Studiedag LVV
Vakcollege
Noordoostpold
er

Schotten
doorbreken

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s uit…
Studiedag Kris Kras “Schotten doorbreken” op maandag 16 maart, 9.30 uur - 15.30 uur

Vakcollege Noordoostpolder, Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord.

Programma
9.30

Inloop met koffie, thee & lekkers

10.00

Opening door Herjan Reuten, directeur
van Vakcollege Noordoostpolder

10.20

Keynote door Rolf Mulder, directeur
van het Hondsrug College

11.00

Workshop-ronde 1

12.00

Netwerklunch

13.00

Rondleiding Vakcollege Noordoostpolder

14.00

Workshop-ronde 2

14.45

Pareltjes van Vakcollege leerlingen

15.30

Afsluiting

Inspiratie
Kennis delen
Vakmanschap
Uitwisselen
Verbinden

Schotten doorbreken!
Het is nu de tijd voor ontschotting van het onderwijs. Aansluiting van sectoren en
onderwjjsprogramma’s is broodnodig. Deze beweging verbindt leerlingen en studenten eerder met
het vervolgonderwijs en voorkomt nodeloze studievertraging en uitval.
Het Vakcollege Noordoostpolder heeft ontschotten hoog op de onderwijsagenda. Zo is er
bijvoorbeeld structureel aandacht voor het uitwisselen van leerlingen binnen Europa. Ontschotten
en grenzeloos onderwijs, waar een ieder een plek heeft.
Schotten doorbreken is dan ook de rode draad van de studiedag. Welkom!
Ochtendprogramma
Herjan Reuten , directeur van Vakcollege Noordoostpolder heet u allen welkom en zal uitleg geven
over hoe het onderwijs op dit Vakcollege is vormgegeven. Ondernemend onderwijs voor praktische
doeners, waarbij de profielen Z&W, E&O, BWI en PIE worden aangeboden. Leerlingen die
praktisch en gericht bezig zijn met hun toekomst en opgeleid willen worden tot een vakman of
vakvrouw zijn hier op het juiste adres. Deze leerlingen zijn zeer divers en voelen zich goed op hun
plek bij dit Vakcollege. Naast het ondernemend karakter van het onderwijs , is er veel aandacht voor
internationalisering. Het uitwisselen tussen leerlingen levert geweldige en bijzondere ervaringen op
voor de leerlingen en ook voor hun ouders. Ontschotten verbindt en biedt nieuwe perspectieven.
Na de opening neemt Rolf Mulder het stokje over met een keynote over ‘Waarom schotten
doorbreken?’ Simpelweg, om meer mogelijk te maken voor onze leerlingen, zij zijn het meer dan
waard! Rolf Mulder, directeur Hondsrug College en bestuurder van regio Oost, prikkelt u om samen
schotten te doorbreken. Doet u mee?
Hierna start de eerste workshopronde waarbij de workshop begeleiders u om een interactieve wijze
deelgenoot maken van de verschillende manieren waarop zij de drempels binnen hun onderwijs
verlagen.
Netwerklunch en middagprogramma
Vervolgens is er gelegenheid om te lunchen en tevens te netwerken. Na de lunch start de rondleiding
door het Vakcollege Noordoostpolder. Docenten laten zien waarom zij trots zijn op hun school en de
leerlingen.
De tweede workshopronde start vervolgens om 14.00 uur. In de tabel op de volgende pagina kunt u
lezen om welke workshops het gaat.
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Workshops van 11.00-11.45 uur; 14.00-14.45 uur
Titel

Toelichting

Workshop leider

Vakmavo; GL in een
moderne jas

VakMavo, een mooie leerweg om naast theorie ook in alle
Tineke Mooibroekleerjaren praktijk aan te kunnen bieden binnen het Gomarus
Riemersma
College. Alle leerlingen doen examen in het beroepsgerichte vak en
krijgen de optie om in hun keuzevakkenboekje zoveel mogelijk
mooie en leerzame beroepsgerichte keuzemodules te volgen. In
deze presentatie wordt u deelgenoot gemaakt van de weg die ze
hebben afgelegd en waar zij nog over dromen!

Maatwerk bieden aan
leerlingen door
verdieping en
oriëntering richting
werkveld en mbo.

Hoe kunnen wij onze leerlingen zoveel mogelijk maatwerk
aanbieden? Op het Hondsrug doet men dat onder anderen door
meer dan 4 keuzevakken aan te bieden. Hoe zij structureel
maatwerk realiseren, ervaart u in deze workshop.

Regina TwicklerPoelstra,
Vakcollege
Hondsrug

Doorlopende
leerlijnen PO t/m
MBO

Duurzame samenwerking tussen scholen die de beroepsgerichte
leerwegen aanbieden, schept mogelijkheden om de kwaliteit van
het onderwijs ook op de langere termijn te kunnen waarborgen De
doorlopende leerlijn PO, VMBO en MBO op dit Vakcollege is
onderwerp van gesprek tijdens deze workshop.

Harco Meppelink,
Vakcollege
Noordoostpolder

Kansen voor bblHoe kunnen wij het hoogst haalbare uit onze Vakcollege leerlingen
leerlingen om op een halen? Het Vakcollege Maarsbergen biedt bbl-leerlingen de
hoger niveau examen mogelijkheid om in leerjaar 3 op een hoger niveau (kbl- niveau) te
te doen.
laten examineren in het beroepsgerichte programma.

Ton Valhkamp,
Vakcollege
Maarsbergen

De nieuwe leerweg

Bart Engbers neemt de essentie en de laatste stand van zaken over
De nieuwe leerweg met u door.

Bart Engbers,
Voorzitter van het
platform TL

Schotten doorbreken
binnen HBR

Pieter v.d. Luit van het Vakcollege Bogerman laat ons op geheel
eigen wijze zien hoe binnen het onderwijs van HBR schotten
doorbroken worden.

Pieter van der Luit,
Vakcollege
Bogerman

Internationalisering
voor basis- en
kaderberoepsgericht
e leerweg

Op het Vakcollege Noordoostpolder is er structureel en intensief
aandacht voor Internationalisering. Docenten en leerlingen
werken samen aan projecten met collega's en leerlingen uit het
buitenland.

Foekje Pool,
Vakcollege
Noordoostpolder
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Titel

Toelichting

Workshop leider

Leren en
samenwerken op het
juiste niveau!

Willem v.d. Belt laat ons zien wat schotten doorbreken binnen
E&O inhoudt. Centrale vragen daarbij zijn: Hoe zorg ik ervoor dat
de leerlingen in één klas van bbl/kbl voldoende op hun niveau
zitten? Hoe kan ik deze leerlingen toch laten samenwerken op het
juiste niveau?

Willem v.d. Belt,
Pieter Zandt
Vakcollege

Schotten doorbreken
tussen mbo en vmbo
mbo.

MBO Friese poort laat tijdens deze workshop zien hoe zij binnen
dit mbo invulling geven aan het doorbreken van schotten tussen
het mbo en vmbo

Rob Beekmans,
Friese Poort

Pareltjes van leerlingen per Vakcollege
We vragen u om van de leerlingen van uw school maximaal twee werkstukken mee te nemen. Deze
werkstukken zijn producten (pareltjes) waar uw leerlingen trots op zijn. U krijgt een tafel ter
beschikking waarop u deze werkstukken kunt uitstallen. De docenten achter de tafel vertellen
waarom en hoe de leerlingen deze werkstukken hebben gemaakt. Wat zij ervan geleerd hebben en
ook hoe tevreden deze leerlingen zijn over hun product. Deelnemers aan de studiedag geven middels
een formulier feedforward aan deze leerlingen. Dat is namelijk het mooiste cadeau om aan
leerlingen te geven, zodat zij nog trotser worden op hun vakmanschap. Heeft u al ideeën hierover,
mail deze ons dan alvast? Tip: deze werkstukken (pareltjes) zijn tevens bruikbaar voor uw open dag.

Aanmelden
Graag ontvangen wij per Vakcollege een ingevuld excelformulier met daarin namen en
emailadressen van deelnemers. Deze kan gemaild worden naar onderstaand e-mailadres.
De prijs voor deelnemers bedraagt € 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.
mmdaal@hetvakcollege.nl
Mob.: 06 20950115
We hopen op een inspirerende dag voor iedereen!
*Kosteloos annuleren tot uiterlijk 13 januari 2020
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