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Nieuwsbrief 3 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

Turbulente tijden! Hopelijk vindt u tijd om -waarschijnlijk op uw thuis-werkplek- deze nieuwsbrief door 

te nemen. U leest over ons initiatief om online sessies te organiseren om kennis te delen over 

vraagstukken aangaande uw (afstands)onderwijs. De directeur van Vakcollege Maarsbergen doet verslag 

van hun aanpak om online onderwijs te realiseren. Adviseur Matthijs Scheer gaat aan de slag met Cross-

overs en doet een oproep. Voorts doen we verslag van de studiedagen ‘Levensecht leren’ te Voorhout en 

‘Op ontdekkingsreis’ te Turnhout.  

Veel leesplezier! 
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LVV biedt online kennisdeling over afstandsonderwijs! 
Met ingang van 16 maart zijn de scholen gesloten i.v.m. de Coronacrisis. Op 24 maart heeft OCW besloten 

om voor dit cohort de eindexamens niet door te laten gaan. Het online-onderwijs en online vergaderen 

heeft een enorme vlucht genomen. Hulde voor alle docenten en management die dat iedere dag voor 

elkaar krijgen! 

Een belronde maakt ons duidelijk dat er ook nog uitdagingen zijn in het online-onderwijs. Tijd om de 

krachten als Vakcolleges te bundelen! Hiervoor willen we graag de helpende hand bieden door online 

kennisdeling te organiseren.  

Wekelijks of tweewekelijks gaan de adviseurs via MS Teams een moment plannen om met elkaar kennis te 

delen rondom online leren. Telkens staat een onderwijskundig thema of een casus centraal die past bij het 

Vakcollege-concept. Welke specifieke thema’s dat zijn, zullen we inventariseren bij u, zie onderstaande 

oproep. Tijdens de online bijeenkomst verzorgt de adviseur de introductie waarna  we met de deelnemers 

digitaal best practices en ervaringen uitwisselen en delen. 

Een prangend vraagstuk ontvingen we al van een Vakcollege uit het zuiden van het land: 
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Oproep! 

“Waar wij vooral benieuwd naar zijn is; hoe gaan de collegascholen om met de vraag “hoe krijgen we al die uren 

gevuld met theorie terwijl we anders altijd praktijk doen”? Voor Mens & Dienstverlenen en Techniek (leerjaar 1) 

geldt dit nog niet zozeer maar voor vakken als ZW, BWI en PIE (leerjaar 2-4) zeker wel. 14 lesuren praktijk wordt 

nu ineens 14 lesuren theorie. Zijn er ervaringen uit het land waar we iets mee kunnen?” 

Zijn er zaken waar u tegenaan loopt met het afstandsonderwijs? Bijvoorbeeld het motiveren van leerlingen? Of 

toetsing? Laat het weten aan uw adviseur of  iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100. De insteek is deze 

thema’s te behandelen tijdens een online sessie met Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s. 

 

 

Op Comenius Beroepsonderwijs worden collega’s bedankt met een “overlevingspakket. Antonella Carletti, directeur: ”Dit 

pakket is samengesteld met producten van de lokale ondernemers omdat ook zij moeten “overleven.” We hebben de tassen 

vol liefde gevuld en deze werden persoonlijk bezorgd (op 1,5 m afstand)!”  

Door corona-crisis stappen in onderwijs van 20 jaar! 
16 maart 2020 zal een datum zijn die we niet snel vergeten. De scholen gaan grotendeels dicht in verband 

met Corona. De directeur van Vakcollege Maarsbergen, Jenny Oldenhuis, vertelt over de maatregelen en 

acties die zijn ingezet om het onderwijs op hun Vakcollege te continueren. 

Urgentie 

Na de mail naar aanleiding van de persconferentie hebben wij besloten om te kijken naar onze (online) 

opties. Het programma MS teams was pas net geïnstalleerd, maar concrete ervaring met dit programma 

was er nog niet. Gelukkig konden we gebruik maken van de ervaring van een medewerker van de 

onderwijslocatie in Doorn.  

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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Genomen stappen 

Op 17 maart hebben wij een live event gemaakt met alle collega’s op school en thuis online. Als directeur 

was ik als eerste in beeld en heb ik de collega’s toegesproken. De meeste collega’s zaten met hun vakgroep 

in één van de lokalen en enkele collega’s deden mee via een online verbinding. Het was eerst een beetje 

een onwennige situatie. 

Daarna werd er een webinar verzorgd waarin de docenten werd uitgelegd hoe MS teams precies werkt. De  

vakgroepen gingen vervolgens met elkaar in  overleg en kwamen tussentijds weer bij elkaar voor extra 

uitleg en vragen over de didactiek : o.a. hoe voeg je leerlingen toe? Hoe kun je het nu precies gebruiken?  

Contact met leerlingen 

Door de noodzaak maakt het team stappen van 20 jaar in het onderwijs! Het is nu zo dynamisch en er is 

veel directer contact met onze leerlingen. Alle mentoren hebben eerst even contact met hun leerlingen 

gemaakt en hen gevraagd hoe het nu met hen is. Hoe is het thuis? Waar lopen ze tegenaan? 

Mooi om te zien dat leerlingen de docenten soms helpen omdat ze sommige zaken gewoon beter weten. Er 

is geïnventariseerd welke leerlingen geen laptop hebben en die kunnen een laptop in bruikleen krijgen.  

  

 

 

 

Online les geven  

Via de ‘agenda’ van MS teams doet de hele klas mee. Je kunt het zo instellen dat je als docent aan het 

woord bent en dan zetten leerlingen de microfoon uit. Wanneer je meer interactie wilt, dan zetten 

leerlingen de microfoon weer aan en kan de hele klas meedoen. Sommige leerlingen moeten ook even 

wennen aan het online leren: Het contact met de docent is veel ‘directer’ en je kunt 1-op-1 inbellen.  

Je hebt als docent zo de hele dag contact met de leerlingen; docenten kunnen die optie ook uitzetten. 

Welke leerlingen niet online zijn, wordt ook bijgehouden. Het gewone rooster  van magister en de 

docenten die volgens het rooster les zouden geven wordt aangehouden en zo is er structuur. De docent 

deelt  filmpjes of instructies met leerlingen en leerlingen kunnen vragen stellen. Dit alles duurt dan 

maximaal een half uur. 

Het Team van ‘Sport en Bewegen’ (S&B), van zowel de school in Maarsbergen als de school in Doorn, 



 
 

 

Nieuwsbrief 3 - maart 2020  Pagina 4 30-3-2020 

 

hebben challenges gemaakt voor leerlingen, zodat leerlingen kunnen bewegen. Zo proberen zij de 

leerlingen te volgen en aan te moedigen in deze moeilijke tijden.  

Teach what you preach! 

Het mooie van deze situatie is dat je als management team ook met elkaar via MS teams kunt overleggen. 

Teamleiders hebben zo dagelijks contact met hun teamleden net zoals de mentoren met hun  leerlingen. 

Collega’s helpen elkaar onderling. Zo zijn  er bijvoorbeeld collega’s op school die meekijken bij de online 

lessen van andere docenten. Daarnaast worden er ook lessen thuis en op school ontwikkeld. Samenwerking 

en verbinding tussen vakken en tussen leerjaren gaat nu heel effectief. Docenten uit de onderbouw helpen 

bijvoorbeeld om lessen voor docenten uit leerjaar 4 klaar te zetten. Docenten doen ook oproepen aan 

elkaar om in Teams ervaringen met elkaar te delen. Dit zijn hele positieve ontwikkelingen! 

Muriel Daal, adviseur LVV 

 

 

Cross-overs en nieuwe keuzevakken 
Binnen veel regioplannen Sterk Techniek Onderwijs is op de een of andere manier aandacht voor het 

uitbreiden van keuzevakken. Dit kan een uitbreiding zijn op het bestaande aanbod, maar er wordt 

misschien op uw school ook nagedacht over een nieuw te ontwikkelen profieloverstijgend keuzevak of 

keuzevakken (bestaand) die profieloverstijgend aangeboden kunnen worden, zoals: robotica, 

interieurontwerp en design, slimme technologie, etc. 

Als het gaat over de onderwijs-en oriëntatieprogramma’s  voor de basisschoolleerlingen is brede oriëntatie 

een aandachtspunt. Ook de onderbouw van het vmbo kan gebaat zijn met een bredere kijk op techniek. 

Bijvoorbeeld de aansluiting met de 7 werelden van techniek en de beta-mentality’s. Toch blijkt het soms 

lastig om een goede aansluiting te krijgen naar de profielen in de bovenbouw en/of tussen de profielen 

onderling. 

Graag zou ik een onderzoek willen starten om elkaar te dienen met handreikingen rondom een  aantal 

centrale vragen: 
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 Hoe worden profieloverstijgende keuzevakken aangeboden en hoe zijn de bevindingen? 

 Treedt er spanning op tussen de instroom (PO en VO-onderbouw: breed) en de doorstroom (profiel: 

dus smaller) en hoe kunnen we die spanning wegnemen? 

 Zien we kansen in de leerlijn voor leerlingen die op een andere manier in techniek zijn geïnteresseerd? 

(beta mentality’s) 

 Hoe komt men tot het ontwikkelen van een nieuw keuzevak wat breder aan te bieden is? Wie heeft 

hier ervaring mee? 

 

Oproep! 

Als u denkt te kunnen helpen, op welke manier dan ook, zou ik graag met u in contact komen. Uiteraard is het de 

bedoeling dat de scholen die aangesloten zijn bij de LVV hier hun winst mee kunnen doen. 

Matthijs Scheer, mscheer@hetvakcollege.nl, adviseur LVV 

 

 

 
 

Studiedag regio West KTS Teylingen College 
Op 4 maart was de studiedag van de regio west in Voorhout. We zijn te gast geweest bij het Teylingen 

College. Het thema van deze dag: ‘Levensecht leren’. 

Het Teylingen College is een school waar levensecht leren aan de orde van de dag is. Met een eigen 

restaurant en bakkerij worden de bewoners van Voorhout en omgeving in de watten gelegd.  

Alda Kroneman gaf met een inspirerende keynote een mooie aftrap voor de rest van deze studiedag. Zij 

werkt vooral op het grensvlak van vmbo en mbo en is gericht op een hybride leerproces. Naast de keuzes 

die hierin qua methodiek te maken zijn, gaf zij ook een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk. 

De workshops in de ochtend waren vooral gericht op het simuleren van de praktijk en het beleid rondom 

stakeholders. In de middag lag het accent op Smart Technology en Buitenschools leren. En uiteraard de 

uitwisseling met alle deelnemers door middel van een ‘speeddate’.  

mailto:mscheer@hetvakcollege.nl
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De deelnemers van het SG Bonaire gingen er met de prijs voor de mooiste film vandoor. Bedankt voor jullie 

inzet en het delen van jullie ervaringen op Bonaire. 

Teylingen, bedankt voor jullie zeer gastvrije onthaal!  

Allen bedankt voor jullie komst en het delen van jullie expertise tijdens deze inspirerende en mooie 

studiedag! 
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Studiedag Zuid: Talentenschool Turnhout (België) 
Talentenschool Turnhout kiest voor persoonlijk, innovatief en talentontwikkelend onderwijs. Donderdag 13 

februari 2020 brachten meer dan 40 docenten en directieleden van Vakcolleges een bezoek aan 

Talentenschool Turnhout voor een studiedag rond het thema ‘op ontdekkingsreis’.  

“In september zijn we op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen”, zegt Ineke 

Veerkamp, coördinator en regio-adviseur van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges. “Via een 

Nederlandse collega, die reeds eerder een bezoek gebracht had aan de school,  kwam ik in contact met de 

Talentenschool. Een school die op alle niveaus de leerlingen laat ‘leren door doen’, een doorlopende 

leerlijn heeft met het mbo en daarnaast aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling 

en 21e eeuwse vaardigheden.” 

En kijkje bij harde en zachte sector 

De studiedag werd opgebouwd rond verschillende workshops, rondleidingen en een beurs, waarbij 

expertisedeling centraal stond. In de ochtend bracht de delegatie uit Nederland een bezoek aan campus 

Zenit waar de techniek opleidingen te vinden zijn. ’s Middags stond er lunch in restaurant l’ Artimuse van 

de hotelschool op het programma, waarna het dagprogramma verder werd voortgezet op de campus 

Boomgaard voor de zachte sectoren. 

Columbusmodel 

“Samen met Wesley Wouters, directeur van de Talentenschool zijn we erin geslaagd een gevarieerd aanbod 

aan te bieden. Zo kwam Hans Hoornstra, keynotespreker, een toelichting geven over het Columbusmodel. 

Zijn pleidooi is om de 21e-eeuwse vaardigheden niet als losse vaardigheden te zien, maar daar een 

clustering in aan te brengen van dragende, stuwende en verbindende vaardigheden”, aldus Ineke 

Veerkamp. 

 

Het Columbusmodel werkt aan de hand van de metafoor van een ontdekkingsreis. We ontdekken de 
eenentwintigste eeuw. Net als Columbus weten we niet wat de toekomst brengt. Eigenlijk zijn we op zoek 
naar een nieuwe wereld. Net zoals Columbus dat in 1492 deed. Alle 21e-eeuwse vaardigheden hebben hun 
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eigen plaats ten opzichte van het schip en zijn bemanning, een metafoor voor de mens van vandaag (we 
wisten overigens ten tijde van de studiedag niet dat deze zoektocht met de Corona-crisis zo realistisch zou 
worden!). De dragende vaardigheden zorgen voor diepgang: persoonlijke ontwikkeling. De stuwende 
vaardigheden zijn die vaardigheden waarmee we onze zeilen kunnen richten en gebruik kunnen maken van 
de stuwende kracht van digitale ontwikkelingen. Met de verbindende vaardigheden geven we vorm aan en 
verbinden we ons met de nieuwe wereld.  

 

Hiernaast organiseerden diverse experts workshops rond internationalisering, Vakmavo, samenwerking 

bedrijfsleven, het pedagogisch-didactisch beleid en werkvormen die zelfontdekkend leren stimuleren.  
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STEM 

“Tijdens de rondleidingen stond onze geïntegreerde aanpak tussen theorie en praktijk centraal. We zijn er 

immers van overtuigd dat leerlingen pas echt tot leren komen, wanneer ze weten waarom ze iets leren. 

Onze innovatieve leeromgevingen, zoals onze STEM-lokalen (STEM = Science, Technology, Engineering en 

Mathematics) met 3D-printers, lasercutters en ons economisch leercentrum waarbij de werking van een 

echt kantoor wordt gesimuleerd, zijn hierbij ondersteunend”, zegt Wesley Wouters, directeur 

Talentenschool Turnhout. “Verder is het voor onze school een uitgelezen kans om ons netwerk inzake 

internationalisering verder uit te breiden. Onze school heeft immers reeds uitwisselingsprojecten met 

scholen uit o.a. Duitsland en Oostenrijk.” 

Talentenschool Turnhout en alle workshopleiders, bedankt voor jullie bijdrage! 

Deelnemers: 

“veel info waar we bij ons op school mee aan de slag kunnen.” 

“Mooie handvatten voor de toekomst” 

“Leuk om het concept van een Belgische scholengemeenschap te zien” 

“STEM als vak is interessant. Dar zou ik meer van willen weten” 

‘Veel uitwisseling met andere scholen” 

 

Vanuit het bestuur: online dienstverlening LVV 
Op alle aangesloten scholen wordt er hard gewerkt om het online (en op afstand) leren vorm en inhoud te 

geven, waardoor het leerproces voor de leerlingen doorgang kan vinden. Tevens vindt er vanuit de LVV met 

de VO Raad en het SPV (Stichting Platforms vmbo) overleg plaats over voortgang en doorgang van 

schoolexamens. De bestuurlijke overleggen LVV worden fysiek voorlopig opgeschort n.a.v. de afgesproken 

maatregelen vanuit de overheid. We zullen voorlopig online overleggen, via uw adviseur wordt u 

geïnformeerd over het directeurenoverleg (stond gepland op 8 april). Tevens wordt de ALV (Algemene 

Ledenvergadering) indien mogelijk online georganiseerd of uitgesteld tot na de zomervakantie! Een fysieke 

ontmoeting op 25 mei zal in ieder geval niet plaatsvinden op basis van de afgekondigde maatregelen van 

het kabinet. We houden u op de hoogte!  

De adviseurs van de 3 regio’s bieden online dienstverlening/ kennisdeling en ontwikkelen een online 

module over de onderwijskundige uitgangspunten van het Vakcollege-concept “de Vakroute”, alsmede 

lesideeën voor de 7 werelden van de techniek. U wordt hierover nog op de hoogte gebracht.  

Voor nu veel sterkte en wijsheid in deze bijzondere tijd, en blijf vooral gezond!! 
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Voor vragen of opmerkingen rondom de belangenbehartiging kunt u een e-mail sturen naar 

info@hetvakcollege.nl  

 

Data (alles onder voorbehoud ivm de Corona-crisis) 
7 mei Sessie training Content-creatie VR-brillen - Gemini, 9.30-13.30 uur- info volgt via adviseur 

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- info volgt via adviseur 

22 juni Sessie training Content-creatie VR -brillen- Helinium, 12.00-16.00 uur- info volgt via adviseur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond mei. 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.  

mailto:info@hetvakcollege.nl
mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

