voor? Hoe ziet 

het onderwijs van de toekomst eruit?  Futuroloog Richard Van Hooijdonk verzorgt de keynote over 

het onderwijs van de toekomst. In een wervelende presentatie zal hij ons meenemen in de wereld 

van peerlearning, augmented reality, robots, coderen en bedrijven van de toekomst. 

Aansluitend zijn er 2 rondes met diverse workshops door Vakcolleges en experts van het mbo en 

vmbo. Zie hieronder voor het aanbod. 

Na de workshops staat het uitwisselen tussen de Vakcolleges per vakgebied centraal. We gaan uiteen 

in de vakgroepen/profielen Z&W, E&O, HBR, BWI, PIE, M&T, MVI en LOB. Deelnemers wisselen onder 

leiding van een voorzitter uit over het onderwijs van nu en het onderwijs van de toekomst.  

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 in het onderwijs en bedrijfsleven 

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 (11.00-12.00 uur, 12.45-13.45 uur) 
 

Titel Toelichting Workshop leider 
 

Keuzevakken in het 
bedrijfsleven 

Kennismaking met het project STERA. Vmbo-
scholen in de Achterhoek zijn een nauwe 
samenwerking aangegaan met bedrijven en met 
het mbo om de leerlingen een deel van het 
onderwijs in praktijkleerplekken aan te bieden.   

Frans Wijnands   
Coördinator Profijt 

Internationalisering bij het 
Dalton Vakcollege 

Hoe pak je internationalisering aan op een 
Vakcollege?  

Anoek Scholten 
Dalton Vakcollege 
Dordrecht 

Vakmavo & -havo Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen 
Vakmavo en -havo en het Vakcollegeconcept? 
Denken in de keten in het voordeel van de 
leerlingen! 

Muriël Daal 
Landelijke Ver. 
Vakcolleges 

Innovatief lesmateriaal 
Techniek 

Praktisch aan de slag met: 

 Bionics  

 MecLab (mechatronica voor V(M)BO  

 Pneumatic Starter set  

 Zonne-energie leeropstelling 

Wim Kluiters, Hans Pop 
Festo 

Doorlopende leerlijn mbo Hoe kun je een doorlopende leerlijn opzetten en 
hoe ziet die eruit voor BWI? 

Vakcollege Maarsbergen 
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Titel Toelichting Workshop leider 
 

Hybride docentschap Waarom de hybride docent en hoe kan deze 

docent ingezet worden voor 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs? 

Matthijs Scheer 
Landelijke Ver. 
Vakcolleges 

Gastlessen en 
bedrijfsbezoeken 
organiseren 

Hoe bereid je gastlessen en bedrijfsbezoeken 
goed voor en hoe reflecteer je na afloop? Welke 
handige instrumenten biedt Techniek Talent 
hiervoor? 

Techniek Talent 

De 7 werelden van de 
techniek 

De techniekwereld is enorm. Daarom is die 

diverse sector in de 7 werelden van techniek 

ingedeeld. Hoe kun je deze werelden integreren 

in je LOB-programma en begeleiding?  

Techniek Talent 

Wat kun je met een VR-bril 
in het onderwijs? 

Wat is Virtual Reality? Hoe kun je met een VR-bril  
je lessen verrijken? Hoogwaardige VR 
opstellingen bieden prachtige, educatieve 
experiences. Inspiratie en energie gegarandeerd!  

VR-in school 
Joris vd Heijden 

Baristo-workshop Hoe zet je een professionele cappuccino of 
espresso? Onderdeel van het examen HBR! 

Vakcollege Maarsbergen 

VC Maarsbergen in 
the picture 

Presentatie over de opzet van de Vakroutes bij 
Vakcollege Maarsbergen, gevolgd door een 
rondleiding. 

Vakcollege Maarsbergen 

Extern leren Werken met leerlingen in woonzorgcentrum De 

Vijverhof. Hoe organiseer je dat en wat levert het 

op? Uitwisselen over leren in de praktijk.  

Magda Delhaas 
Comenius 

Onderwijsconcept Techniek 
onderwijs 

Team Techniek van Pieter Zandt College heeft 

eigen didactische aanpak ontwikkeld met eigen 

rooster en eigen lestijden. Workshop over hun 

zoektocht en het resultaat. 

Leen van Wijngaarden 
Pieter Zandt College 

HBR & didactiek Situatieschets van aanpak HBR bij CSG Bogerman 

en de ontwikkelde “onderzoeks” lesbrieven. 

Vervolgens aan de slag om zelf een 

onderzoekende lesbrief te ontwerpen?  

Pieter vd Luit  
CSG Bogerman 

Eigenaarschap voor het 
leerproces 

Hoe maak je het leerproces inzichtelijk voor 
leerlingen en ouders? Een praktijkcasus van 
Vakcollege Eindhoven over hoe een 
sturingsinstrument geleid heeft tot meer 
verantwoordelijkheid voor het leerproces bij 
leerlingen. 

Vakcollege Eindhoven 
Eric Broens 
Jacques Wilbers 

Energietransitie: 
Een uitdaging voor het 
technisch beroepsonderwijs 

Onderwijs is onontbeerlijk om de plannen van de 

klimaattafels te realiseren. Samen aan de slag 

met hoe leerlingen en Vakcolleges een concrete 

bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.  

Jolanda Buwalda 
Adviseur Onderwijs 
Techniek College 
Rotterdam 

Actuele ontwikkelingen in 
nieuw vmbo 

Workshop over de laatste ontwikkelingen rond 
de nieuwe beroepsgerichte profielen en ruimte 
om uw vragen te stellen. 

Jacqueline Kerkhoffs 
Stichting Platforms vmbo 
Directeur 
SPV/projectleider Sterk 
Techniek Onderwijs 
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Aanmelden 

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

e-mailadressen van deelnemers. Deze kan gemaild worden naar onderstaand emailadres.  

De inschrijving op de workshops en de voorbereiding op het vakgroepoverleg vindt na de 

kerstvakantie digitaal plaats. 

Let op: Wij hanteren een vroegboekkorting! Bij inschrijving vóór de kerstvakantie bedraagt de prijs 

per deelnemer € 100,-. Komt de inschrijving vanaf 22 december binnen, dan betalen deelnemers 

€ 125,- per persoon. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Aanmelding is pas definitief nadat de 

factuur is voldaan. Bij één maal verzorging van een workshop krijgt de workshopleider 50% korting, 

bij twee maal is deelname aan de gehele dag voor één workshopleider gratis. 

 

Niet aangesloten Vakcolleges kunnen aan de  studiedag voor € 50,- deelnemen (max. 3 personen per 

school). Na de keynote is er voor hen een workshop over de unieke kenmerken van een Vakcollege 

en de positieve impact van het lidmaatschap.  

Vragen? 

Wilt u ook een workshop aanbieden of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Rita van 

Valkengoed, rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl,  

tel. 0343 – 82 09 73. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kostenloos annuleren tot uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 

mailto:rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl

