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Nieuwsbrief 1 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze nieuwsbrief aandacht voor innovatie. Kun je als docent zelf lesmateriaal ontwikkelen voor VR-

brillen? In regio Zuid gaat een groepje docenten hiermee aan de slag. Teylingen College heeft een smart 

technology lokaal geopend: een ruimte vol met mogelijkheden voor virtual en augmented reality, 3D 

printing en robotica. Op Vakcollege Maarsbergen doen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg op 

kaderberoeps niveau praktijkexamen. Bij zowel de theoretische leerweg als de havo zijn er bewegingen 

om een praktische component toe te voegen. In Bonaire oriënteert men zich op Mavo plus; het Havo 

platform is bezig een nieuw examenvak te ontwikkelen die de Vakhavo een beetje dichterbij brengt. In 

Vlaanderen is het ‘leren door doen’ al meer gemeengoed. Tijdens de studiedag in februari bent u in de 

gelegenheid te leren hoe onze zuiderburen dit pedagogisch en didactisch aanpakken. Vergeet ook niet 

het nieuws van het bestuur en de belangrijke data door te nemen.  

Veel leesplezier! 
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Regio Zuid aan de slag met content-creatie voor VR-brillen! 
Tijdens onze studiedag op 19 maart 2019 heeft VRinSCHOOL een workshop verzorgd over wat je kunt met 

VR-brillen in het onderwijs. Op deze dag is het idee ontstaan om samen met andere Vakcolleges conten of 

lesmateriaal te ontwikkelen voor VR-brillen en dit ontwikkelde lesmateriaal voor aangesloten Vakcolleges 

beschikbaar te stellen.  

Irene van Vliet, docent Mens en Dienstverlenen Comeniuscollege: 

“Leerlingen zijn veel praktisch bezig tijdens de lessen Mens en Dienstverlenen maar soms is er gewoonweg 

niet genoeg plek om allemaal dezelfde handeling of vaardigheid uit te laten voeren. Hier kan de VR bril 

ingezet worden: leerlingen kijken naar de handeling, ze stappen bijna naast het bed en kunnen meekijken, 
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terugspoelen of extra informatie krijgen over de getoonde handeling. Als zij dit gedaan hebben kunnen zij 

zelf de handeling gaan uitvoeren. Op deze wijze krijgen leerlingen de lesstof meer op maat aangeboden, 

naast de uitleg die zij van de docent al krijgen. Daarnaast kunnen leerlingen zelf ook filmpjes maken,  denk 

hierbij aan rondleidingen door verschillende zorginstellingen, de routing van de keuken in een grote 

instellingskeuken of juist een handeling die ze uitvoeren.” 

Jacques Wilbers (voorzitter LVV van regio Zuid) en regio-adviseur Ineke Veerkamp hebben VRinSCHOOL 

gevraagd een maatwerk-scholingstraject bestaande uit 4 of 5 sessies op te stellen. Met een aantal 

potentiele kandidaten van 3 Vakcolleges is er een oriënterende sessie geweest om samen met VRinSCHOOL 

‘hands on’ de puntjes op de i te zetten qua inhoud en organisatie.  

Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende 

punten naar voren: 

Meerwaarde voor onderwijs 

 De content voor VR-brillen kan ingezet 

worden voor 

o Meer maatwerk in LOB-oriëntatie; 

leerlingen kunnen een kijkje nemen 

in bedrijven waar ze normaal 

gesproken niet komen (of eerst 

virtueel kijken en later in het echt). 

o Open dag, kijkje in de school 

o Oriëntatie op mbo 

o Instructie vakhandelingen 

o Veiligheidsrondje in het praktijklokaal 

o Brandoefening 

o Leerlingen die content maken 

o Ruimtelijk tekenen bij beeldende 

vorming (met de Oculus Rift-bril) 

 Het triggert de leerling doordat ze letterlijk in 

de omgeving stappen. 

 De content moet gekoppeld worden aan het 

curriculum, bijvoorbeeld opdrachten voor nieuw te ontwikkelen keuzevakken, profielvakken, oriëntatie 

in de onderbouw, lob. 

 Het gaat om het rondmaken van de leercyclus oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren; geen 

losse 360 graden filmpjes zonder een verwerkingsopdracht. Extra ‘klikbare’ instructie in de filmpjes. 

 We moeten kritisch zijn op wat de meerwaarde is van VR-content tov ‘platte’ film. 

 Een nevendoel kan eveneens zijn om met elkaar bestaande content te verzamelen zodat VR-brillen in 

de school breed kunnen worden ingezet. 

 Aan het eind van het traject moet er content worden opgeleverd die door meerdere 

Vakcolleges/Vakmavo’s/ Vakhavo’s te gebruiken is. 
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Op dit moment zijn we bezig met de laatste afstemming. We plannen 4 bijeenkomsten tussen januari en juli 

2019. Er is plek voor 8-10 deelnemers, we denken aan beroepsgerichte docenten van uiteenlopende 

profielen (of een combi avo en beroepsgericht). De training vindt plaats op 4 verschillende scholen zodat 

tevens kruisbestuiving kan plaatsvinden en de reistijd varieert. Bij gebleken succes herhalen we de training 

in andere regio’s. Het programma vindt u hieronder. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Ineke Veerkamp via iveerkamp@hetvakcollege.nl. 

Aanbod scholingstraject door VRinSCHOOL 

Doel van scholen is om Virtual Reality als educatief middel in een structurele vorm te integreren binnen het onderwijsaanbod voor leraren en 

leerlingen. Deze structurele vorm bestaat uit een investering in content, hardware en een opleidingsprogramma. Dit programma is opgesteld op 

basis van één doel:  

een onderwijsomgeving creëren waardoor investeringen optimaal renderen 

Sessie 1: Instructie hardware + brainstorm thema’s content creatie Tijdens sessie 1 gaan we aan de slag met praktisch gebruik van de VR 

hardware. Vervolgens gaan we nadenken hoe we via 360 graden video invulling kunnen geven aan educatieve vraagstukken binnen Het 

Vakcollege.  

Sessie 2: Instructie content creatie 360 graden video (basis) In sessie 2 staat content creatie via 360 graden video centraal. Bepalen van scripts 

en instructie over praktisch gebruik 360 graden camera en basisgebruik 360 graden video bewerkingssoftware.  

Sessie 3: Instructie bewerking 360 graden content (interactief) Aan de slag met bewerkingssoftware om op basis van de gemaakte beelden 

interactieve content te creëren.  

Sessie 4: Bewerking / oplevering 360 graden content Finetunen van de interactieve tour + uploaden content om eindproduct in VR te kunnen 

bekijken / presenteren.  

 

Smart Technology op het Teylingen College 
Veel Vakcolleges zijn druk met het (opnieuw) inrichten van het techniekonderwijs en de leeromgevingen 

die daarbij horen. Binnen de goedgekeurde regioplannen van Sterk Techniek Onderwijs wordt onder meer 

vaak aandacht besteed aan  vernieuwend en innovatief onderwijs voor eigen vmbo-leerlingen, maar ook 

voor een betere oriëntatie van leerlingen uit het primair onderwijs. Op het Teylingen college heeft Ton de 

Groot met zijn collega’s hard gewerkt om een Smart Technology lokaal in te richten en in gebruik te nemen. 

Gefeliciteerd!  

Hieronder het persbericht en de link naar het filmpje. 

In Voorhout op het Teylingen College KTS is op woensdag 30-10-2019 een Smart Technology lokaal 

geopend. Dat is een lokaal waar leerlingen uit het Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs kennis kunnen 

maken met de nieuwste technieken. Leerlingen kunnen onder meer werken met virtual en augmented 

reality, 3D printing en robotica. Het lokaal is er gekomen dankzij speciale subsidiegelden, maar ook allerlei 

instellingen en bedrijven hebben geholpen met de realisatie van de Technology Hotspot. De opening 

woensdag werd gedaan door wethouder Arno van Kempen van Teylingen. 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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Bekijk ook het filmpje op: 

https://youtu.be/QpwGfdLUAYI  

 

Leerlingen Basisberoeps doen beroepsgericht examen op 

Kaderniveau 
Hoe kunnen wij het hoogst haalbare uit onze leerlingen halen? Vakcollege Maarsbergen biedt bbl-

leerlingen de mogelijkheid om in leerjaar 3 op kbl-niveau te laten examineren. Adviseur Muriel Daal in 

gesprek met Ton Vahlkamp van Vakcollege Maarsbergen. 

Tegelijk met invoering van nieuw VMBO zagen we kansen om binnen het Vakcollege de examinering anders 

in te richten, aldus Ton. Het streven was om  alle bbl-leerlingen op kbl-niveau uit te laten stromen maar dat 

bleek niet realistisch. Daar waren zowel het management als de docenten het over eens. Bbl-leerlingen 

moeten ten alle tijde ook gewoon op het eigen niveau examen kunnen blijven doen. De mogelijkheid is alle 

bbl-leerlingen aangeboden maar het is geen verplichting. Ton doceerde voorheen alleen installatietechniek, 

met de invoering van nieuw vmbo is het voor hem een verademing om ook metaal- en elektrotechniek te 

geven. 

Hoe weet je of een leerling een hoger niveau aan kan? 

Vakdocenten weten als ervaringsdeskundigen goed in te schatten of een leerling het in zich heeft om op 

een hoger niveau examen te doen. Docenten weten wat er gevraagd wordt op het examen en wat een 

leerling moet kunnen. Bij twijfel laten zij de leerling een taak op kbl-niveau doen en kijken vervolgens hoe 

dat gaat. Dit alles gebeurt zo organisch mogelijk om geen onnodige ‘druk’ te creëren voor de betreffende 

leerlingen. 

  

https://youtu.be/QpwGfdLUAYI
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQpwGfdLUAYI%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bollenstreekomroep.nl%2F2019%2F10%2Ftv-kts-voorhout-opent-supermodern-lokaal%2F&docid=TS8HYbhDnxNsHM&tbnid=z_e_Ug17tmrKtM%3A&vet=10ahUKEwjGs_ij3MTlAhW6wcQBHSndAUwQMwhEKAAwAA..i&w=1280&h=720&bih=655&biw=1366&q=teylingen%20smart%20technology&ved=0ahUKEwjGs_ij3MTlAhW6wcQBHSndAUwQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Ervaringen tot nu toe 

Door deze optie aan te bieden, komt er tijd vrij om in leerjaar 4 plusvakken (o.a. mbo vakken) te volgen. 

Daarnaast viel het de docenten op hoe zeer de leerlingen groeien qua vaardigheden. Deze leerlingen 

starten namelijk al in leerjaar 2 met het profiel en zijn daardoor nog vrij jong en kneedbaar. Ze ontwikkelen 

zich optimaal doordat ze spelenderwijs vaardigheden aangeleerd krijgen die ze steeds beter gaan 

toepassen. Docenten zijn blij verrast als ze deze leerlingen vervolgens in de 4e klas zien draaien en frezen 

alsof ze niet anders gewend zijn. Niet alleen is de kwaliteit hoog, ook druipt het plezier  ervan af.  

Ouders geven aan dat hun kinderen minder examendruk ervaren doordat ze in leerjaar 3 examen doen.  Zij 

merken dat hun kind zich in alle rust in leerjaar 4 kan focussen op het avo-examen.  

Reacties van leerlingen  

Leerlingen bepalen binnen de praktijkafdelingen zelf hun voorkeur. Door het breder aanbieden van het 

praktijkvak komen leerlingen met verschillende aspecten van het vak in aanraking en gaan ze ook eerder de 

diepte in. Een leerling kiest bijvoorbeeld voor Bouw en merkt gaandeweg dat schilderen het toch niet is en 

dat metselen meer bij zijn interesse past. Kortom leerlingen kiezen dus gerichter en op basis van 

realistische ervaringen met het praktijk. 

Verzilveren van de examenresultaten op het mbo 

De bbl-leerlingen die op kbl-niveau praktijkexamen hebben gedaan nemen deze cijfers middels hun rapport 

mee naar het mbo. Hebben ze daarnaast ook goede cijfers voor de avo vakken dan is er kans om op niveau 

3 het mbo binnen te komen. Hier is echter geen landelijk beleid voor en dus hangt het af van de 

betreffende mbo-instelling of deze goede resultaten ook 

verzilverd worden. 

Welke tips zijn er voor een goede invoering? 

1. Het aanbod van profiel- en keuzevakken moet je 

afstemmen op wat haalbaar is qua expertise en 

uitrusting. Ga geen vakken aanbieden die je eigenlijk 

niet kunt geven of waar je de materialen niet voor hebt, 

want dat gaat ten koste van de motivatie van 

leerlingen. 

2. Wanneer je  in de 3e klas gaat examineren en je hebt 

als school ook tussentijdse instroom, dan heb je grote 

groepen en dat kost veel tijd. Goed en slim roosteren is 

dan belangrijk; creëer meerdere routes zodat leerlingen 

die in leerjaar 3 instromen gewoon in leerjaar 4 

praktijkexamen kunnen doen.  

3. Zorg voor goede begeleiding van de bbl leerling die op 

hoger niveau examen doet en houd in de gaten of de 

leerling het wel echt aankan! 
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Oriëntatie op Mavo met een praktische component op Bonaire 
Net als het Vakcollege van de scholengemeenschap Bonaire heeft de afdeling Mavo ook de gelegenheid 

gekregen om zich te oriënteren op de mogelijkheden om een praktische component te kunnen invoeren in 

de huidige Mavo-opleiding. Op 16, 17 en 18 oktober begonnen de eerste voorbereidende gesprekken met 

de ontwikkelgroep. Hier werd een grof ontwerp gemaakt voor de ‘Mavo plus’ opleiding. In de week van 21 

t/m 25 oktober stond de training Vakroute Expert in de ochtend op het programma met de ontwikkelgroep 

en in de middag kreeg het kernteam Mavo de gelegenheid om samen met de ontwikkelgroep te 

overleggen. Onderdeel van het traject was om ook met externen in gesprek te gaan over de opzet. Zo 

werden op 24 oktober 2019 gesprekken gevoerd bij het Vakcollege, Raad Onderwijs Arbeidsmarkt, MBO en 

Mariadal (ziekenhuis) over het Mavo-plus-concept. De komende periode zal er doorgesproken worden met 

het kernteam Mavo, en zal er gesproken worden over de mogelijke invulling van de lessen en aanpassing 

van de lessentabel. 

Milena Ramirez, teamleider Theoretische leerweg, Scholengemeenschap Bonaire 

Uit de evaluatie: Wat heb je aan de training het meeste gewaardeerd? 

“Het samen nadenken over de vernieuwing en het traject ingaan om het je eigen te maken” 

  

 

Oproep! 

Vakcollege Bonaire komt graag in contact met enthousiaste docenten van Motorvoertuigen en Transport. Vindt u 

het leuk hen te ontvangen en op weg te helpen met het opzetten van deze afdeling? Laat het weten aan 

iveerkamp@hetvakcollege.nl of bel 06-28666100.  

 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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Studiedagen in de regio: Kris kras! 
Uit de evaluatie van de studiedag in maart 2019 bleek dat de bezoekers behoefte hebben om andere 

scholen 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 studiedag plaatsvinden. Kris kras door het land dus! Deelnemers 

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

de regio-adviseur samen met de betreffende school vast. 

Regio Zuid gaat naar België! 
Voor regio zuid zakken we verder af naar het zuiden en wel naar België!  We hebben daar de 
Talentenschool in Turnhout bereid gevonden om gastheer te zijn. Een uitgelezen kans om te ontdekken hoe 
het Vlaamse onderwijs in elkaar zit en hoe zij op alle niveaus de leerlingen de kans bieden om 
beroepsgerichte vakken te volgen. Hun pedagogische-didactische aanpak zit goed in elkaar. Ze werken 
onder andere met kernteams, groeigesprekken, STEM, projectgestuurd onderwijs. Deze dag vindt plaats op 
op 13 februari van 9.30-15.30 uur in Turnhout, België! 

De adviseurs in West en Oost werken momenteel aan het programma voor de studiedag in hun regio, zodra 

er meer bekend is, dan hoort u het. 

 

 

 

 

 
Regio Oost gaat naar Vakcollege Noordoostpolder! 

Wat betekent ‘Leren door doen’ voor het vakmanschap van onze leerlingen en onze Vakcolleges? Graag 

gaan wij met Vakcollege docenten en het bedrijfsleven aan de slag om dit thema verder uit te diepen en 

ervaringen te delen.  

In het ochtenddeel is er een inspirerende rondleiding op het Vakcollege Noordoostpolder en nemen wij een 

kijkje in de keuken bij zowel Mens en Dienstverlenen als bij Techniek. We komen er ook achter waarom 

leerlingen van dit Vakcollege zich zo gelukkig voelen op deze school. Na een netwerklunch staat het 

uitwisselen tussen de Vakcolleges centraal. 

Daarnaast vertelt Bart Engberts (van het platform TL) over de nieuwe leerweg en over de ervaringen van 

scholen in Canada. Tijdens de afsluitende borrel is er mogelijkheid tot napraten, elkaar verder inspireren en 

netwerken met Vakcollege-collega’s. Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden? In de volgende nieuwsbrief 

en via de mail ontvangt u meer informatie over de studiedag in maart in regio Oost! 
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Samenwerking LVV en Havo-platform voor Vakhavo 
In de algemene ledenvergadering van 27 mei 2019 is besloten dat de LVV niet alleen Vakcolleges maar ook 

Theoretische leerweg en Havo ondersteunt wanneer zij het ‘leren door doen’ concept willen 

implementeren. 

Het ‘leren door doen’ wordt ook ondersteund door het Havo platform. Het Havo platform gaat dit 

schooljaar aan de slag om een examenprogramma te ontwikkelen voor een praktijkcomponent Havo. 

Gedurende 4 bijeenkomsten zal olv projectleider Jannet Maréchal met circa 20 havo’s nagedacht worden 

over dit nieuwe examenvak. Hierbij wordt het kader van OCW dat ontwikkeld is voor De Nieuwe Leerweg 

als uitgangspunt genomen. Op 30 oktober was een bijeenkomst over het praktijkgerichte vak in 

Amersfoort. Tijdens deze middag hoorden de deelnemers wat de stand van zaken is bij het ontwikkelen van 

het praktijkgerichte vak op de Havo (inclusief het globale kader na overleg met het ministerie van OC&W). 

Tevens werden de, door het havoplatform in concept geformuleerde, eindtermen van het praktijkgerichte 

vak verkend en werden de mogelijke uitwerkingen uitgewisseld. Aan het einde van de bijeenkomst werd 

besproken welke vervolgstappen gezet dienen te worden. 

De scholen die deelnemen aan het leernetwerk gaan een pilot doen op hun eigen school in de tweede helft 

van dit schooljaar. Het is de bedoeling dat deze pilots een boekje met praktijkvoorbeelden gaat opleveren. 

De overige bijeenkomsten zijn gepland op 18/12, 20/2 en 18/3. Insteek is dat OCW het ontwikkelde 

examenvak goedkeurt in najaar 2020, waardoor dit vak ingewisseld kan worden voor een bestaand 

examenvak. Contacten met expertisepunt LOB en vereniging Hogescholen zijn gelegd. 

Een aantal Vakhavo’s (waaronder Vakhavo Goes) opereert nu onder het regime van de regelluwe school 

met als examenvak Techniek & Technologie. Wanneer bovenstaande ontwikkeling doorzet, ligt de weg 

open voor meer Havo’s om leerlingen meer praktijk te bieden en dit te koppelen aan profielwerkstuk, 

meesterproef, AVO-vakken, ontwerpend leren en voorbereiding op hbo. 

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten van Het Havo-platform? Neem dan contact op met Muriel Daal, 

mdaal@hetvakcollege.nl. Of klik op deze link: 

https://havoplatform.nl/vakhavo/ontwikkeling-praktijkgericht-vak-op-de-havo/ 

 

mailto:mdaal@hetvakcollege.nl
https://havoplatform.nl/vakhavo/ontwikkeling-praktijkgericht-vak-op-de-havo/
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Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren 
Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke 

artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije 

toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek. 

Op dit moment kost het een docent gemiddeld tientallen euro’s om één artikel uit een wetenschappelijk 

tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor docenten die hun onderwijs willen vernieuwen en 

verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen 

geslagen. In een eenjarige pilot bieden zij alle docenten en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang 

gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een 

miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden. 

Docenten en andere onderwijsprofessionals kunnen zich voor deze pilot aanmelden via 

www.voordeleraar.nl 

Bron: nieuwsbrief Voortgezet leren 29 oktober 2019 

 

Vanuit het bestuur 
Het bestuur komt eens per 6 weken bijeen en bestaat uit directeuren van Vakcolleges. De punten die de 

laatste weken aan de orde zijn geweest: 

 Het bestuur heeft Peter Holsappel (directeur Gomarus College) en Ton de Groot (directeur Teylingen 

College) bereid gevonden om de komende jaren de kascontrolecommissie te vormen.  Goedkeuring 

jaarrekening 2018-2019 vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2020.  

 De aangesloten scholen die het afgelopen jaar aanwezig zijn geweest bij de informatiebijeenkomsten 

“Vakmavo” worden opgenomen in het regulier bestand van de LVV.  

http://www.voordeleraar.nl/
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 De belangenbehartiging van de LVV vindt plaats bij het SPV door dhr. Jacques Wilbers (directeur 

Vakcollege Eindhoven), bij de VO Raad door mevr. Jenny Oldenhuis (directeur Vakcollege Maarsbergen) 

en bij de Federatie Techniek door dhr. Rolf Mulder (directeur Hondsrug College).  

 Een bestuursdelegatie heeft afgestemd met de voorzitter van het Havo-platform. Zie elders in deze 

nieuwsbrief. 

 Op 12 november heeft een bestuursdelegatie een gesprek met dhr. Jan van Nierop, voorzitter van het 

SPV over het document Speerpunten BB-KB onderwijs dat tijdens de Algemene Ledenvergadering 

besproken is. Inzet is om de taken  binnen het vmbo-onderwijsveld te verdelen en daarover afspraken 

te maken.  

Voor vragen of opmerkingen rondom de belangenbehartiging kunt u een email sturen naar 

info@hetvakcollege.nl  

Tip: video over verantwoording Sterk techniek Onderwijs 
Omdat veel aangesloten Vakcolleges tevens penvoerder zijn van Sterk Techniek Onderwijs, tenslotte nog 

een kijkerstip. U kunt de presentatie over de verantwoording van 5 november terugkijken. Klik hiervoor op 

deze link. 

Data om te noteren 
18 november Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

13 januari Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

27 januari Sessie 1 training Content-creatie VR-brillen - Regio Zuid, 9.30-13.30 uur 

13 februari Studiedag Talentenschool in Turnhout, België, 9.30-15.30 uur 

16 maart Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

17 maart Sessie 2 training Content-creatie VR-brillen - Regio Zuid, 12.00-16.00 uur 

.. maart Studiedag Vakcollege Noordoostpolder, datum ntb 

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

7 mei Sessie 3 training Content-creatie VR-brillen - Regio Zuid, 9.30-13.30 uur 

11 mei Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

25 mei Algemene ledenvergadering, 15.30-19.00 uur 

26 mei  Themabijeenkomst regio West (onder voorbehoud) 

22 juni Sessie 4 training Content-creatie VR -brillen- Regio Zuid, 12.00-16.00 uur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt na de kerstvakantie. 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.  
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