Nieuwsbrief 4 Landelijke Vereniging van Vakcolleges
Het voortgezet onderwijs is weer gedeeltelijk op gang gekomen. In aangepaste vorm, zodat de 1,5 m
afstand gewaarborgd kan worden. In deze nieuwsbrief leest u over hoe de lockdown ook veel positieve
energie en creativiteit heeft losgemaakt. Online VCA, formatief toetsen, online kennisdelen tussen
Vakcolleges, ontwikkelen van hybride onderwijsvormen... Als Vakcolleges hebben we de wind in de rug,
want recent werd de wetgeving doorlopende leerlijnen en de subsidie voor de nieuwe Leerweg
gelanceerd.
Veel leesplezier!
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Beste LVV leden,
Door het corona-virus zijn we ook in het onderwijs in een bizarre en hectische tijd terecht gekomen. Allen
zijn we op zoek naar oplossingen voor de problemen waar we dagelijks mee te maken hebben. Zoals het
inrichten van “anderhalvemeter” onderwijs, online sessies, de examens en de oriëntatie en inrichting van
de beroepsgerichte programma’s in onder- en bovenbouw enz. Door samen op te trekken en al doende te
leren, kunnen we vanuit de LVV snel schakelen.
Zo zijn er inmiddels 4 succesvolle online sessies geweest. Samen sterk, elkaar complementeren en elkaar
helpen en ondersteunen in deze unieke tijd is daarbij ons doel. Natuurlijk kunt u ook in deze tijd op ons
rekenen als het gaat om de belangenbehartiging. Zoals u weet zijn bestuursleden vertegenwoordigd in
diverse gremia, zoals het bestuurlijke overleg vmbo van de VO raad, het SPV (de Stichting Platforms Vmbo)
én de Federatie Techniek.
Zoals we al eerder bericht hebben is de Algemene Ledenvergadering van de LVV verplaatst naar
23 november 2020. Later hoort u hierover meer. Voor nu wens ik jullie allemaal een goede afronding van
het schooljaar en zullen we óók in het schooljaar 2020-2021 weer voor u klaar staan. Schroom niet om via
de adviseurs contact met ons op te nemen (info@hetvakcollege.nl)!
Een fijne en vooral zonnige zomer,
Jenny Oldenhuis, voorzitter LVV
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Onderwijs en corona in de regio West
We hebben gezien hoe op allerlei manieren vorm gegeven is aan het afstandsonderwijs. Heel mooi om
tijdens de kennisdelingsessies van de LVV van de deelnemers te vernemen hoe dit gaat en welke mooie
initiatieven er zijn. Nu de fysieke afstand tot onze leerlingen weer wat kleiner kan worden (nl. 1,5 m), zijn
ook daar uitdagingen die schoolafhankelijk worden aangegaan.
Zo heeft het Teylingen College net als het Kennemer College op de homepage een corona-rubriek
aangemaakt waar leerlingen, ouders en medewerkers hun vragen (FAQ’s) kunnen stellen over aanmelding,
lessen, toetsen, examens etc. Het Thamen College heeft de geweldige slogan Thamen uit – Thamen thuis!
Waarmee de saamhorigheid en verbinding direct versterkt wordt.

Op meerdere Vakcolleges is een geweldige ‘voorbeeldfilm’ geproduceerd met daarin de uitleg hoe ‘het
opnieuw naar school gaan’ er uit ziet. Speciale aankomst, fiets op 1,5 m en een routing binnen de school.
Ook binnen de praktijklessen zal het anders gaan dan we gewend waren. Een instructie bij een handeling
op 1,5 m afstand is toch echt anders. Een detail op een tekening aanwijzen die op de werkbank van de
leerling ligt doen we bijv. met duimstok of 1,5 m pvc-buis.
De leerlingen vinden het over het algemeen fijn om weer naar school te komen en de meeste leerlingen in
de doelgroepen basis en kader hebben het ook echt nodig om goed te kunnen functioneren. De
persoonlijke aandacht die er nu kan zijn, al of niet voortbordurend op het online contact, is uniek. We
hebben minder leerlingen in de klassen en we hebben dus ook de kans om er echt voor hen te zijn.
Allemaal veel succes gewenst in deze laatste periode voor de zomervakantie en vergeet niet te genieten!
Matthijs Scheer, adviseur LVV
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Online zomerschool voor 4e jaars leerlingen
Comenius College en Techniek College Rotterdam organiseren Zomerschool 2020 samen met
trainingsbureau Verduyn Info. Na de meivakantie zijn 23 leerlingen van Comenius beroeps onderwijs
gestart met het zomerschool programma. Het gaat om vierdejaars vmbo basis- en kaderleerlingen die al
voor de meivakantie klaar waren met hun schoolexamen. De zomerschool vult dus mooi in een deel van de
4 maanden lange vakantie voordat deze leerlingen aan hun vervolgopleiding beginnen. Het zomerschool
programma bestaat uit twee delen, een VCA-training met een examen en daarna een (mbo) keuzedeel
Digitale vaardigheden. En vanwege de corona-maatregelen wordt dit programma geheel online
aangeboden!
Veel belangstelling
Na een belrondje met de leerlingen en hun ouders bleek de belangstelling om mee te doen groot. Ouders
waren blij dat er in deze, voor leerlingen saaie (corona)periode, iets georganiseerd wordt. Leerlingen
beseffen dat een VCA-diploma veel meer mogelijkheden geeft voor een interessante stage of
(BBL)vervolgopleiding. Techniek College Rotterdam stelt het erg op prijs dat de lesvrije periode tussen
vmbo en mbo een stuk korter wordt, want vier maanden geen school is wel erg lang. Daarnaast doen de
leerlingen relevante kennis op die van pas komt voor hun vervolgopleiding op het mbo.
Programma online VCA training:
9:00 Online welkom en inleiding leerstof
9:50 Pauze
10:00 Zelfstudie E-learning / docent beschikbaar op afstand
10:30 Online afgenomen toets over het hoofdstuk
11.00 Pauze
11:10 Nabespreken toets
11:40 Veiligheidsgame Safy
12:45 - 13:00 Gezamenlijke afsluiting
Eerste lesdagen
Inmiddels zijn de eerste twee lesdagen achter de rug. Leerlingen doen goed mee, trainer Hans Verduijn
praat heel het programma enthousiast aan elkaar en weet heel goed te improviseren als er iets niet
helemaal volgens het boekje gaat. Theorie wordt afgewisseld met video’s en toetsjes en om het uur een
pauze. Helaas is de veiligheidsgame niet door iedereen te spelen. Voor deze game is een niet al te oude
computer of laptop noodzakelijk en dat is voor sommige leerlingen helaas een probleem. Dat is jammer
want de game kan een serieuze toevoeging zijn aan het programma. Bij de gezamenlijke afsluiting krijgen
de leerlingen ook nog wat huiswerk mee voor de volgende keer. Dit kan bestaan uit wat zoekwerk op
internet maar ook uit even de straat op om situaties te spotten die in de les behandeld zijn, bijvoorbeeld:
Zoek in je omgeving mensen op die aan het werk zijn op een steiger en omschrijf wat je opvalt.
De organisatie van de zomerschool is in handen van Jolanda Buwalda van Techniek College Rotterdam
samen met Hans Verduijn en Henk Bakker van Verduijn Technische Trainingen en wordt ondersteund door
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Lidewij Fellinger en Jan de Jong, mentoren van Comenius College. Voor de toekomst is het de bedoeling dat
ook leerlingen van de overige aangesloten scholen van Sterk Techniek Onderwijs deelnemen aan dit traject.
Jan de Jong, jgdjong@comenius.nl

Naschrift Jan de Jong:
Op 3 juni was het eindelijk zover, na 9 les-ochtenden en 2 proefexamens hebben we vandaag VCA-examen
gedaan. Op 1.5 m van elkaar in de aula. Toch nog een echt examen dit jaar, best spannend.
Van de 23 kandidaten zijn er 15 de eerste keer geslaagd, een prima resultaat. Deze week hebben we met de
herkansers nog een aantal lessen gedraaid, nu live op school, en woensdag 10 juni nog was nog een
examenmoment.
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Deze Intelligente lockdown is een creatieve lockdown!
Dit citaat weerspiegelt de kern uit het verhaal van Dilly Japenga en Wijnanda Schoemaker van Vakcollege
Bogerman te Sneek. Binnen het Vakcollege is, na de lockdown, gekozen voor het werken met MS Teams.
Alle leerlingen kregen de nodige instructies en hadden toegang tot MS Teams met hun devices.
Deze twee techniekdocenten benadrukten dat de creatieve beweging die nu, noodgedwongen, in gang
gezet is behouden moet worden omdat het op alle fronten wat oplevert! Hierna illustreerden zij dit
middels het toelichten van de ontwikkelingen rondom een lesbrief met als titel ‘Wind in de zeilen’.
De docent (deels) vertalen naar de leermiddelen
Hoe zorg je als docent ervoor dat de leerlingen tijdens de corona-periode toch kwalitatief goed onderwijs
krijgen, wetende dat je deze leerlingen minder zult zien? Deze docenten besloten om naast de geplande
online vraagmomenten en online onderwijs, ook iets extra’s aan te bieden. Leerlingen bleken behoefte aan
meer structuur te hebben. Zij besloten de lesbrief ‘Wind in de zeilen’, waarmee zij gestart waren, te
verbouwen en aan te vullen met een studiewijzer en een weekdagboek. Na 2 dagen van intensief schrijven
waren deze twee aanvullende leermiddelen gereed. Op deze wijze was de planning tot aan de meivakantie
voor iedereen transparant (ook voor de ouders), aldus Dilly en Wijnanda.

Hierdoor kregen alle leerling de broodnodige structuur mee, die anders door de docenten zou worden
geboden. Zij stopten als het ware ‘de docent’ grotendeels in het ‘lesmateriaal’. Leerlingen die weinig
structuur nodig hadden en vrij zelfstandig konden werken, gingen meteen aan de slag. Helder werd ook
meteen welke leerlingen moeite hadden met bijvoorbeeld plannen en afhankelijk waren van
medeleerlingen en docenten. Deze wijze van onderwijs verzorgen zal voor de minder zelfstandige
leerlingen lastig blijven, aldus Dilly een Wijnanda. De huidige situatie zorgde ervoor dat deze leerlingen,
veel eerder dan gebruikelijk, extra ondersteuning kregen. Door op deze wijze het ontstane probleem op te
lossen, merkten de docenten dat ze veel intensiever en diepgaander met de stof bezig moesten zijn. Ook
zorgde deze vorm van onderwijs voor andere leuke initiatieven, zoals het houden van minitoetsen met
Kahoot. Al met al werd het onderwijs tijdens de corona-periode een gezonde mix van online gezamenlijk
onderwijs, online individuele contactmomenten, zelfstudie en het nog meer benutten van (digitale)
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mogelijkheden om te differentiëren tussen leerlingen. Deze positieve ervaringen willen ze dan ook graag
behouden.
Wat behouden voor toekomstig onderwijs?





Intensiever en kortere contactmomenten met zowel de (directe) collega’s, als met de leerlingen, als
met de ouders, als met de LVV (inclusief de collega’s van andere Vakcolleges).
Kwetsbare leerlingen doen ineens wel mee en krijgen een podium: Leerlingen die moeite hadden om te
socialiseren in een klassensituatie doen ineens wel mee omdat ze andere opties hadden.
Ogenschijnlijke lastig leerlingen ontpopten zich als zeer enthousiaste zelfstandige werkers!
We boren het potentieel van zowel docenten als leerlingen aan; probleemoplossend en creatief
vermogen wordt gezamenlijk benut voor het onderwijs!

Tot slot
Om een indruk te krijgen van deze aanvullende leermiddelen is hieronder een voorbeeld van zowel de
studiewijzers als het weekdagboek te bekijken. De tekst spreekt voor zich. Wilt u meer hierover weten
neem dan contact op met Muriël Daal, onderwijskundig adviseur regio Oost, mdaal@hetvakcollege.nl.

Figuur 1 Studiewijzer behorend bij lesbrief
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Voorbeeld: het weekdagboek
Week: 14 (30 mrt – 3 apr)
Doel van deze week:
Dag

Taak van vandaag

Aantekeningen over wat ik
vandaag gedaan heb

Ik geef mijzelf
Vandaag het cijfer

1. Maandag (loopt door t/m
vrijdag
5. Vrijdag

Heb ik het doel van deze
week bereikt?

Online kennisdeling met Vakcolleges smaakt naar meer!
Sinds begin april organiseert de Landelijke Vereniging van Vakcolleges online kennisdelingssessies om de
scholen bij te staan in deze bijzondere periode. Telkens stond er een onderwijskundig thema of een casus
centraal die paste bij het Vakcollege-concept. Tijdens de MS teams bijeenkomst verzorgde de adviseur de
introductie waarna we met de deelnemers digitaal best practices en ervaringen uitwisselden.
Thema’s
Zo is er een bijeenkomst geweest waarin de online didaktiek centraal stond en hebben we een sessie
georganiseerd waarin docenten van hun ’corona’lesmateriaal/tips toonden en een toelichting gaven op de
formatieve toetsing van lesbrieven. Halverwege mei stond het thema profieloverstijgend werken en Sterk
Techniek Onderwijs op de agenda met bijdragen van Comenius beroepsonderwijs en Gemini. En tijdens de
meest recente kennisdeling hebben we gesproken over de ‘lessons learned’ van deze bijzondere
lesperiode, met onder andere bijdragen van Tabor Vakcollege, CSG Bogerman en Vakcollege
Noordoostpolder en het Helinium College.
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Online kennisdelen
Veel collega’s van de aangesloten Vakcolleges hebben inmiddels deelgenomen. Een veelgehoorde
opmerking is: “Het is waardevol om ervaringen, kennis en kunde te delen met elkaar”. De situatie dwingt je
als docent om nog bewuster na te denken over jouw meerwaarde als docent en het effect op de leerlingen.
Als LVV hebben we een belangrijke rol om samenwerking tussen scholen te stimuleren. Bij fysieke
bijeenkomsten is vaak de reistijd een beperkend element. In deze corona-periode hebben we de kans
benut om een werkwijze te ontwikkelen om op afstand kennis te delen. De reacties van deelnemers zijn
positief, voor ons een signaal om door te gaan met deze vorm van dienstverlening en die af te wisselen met
fysieke bijeenkomsten. Zo gaan we bijvoorbeeld een serie van 2 online workshops organiseren speciaal
voor docenten die nog niet zo bekend zijn met het onderwijsconcept van ‘leren door doen’. Meer hierover
op de volgende pagina.

15 aanbevelingen om van online lesgeven naar blended of hybride onderwijs te gaan

Bron: https://www.schoolmakers.be/blog/van-online-lesgeven-naar-volwaardig-blended-of-afstandsonderwijs-3-voorwaarden-en-15-aanbevelingen/
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Naar een Vakcollege 3.0?
Tijdens deze periode van online lesgeven werd duidelijk dat veel scholen elementen willen vasthouden
voor het toekomstig onderwijs. Bijvoorbeeld het online voeren van oudergesprekken, minder tijd voor
instructie en meer tijd voor zelfstandig werken, meer aandacht voor formatief toetsen, meer eigenaarschap
bij de leerling voor het leerproces, etc. Groeien we met elkaar toe naar een meer hybride vorm van
onderwijs waarin we werken in een mix van fysiek en online leren? En wat betekent dat voor de aandacht
voor de beroepspraktijk? Interessante thema’s om over van gedachten te wisselen. Op de vorige pagina ziet
u een lijstje van 15 aanbevelingen om de overstap te maken van het online onderwijs naar een meer
hybride vorm. Mooi om te lezen dat al veel elementen herkenbaar blijken te zijn voor veel Vakcolleges!
Ineke Veerkamp, iveerkamp@hetvakcollege.nl

Online workshops "Onderwijsconcept: Leren door doen"
Voor startende docenten van Vakcollege, Vakmavo & Vakhavo
Wat leert u? Met deze serie van 2 online workshops leert u wat het onderwijsconcept ‘Leren door doen’
inhoudt. Welke onderdelen van dit concept mogen niet ontbreken in uw curriculum? Wat zijn de
onderwijskundige uitgangspunten? Waar zitten kenmerkende verschillen tussen Vakcolleges? Twee
ervaren trainers, Muriël Daal en Ineke Veerkamp, beide onderwijsadviseurs bij de LVV, leren u hoe u dit
concept handen en voeten kunt geven en/of kunt doorontwikkelen.
Waarom online? Omdat wij graag de mogelijkheden optimaal benutten om kennis te delen met elkaar
zonder gebonden te zijn aan afstand en plaats. De ervaring met recente online meetings leert ons dat
ook op afstand docenten veel van elkaar kunnen leren.
Wanneer? De online bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 23 september, gevolgd door 7 oktober,
15.00 -17.00 uur. Zet het alvast in uw agenda. De aanmeldlink volgt na de zomervakantie!
Wij hopen samen met u dit mooie onderwijslandschap te verrijken.

Nieuwsbrief 4 - juni 2020

Pagina 9

11-6-2020

Webinar en PowerPoint over pilot nieuwe leerweg terugkijken
Bijna 500 mensen hebben 27 mei rechtstreeks gekeken naar het webinar nieuwe leerweg, waarin uitleg
werd gegeven over de pilot die in 2020 start. Deze pilot is ook te benutten als u de nieuwe leerweg wil
inzetten om een Vakmavo vorm te geven!
Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog eens terugkijken? Dat kan via onderstaande website. Ook de
PowerPoint die tijdens het webinar is gebruikt is via de website beschikbaar.
Bekijk het webinar en de PowerPoint

Op 18 juni is er een extra webinar waarin nog eens ingegaan wordt op de subsidieregeling, en dan vooral
op de vraag wie deel kan nemen aan de pilot, en waarin uitleg gegeven wordt bij het aanvraagformulier.
Ook tijdens dit webinar kunt u vragen stellen.
Aanmelden

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)
aangenomen. Vanaf 1 augustus 2020 treedt de wet in werking. Het maakt stevige samenwerking tussen
vmbo en mbo mogelijk. Scholen kunnen daardoor het beroepsonderwijs als één geheel vormgeven. De wet
biedt ook de mogelijkheid dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden. Een mooie
ontwikkeling voor de Vakcolleges!
Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbodiploma. Vanaf volgend schooljaar is het al mogelijk om met één team van vmbo- en mbo-docenten een
gezamenlijk onderwijsprogramma te verzorgen. Daarbij geldt er één onderwijstijd voor de gehele route en
mogen jongeren het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute. Dit
geldt ook al voor de huidige derdejaars vmbo-leerlingen! Dus mocht voor dit cohort de beroepspraktijk in
de knel komen door corona, dan is dit zeker het onderzoeken waard.
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuws/wetsvoorstel-sterk-beroepsonderwijs-aangenomen
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Data (alles onder voorbehoud ivm de corona-crisis)
21 september

Bestuurlijk overleg, 16.00-19.00 uur

23 september

Eerste online workshop ‘Leren door doen’ (serie van 2), 15.00-17.00 uur

7 oktober

Tweede online workshop ‘leren door doen’, 15.00-17.00 uur

26 oktober

Bestuurlijk overleg, 16.00-19.00 uur

23 november

Algemene Ledenvergadering, 16.00-19.00 uur

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond november. 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.
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