
 
 

 

Nieuwsbrief 4 - juni 2019  Pagina 1 14-6-2019 

 

Nieuwsbrief 4 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de Algemene Ledenvergadering, een jaarlijks moment voor een 

terug- en vooruitblik met onze leden. U leest over een drietal activiteiten bij Vakcolleges in het land: 

zeepkistenrace, eindpresentatie BWI en Business College. Mocht u interesse hebben in de training 

Vakroute Expert of het ontwikkelen van lesbrieven voor projecten, lees dan op pagina 10 hoe we ons 

aanbod uitbreiden richting Vakmavo en -havo. Verder zijn we op zoek naar drie locaties voor de 

studiedag van volgend schooljaar. Dus laat het ons weten als uw school dit jaar gastheer wil zijn voor de 

studiedag. We sluiten af met een verwijzing naar hulpdocumenten op onze website. Daar zijn goede 

handreikingen te vinden waarmee u het onderwijs kunt verrijken. Van 1 juli t/m 2 september is onze 

zomersluiting, maar na de zomervakantie hopen wij u weer tijdens één van onze bijeenkomsten te 

begroeten! 

Veel leesplezier! 
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Algemene ledenvergadering 
Op 27 mei 2019 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden te Maarsbergen. Een moment om 

samen met de leden terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te smeden voor het komende 

schooljaar.  Tijdens deze avond is het volgende aan bod gekomen: 

 Ruud Porck is de nieuwe ambassadeur Vakcolleges Nederland. Ruud heeft een grote ervaring in het 

vmbo en was o.a. directeur van het Vakcollege in Velsen. Hij is momenteel tevens actief als 

ondersteuner van Sterk Techniek Onderwijs. 

 Het bestuur heeft tijdens de ALV overlegd met de leden over de thema’s die komend schooljaar in het 

jaarplan worden opgenomen. Enkele thema’s zijn: content ontwikkelen voor VR brillen, het 

ontwikkelen van het keuzevak Zorg & Technologie en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de 

Vakmavo.  

 De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel Vakmavo en Vakhavo toe te voegen aan de 

dienstverlening van de LVV. Met dank aan de werkgroep die dit traject heeft voorbereid!  
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In onderstaande visual ziet u hoe Vakmavo en Vakhavo naadloos aansluit op het onderwijsconcept van 
het Vakcollege onder de vlag “leren door doen”. 

 De hoogte van de contributie blijft voor het schooljaar 2019-2020 ongewijzigd. Aangesloten scholen die 

een Vakmavo willen starten blijven zonder extra kosten aangesloten bij de landelijke vereniging. 

Scholen die niet aangesloten zijn én een Vakmavo of Vakhavo willen starten kunnen conform de 

afspraken in het contributiemodel aansluiten. 

 Het bestuur van de LVV heeft een document  “speerpunten voor BB-KB onderwijs” opgesteld. Dit 

document vormt een leidraad voor gesprekken in het komende schooljaar met diverse gremia zoals het 

SPV, de Federatie Techniek en het bestuurlijk overleg vmbo van de VO Raad. 

 Veronica Pors verlaat het bestuur i.v.m. pré pensioen en wordt bedankt voor haar inzet. Voorzitter 

Jenny Oldenhuis roept met name vrouwen op zich te melden als mogelijk bestuurslid van de Landelijke 

Vereniging voor Vakcolleges. 

Gezocht: 
2 kascommissieleden, die bereid zijn 1 keer per jaar in de maand september/oktober de kas van de 

Landelijke Vereniging van Vakcolleges te controleren (de realisatie van de baten en lasten). 

Graag melden bij Johan van de Grift; jvandegrift@hetvakcollege.nl 

 

  

Visual 'leren door doen' voor Vakcollege, Vakmavo en Vakhavo van LVV 

mailto:jvandegrift@hetvakcollege.nl
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Zeepkistenrace bij Kennemer College te Heemskerk 
 
Lisette Grinwis, Daan Weel, Andy van ‘t Veer en Kyo Freesen doen dit jaar met hun zelfgemaakte zeepkist 
´Worst 22´ mee aan de zeepkistenrace van Wijk aan Zee. Het is de eerste keer dat leerlingen uit de tweede 
klassen van het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk deelnemen. 
Bij eerdere edities van de race kwamen leerlingen uit het examenjaar in actie. Dit jaar zullen zeven 
zeepkisten aan de start verschijnen. 
De vier beroepsgerichte leerlingen van team ´Worst 22´ hebben veel kennis opgedaan van verschillende 
technieken binnen het Vakcollege Techniek. De leerlingen kozen speciaal voor het Kennemer College 
Beroepsgericht vanwege de technieklessen en fietsen daarvoor elke dag vanuit de Zaanstreek naar school. 
“Ik wilde iets met mijn handen doen”, antwoordt Andy op de vraag waarom hij niet voor de havo heeft 
gekozen. De brede oriëntatie op de techniekvakken van het afgelopen tweede jaar heeft er toe geleid dat in 
de zeepkist alle geleerde disciplines zijn toegepast. Andy vertelt: “Het gestroomlijnde frame is van staal en 
aluminium, er is hout in verwerkt en elektra.” 
De 22 uit de teamnaam staat voor de te halen rittijd van 22 seconden. Daarmee hopen ze de snelste tijd 
van ´De Duitser´ (winnaar 2018) te verbeteren. Daan vertelt lachend dat hij niet weet of de zeepkist de rit 
van het duin zal overleven. Kyo voegt toe: “Liever niet de Engelse vertaling van worst!”. Lisette en Andy 
doen aan kartwedstrijden en hebben er meer vertrouwen in. Hoe de race op 28 juni ook afloopt, het viertal 
heeft vooraf al zichtbaar veel plezier in de samenwerking. De techniekdocenten hebben taart beloofd als 
het team eerste wordt.  
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Presentatie-avond eindwerkstukken BWI bij Dendron 

Dendron Vakcollege organiseerde op 11 juni haar jaarlijkse presentatie-avond van de eindwerkstukken van 

leerlingen van de BWI-afdeling. Vierdejaars leerlingen werkten de afgelopen periode aan een eigen 

eindproject, opdrachten van externe opdrachtgevers. Zo maakte één van de leerlingen een slingerbrug in 

opdracht van de gemeente Horst voor het nabij gelegen natuurgebied. Deze zal zeer binnenkort opgeleverd 

worden. Andere leerlingen hebben aan andere opdrachten gewerkt zoals tafels, bedden en kasten. Mede 

dankzij de begeleiding van het enthousiaste docententeam komen er ieder jaar weer ware pareltjes tot 

stand. Deze opdrachten worden gekoppeld aan een keuzevak en maken zo onderdeel uit van het 

schoolexamen. Het resultaat is een grote diversiteit aan werkstukken waar de school terecht trots op is!  

Naast familie en bekenden is er tijdens deze avond ook voor relaties gelegenheid om op informele wijze en 

in een gezellige sfeer te ervaren hoe het onderwijs bij Dendron Vakcollege aangeboden wordt. Op deze 

manier worden tevens de relaties met het bedrijfsleven aangehaald.  

Kortom een mooi voorbeeld van de Vakcollege-gedachte: maatwerk & vakwerk samen met het 

bedrijfsleven!  

 

 

 

Tafels, kasten en slingerbrug in wording (rechts) tijdens presentatieavond BWI Op Dendron Vakcollege. 
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Pieter Zandt sg onderzoekt na realisatie Businesscollege 

mogelijkheden voor Vakmavo! 
Als Vakcollege heeft het Pieter Zandt een actieve rol gespeeld in de projectgroep Vakmavo & Vakhavo. Zij 

hebben al een Business College (a lá Vakhavo) en onderzochten ondermeer tijdens de projectgroep of en 

onder welke randvoorwaarden Vakmavo ingevoerd kan worden binnen Pieter Zandt scholengemeenschap. 

Hoe ziet het Business College (BC) eruit? 

De ervaring leert dat  leerlingen die het Business College volgen gemotiveerder hun havodiploma halen en 

succesvoller zijn in hun vervolgopleiding op het hbo. Ondernemerschap is ontzettend belangrijk voor 

economische groei. Naast aandacht voor ondernemerschap is er ook aandacht voor vaardigheden als 

presenteren in het Nederlands, Engels en Duits, organiseren, samenwerken, communiceren etc. Kortom de  

21-eeuwse vaardigheden komen integraal aan bod. 

Het Business College laat leerlingen kennismaken met de praktijk in het bedrijfsleven door middel van 

stages, bedrijfsbezoeken en gastsprekers. Leerlingen leren in een krachtige leeromgeving: een modern 

schoolgebouw met een eigen BC-lokaal, het hbo, het echte bedrijfsleven en alternatieve lessituaties. Het BC 

begeleidt leerlingen in de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor een loopbaan als hbo-

student of als toekomstig ondernemer/werknemer. Eén dag per week volgen de leerlingen een speciaal 

programma over ondernemerschap. Het reguliere havo-programma wordt gegeven in vier dagen van de 

schoolweek. De BC-leerlingen krijgen een compacter ‘gewoon’ lesprogramma. Dat betekent dat ze bij 

bepaalde vakken een lesuur minder hebben, en dus wat meer in eigen tijd moeten doen. In de vrijgekomen 

tijd zijn ze bezig met het volgen van extra modules en het ontwikkelen van de vaardigheden die passen bij 

het ondernemerschap. Iedere leerling heeft naast de gewone schoolboeken ook de beschikking over een 

tablet. 

Zeer nabije toekomst  

Vanwege deze positieve ervaringen onderzoekt het Pieter Zandt of invoering van Vakmavo een goede 

aanvulling is op het huidige onderwijsaanbod. De aanbevelingen van het project Vakmavo & Vakhavo van 

de LVV worden in het beslissingsproces meegenomen. Het Pieter Zandt wil in ieder geval bij invoering van 

Vakmavo zowel Techniek als Mens & Dienstverlening betrekken. 

 

Kick off bij Afas kerstpakket-actie 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0qcjm9OXiAhVPEVAKHUXqBi0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpieterzandt&psig=AOvVaw2NAAhtzmm0rJP1fdXqB1S9&ust=1560496489368742
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Vakroute Expert en schrijfsessies voor Vakmavo en -havo 

Zoals u heeft kunnen lezen zal de LVV vanaf scholjaar 2019-2020 ook ondersteuning bieden en krachten 

bundelen rondom Vakmavo en -havo. Anticiperend op ontwikkelingen rond De Nieuwe Leerweg (invoering 

2020) betekent dat een nieuwe blik op ons aanbod.  

Zo zal voor het schooljaar 2019-2020 de training Vakroute Expert ook opengesteld worden voor 
projectleiders die een Vakmavo of Vakhavo opzetten (4 bijeenkomsten nov-feb). Doel van deze training is 
om voor Vakcollege’s , Vakmavo’s en –havo’s een interne expert op te leiden die de onderwijskundige 
achtergronden van het onderwijsconcept beheerst en in staat is een verandertraject aan te sturen. Zie 
bijgaande folder. Opgeven kan tot uiterlijk 4 oktober 2019. 
Daarnaast staat een vijftal schrijfsessies voor ontwikkelaars Vakmavo en Vakhavo op de planning om te 
komen tot goed projectonderwijs met onderliggend lesmateriaal dat we met elkaar kunnen delen.  
Deze bijeenkomsten worden voorbereid en geleid door een adviseur van de LVV. Na de zomervakantie 

vindt inventarisatie plaats. Heeft u nu al interesse, laat het ons weten. 

Voor zowel de training Vakroute Expert als de schrijfsessies voor lesmateriaal geldt dat de kosten per 

school apart worden gefactureerd. 

 

Adviseur Muriel Daal aan de slag met de werkgroep Vakmavo & -havo. 

 

Studiedag 2019/2020: Vakcolleges in the picture! 
Uit de evaluatie van de studiedag ‘Vakcolleges on the move’ in maart 2019 bleek dat de bezoekers 

behoefte hebben om andere Vakcolleges te bezoeken en daar kennis te delen. Na 2 jaar Vakcollege 

Maarsbergen, stelt men voor ook andere Vakcolleges gastheer te laten zijn. 

In zowel regio West, Oost als Zuid zal een studie(mid)dag verspreid over het schooljaar plaatsvinden. 

Deelnemers kunnen een studiedag in de eigen regio bezoeken, maar alle drie kan ook. Het thema en 

programma stelt de regio-adviseur samen met het betreffende Vakcollege vast. 

Bent u trots op uw Vakcollege en wilt u dit uitdragen? Dan komt onze regio-adviseur graag in contact met u  

om samen met uw school een mooie studie-(mid)dag te organiseren!  
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Hulpdocumenten onder de aandacht 
Te vaak krijgen we vragen van docenten van Vakcolleges over zaken die gewoon op  
onze website beschikbaar zijn. Hieronder een overzicht van nuttige bronnen voor uw onderwijs. 
 
Omdat wij regelmatig vragen krijgen over het inloggen op onze site, geven wij op voorhand een toelichting. 
De website is voor scholen te benaderen via => 
1. http://hetvakcollege.nl/[naam van je eigen VC invullen] => 
2. Daarna het wachtwoord opgeven [kun je opvragen bij de projectleider of anders bij je 

onderwijsadviseur].  
 
Hulpmiddelen voor uw onderwijs vindt u bij: 
Onderwijs per Vakroute MenD / Techniek 
Downloads / 01 Onderwijs / Vakroute Hulpmiddelen / Vakroute MenD / 
Downloads / 01 Onderwijs / Vakroute Hulpmiddelen / Vakroute Techniek / 
Er zijn diverse hulpmiddelen per Vakroute beschikbaar zoals 

• Onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute,  

• Toelichting leermiddelen Vakroute, Fase A en B 

• Handleiding Loopbaanoriëntatie 

• Fasecirkel Vakroute 

• Metadatafile voor MenD en Techniek  

• Kerndoelen onderbouw Fase A en B 

• Profiel projectteam 

• Profiel Vakroutecoördinator 

• Vakrouteplanner: van ambitie naar vakroute (curriculum-ontwikkeling) 
 

 

Fasecirkel, handreiking voor didactische opbouw 

  

http://hetvakcollege.nl/%25255B
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Hulpmiddelen
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Hulpmiddelen*Vakroute%2520MenD
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Hulpmiddelen
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Hulpmiddelen*Vakroute%2520Techniek
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Ook diverse leermiddelen per Vakroute: Downloads / 01 Onderwijs / Vakroute Leermiddelen / 

• leermiddelen Vakroute MenD & Techniek per fase (Fase A en B) 

• werkkaarten algemene vaardigheden en beroepsvaardigheden 

• leermiddelen loopbaanoriëntatie Vakroute 
 
Organisatie en doorlopende leerlijnen 
Daarnaast kunt u diverse hulpmiddelen downloaden rondom organisatie zoals de samenwerking vmbo en 
mbo of powerpoints van de studiedagen. 
Downloads / 02 Organisatie / Hulpdocumenten / 

• Diverse artikelen inzake adviezen voor organisatorische inbedding Vakroute: Downloads / 02 Organisatie 
/ Hulpdocumenten / Onderwijsorganisatie Ontwikkelmodel  

• Diverse documenten voor samenwerking Vmbo mbo, o.a. Checklists:Downloads / 02 Organisatie / 
Hulpdocumenten / Samenwerking Vmbo Mbo / 

• Diverse documenten over de studiedag 2018 en studiedag 2019: Downloads / 02 Organisatie / 
Hulpdocumenten /  

• Competenties van docenten, loopbaanbegeleiders en stagebegeleiders in de Vakroute 
 
Samenwerking vmbo-mbo bij Vakcolleges. Op de website bij downloads: Downloads / 02 Organisatie / 
Hulpdocumenten / Samenwerking Vmbo Mbo / 
De volgende hulpdocumenten zijn daarbij beschikbaar 

• Checklist samenwerking vmbo mbo 

• Werkblad doorlopende leerlijn 

• Werkblad doorlopende beoordelingslijn 

• Werkblad doorlopende begeleidingslijn 
 
Loopbaanbegeleiding 
Tenslotte zijn er handreikingen en lesbrieven over LOB 

• Handleiding loopbaanoriëntatie in de Vakroute (MenD en Techniek) (op website LVV): Downloads / 01 
Onderwijs / Vakroute Hulpmiddelen  

• Diverse lesbrieven loopbaanoriëntatie (op website LVV bij de leermiddelen). 
 

Data om te noteren 
1 juli t/m 2 sept Zomersluiting kantoor LVV 

3 oktober Feestelijke kick off Sterk Techniek Onderwijs te Utrecht (OCW) 

7 oktober Directeurenoverleg regio Zuid, 14.00-16.00 uur 

9 oktober Directeurenoverleg regio West, Oost, 14.00-16.00 uur 

1 november Dag 1 Training Vakroute Expert 

6 december Dag 2 Training Vakroute Expert 

24 januari Dag 3 Training Vakroute Expert 

6 maart Dag 4 Training Vakroute Expert 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt na de zomervakantie. Heeft u nieuws over uw Vakcollege, Vakmavo of 

Vakhavo? Of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met: 

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

http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Leermiddelen
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten*Onderwijsorganisatie%2520Ontwikkelmodel
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten*Samenwerking%2520vmbo%2520-%2520mbo
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*02%2520Organisatie*Hulpdocumenten*Samenwerking%2520vmbo%2520-%2520mbo
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs
http://hetvakcollege.nl/downloads/?drawer=downloads*01%2520Onderwijs*Vakroute%2520Hulpmiddelen
mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

