
 

    

Studiedag LVV 
Teylingen College 

Voorhout 

Inspiratie 

Kennis delen 

 Vakmanschap 

Uitwisselen 

Programma 

9.45 Inloop 

10.00 

Opening door Matthijs Scheer, 
adviseur Landelijke Vereniging van 
Vakcolleges 

10:10 
Keynote door Alda Kroneman 
(Two Change): ‘Levensecht leren’ 

11:15 
Ton de Groot, directeur Teylingen 
College KTS 

11:30 Workshop-ronde 1 

12.15 Lunch 

13:00 
Genomineerde filmpjes door 
leerlingen 

13:15 Workshop-ronde 2 

14:00  
Speeddaten op schoolniveau 
Pareltjes Vakcolleges 

15:00  Prijsuitreiking filmpje en afsluiting 

 

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s uit… 

Studiedag Kriskras “Levensecht leren” op woensdag 4 maart, 9.45 uur - 15.15 uur 

Teylingen College KTS, Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout 
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Levensecht leren! 
 
Wat liggen er geweldige kansen voor de Vakcolleges als het gaat om onderwijs! Nog niet eerder 

hebben we gezien dat er zoveel aandacht is voor het boeien van leerlingen voor techniek en zorg. De 

maatschappelijke behoefte is groot. Hoe geven we ons onderwijs vorm? Welke mogelijkheden 

hebben we om ons onderwijs dichter bij de leerling en meer levensecht te maken? Vragen waar we 

vandaag met elkaar over na willen denken op verschillende manieren. Welkom! 

Ochtendprogramma 

De keynote-spreker van deze dag, Alda Kroneman, zal ons meenemen en inspireren als het gaat om 

‘levensecht leren’. Zij is zeer ervaren en deskundig in het begeleiden van onderwijskundige 

vernieuwingsprocessen en heeft oog en hart voor de praktisch ingestelde leerling. Hybride 

leerconcepten en de implementatie daarvan zijn haar op het lijf geschreven. Door nieuwe technieken 

en verbeterde samenwerking ontstaan op dit gebied nieuwe kansen. Laat je inspireren! 

Aansluitend zal Ton de Groot, directeur van de gastschool een 

uitleg geven over hoe het onderwijs en het levensecht leren op het 

Teylingen College is vormgegeven. Er wordt o.a. gewerkt in de 

bakkerij, het restaurant en in het zwembad. Met in het aanbod de 

profielen PIE, HBR, BWI en de Technomavo. 

Na beide lezingen zal de eerste workshopronde plaatsvinden (zie 

aanbod verderop).  

Lunch en middagprogramma 

Voor de lunch bent u uitgenodigd in het restaurant van het Teylingen College KTS. Tijdens de lunch, 

die verzorgd wordt door het Teylingen College KTS kunt u elkaar opzoeken om te netwerken en 

ontspannen. Vervolgens kunt u deelnemen aan de tweede ronde workshops (zie aanbod verderop). 

Afsluitend staat het uitwisselen tussen de deelnemende scholen centraal. U krijgt een tafel ter 

beschikking waarop u uw pareltjes kunt uitstallen. Hierbij kunt u denken aan: ontwerp opleiding, 

leerplan, programma voor toetsing en afsluiting, voorbeeld lesmateriaal, stageboekjes, werkstukken 

van leerlingen, innovatieprojecten (Sterk techniek) Onderwijs.  

Filmpje! Wedstrijd voor leerlingen 

Nieuw dit jaar is dat we ook leerlingen een rol willen geven op onze studiedag. We vragen u om een 

groepje leerlingen een filmpje te laten maken met als thema ‘Leren door doen’. Hoe ziet de school er 

van buiten en van binnen uit? Wat vinden ze prettig of juist lastig? Hun favoriete hangplek? Eigen 

inbreng of ideeën welkom. Voorwaarde is dat het filmpje niet langer duurt dan 2 minuten en 

gemaakt is door leerlingen. Een deskundige jury beoordeelt de filmpjes. Na de lunch worden de 3 

genomineerden kenbaar gemaakt en aan het eind van de dag verdient het winnende team een 

mooie prijs die door hun docenten in ontvangst wordt genomen. Aanleveren voor 31 januari (tip: 

tevens bruikbaar voor uw open dag). 

https://samenbergenverzetten.be/2018/03/09/proeven-is-leren-en-leren-is-proeven-hoe-samen-aankoop-en-levensecht-onderwijs-elkaar-versterken/
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Rondleiding en workshops (11.30-12.15 uur, 13.15-14.00 uur) 
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Titel Toelichting Workshop 
leider 
 

Rondleiding 
Teylingen 
College KTS 

Het Teylingen College KTS is een bijzondere school als het gaat 
om de samenwerking en de synergie met de samenleving. 
Verschillende faciliteiten zijn zowel voor het onderwijs als voor 
de buurt beschikbaar. Tijdens de rondleiding zul je dat vast en 
zeker gaan ervaren.  

Teylingen 

Praktijk-
simulatie  

In deze workshop gaat het over het zo goed mogelijk nabootsen 
van een praktijksituatie. Nieuwe technologieën maken het 
mogelijk de praktijk te simuleren. En waar let je dan op bij het 
ontwerpen van het onderwijs? Welke mogelijkheden zijn er op 
dit gebied voor zowel de zorg als in de techniek. 

Technisch 
College Velsen 

Stakeholders-
beleid 

Bij het opleiden van jonge vakmensen speelt het bedrijfsleven en 
de directe omgeving een belangrijke rol. Geborgde 
samenwerking rondom het onderwijs en de begeleiding zijn 
daarbij het doel. Tijdens deze workshop maak je kennis met het 
beleid rondom stakeholders. Hoe betrek je de omgeving van de 
school echt bij het onderwijs? Het warmhouden van je contacten 
en het elkaar verder helpen staan hierbij centraal.  

De 
Meerwaarde 
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Smart 
Technology 

Op het Teylingen College KTS is een prachtige omgeving 
gecreëerd rondom Smart Technology. Het wordt als keuzevak 
ingezet in de onderbouw. U wordt meegenomen in de 
ontwikkeling van deze omgeving en het onderwijsconcept 
hierbij. Dit sluit ook uitstekend aan bij de doelen van Sterk 
Techniek Onderwijs. 

Teylingen 

Tech-mavo Voor de doelgroep met een GL/TL niveau heeft het Tabor College 
de Tech-mavo in het leven geroepen. In deze workshop maak je 
kennis met deze vorm van onderwijs waarbij leren door doen 
centraal staat. 

Tabor College 

Buitenschools 
leren  

De keynote-spreker zal je in deze workshop meenemen in een 
aantal aansprekende good-practices uit haar eigen praktijk. De 
doorgaande leerlijn naar de BBL-trajecten in het MBO-onderwijs 
zijn hiervan een voorbeeld.  Hoe organiseer je doorlopende 
leerlijn tussen vmbo en mbo met hybride leeromgevingen? Hoe 
maak je verbinding tussen de drie pijlers werken & leren, en dan 
vooral tussen mensen die zich op dat speelveld bewegen. 
 

Alda 
Kroneman 
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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 vindt na de kerstvakantie plaats. 

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

per deelnemer € 95,-. Komt de inschrijving vanaf 21 december binnen, dan betalen deelnemers 

€ 110,- per persoon (prijzen vrijgesteld van BTW). Bij verzorging van een workshop of onderdeel is 

deelname aan de gehele dag voor één deelnemer gratis. 

Niet aangesloten Vakcolleges kunnen ook aan de  studiedag deelnemen. Na de keynote is er voor 

hen een workshop over de unieke kenmerken van het Vakcollege-concept en de positieve impact van 

het lidmaatschap.  

Wilt u ook een workshop aanbieden of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Matthijs Scheer. 

mscheer@hetvakcollege.nl  

tel. 06 – 20 30 20 84 

We hopen op een inspirerende dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kosteloos annuleren tot uiterlijk 13 januari 2020 


