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Bijlage 1: Checklist samenwerking leerjaar 4 van het Vakcollege 
 
De inrichting van de samenwerking vmbo-mbo 
 
Wanneer u als partners onderstaande checklist doorneemt, wordt inzichtelijk wat u waarom en op 

welke wijze gezamenlijk gaat realiseren. 

 

STARTVRAAG: 

Wat is het gezamenlijk doel van uw samenwerking en wat zijn - eventuele - afzonderlijke doelen 

van de samenwerking? 

 

 Gezamenlijke visie ontwikkeld 

 Gezamenlijke doelstellingen geformuleerd voor korte en voor lange termijn 

 Draagvlak voor en bereidheid tot samenwerking op niveau van bestuur/directie 

 Draagvlak voor en bereidheid tot samenwerking op niveau van 

onderwijsinrichters/middenmanagement 

 Draagvlak voor en bereidheid tot samenwerking op niveau van leerbedrijven 

 Draagvlak voor en bereidheid tot samenwerking op niveau van docenten 

 Doorlopende activiteiten en programmaonderdelen om draagvlak te behouden 

 Inzicht in en erkenning van wederzijdse motieven, belangen en verwachtingen 

 

KERNVRAAG I: 

Op welke onderwijsinhoud werken we samen?   

  

1. Leerroutes 

 

2.  Leerinhoud op basis van de drie ontwikkellijnen van het Vakcollege 

(beroepsontwikkeling, burgerschapsvorming en persoonlijke groei) 

 

 

3. Nederlands/Engels en rekenen 
 

 Afstemming over de taal- en rekenmethode om een doorlopende leerlijn te kunnen creëren 

 Afspraken over het bieden van maatwerk (jongeren voor wie niveau 2F te hoog gegrepen is of 

jongeren met niveau 4-potentie) 

 Afstemming leerlingvolgsysteem Nederlands/Engels en rekenen: hoe wordt referentieniveau 

 Overeenstemming over de aangeboden opleidingsdomeinen onderbouwd op regionale 

arbeidsmarktperspectieven 

 Afspraken over het bieden van maatwerk aan jongeren  

 Afstemming over indalen onderdelen BPV 

 Afspraken over de invulling van het praktijkleren (van binnenschools naar buitenschools leren, 

bijvoorbeeld het werkplekleren) 

 Afstemming over de invulling van de ontwikkellijn beroepsontwikkeling: Afspraken over de 

manier waarop aan de basiscompetenties voor beroepsontwikkeling gewerkt wordt 

 Afstemming over de invulling van de ontwikkellijn burgerschapsvorming:  Invulling 

maatschappijleer/burgerschapsvorming is vastgelegd 

 Afstemming over de invulling van de ontwikkellijn persoonlijke groei:  Afspraken over de manier 

waarop jongeren begeleid worden in het maken van een gemotiveerde keuze voor een 

arbeidsmarktrelevante opleiding 
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doorgegeven/overgedragen  

 

KERNVRAAG II: 

Binnen welke kaders gaan we dat organiseren?   

 

1. Programma van leerjaar 4 dat vmbo en mbo gezamenlijk verzorgen 

 

 Gezamenlijk plan voor gemengde onderwijsteams: docenten vmbo en mbo, 

praktijkbegeleiders leerbedrijven; koppeling aan leerplan; profielschets van benodigde 

teamleden en hun bevoegdheid 

 Onderwijslocatie(s) vastgesteld 

 Lesroosters afgestemd 

 Leermiddelen vastgesteld 

 Afstemming over het delen van faciliteiten; toegang tot faciliteiten geregeld 

 

2. Gezamenlijke begeleidingslijn 

 

 Overeenstemming over taken en verantwoordelijkheden voor de gezamenlijke begeleiding 

 Overeenstemming over de overgang van leerjaar 4 naar leerjaar 5 (instroom jongeren van 

vmbo naar mbo) 

 Invulling 'zomerlek' tussen leerjaar 4 en 5 Vakcollege 

 Afstemming over de rol van praktijkbegeleiders in de begeleiding  

 Overeenstemming over pedagogisch didactische aanpak 

 

3. Gezamenlijke beoordelingslijn 

 

 Beoordelings- en examineringsplannen vmbo en mbo vastgesteld 

 Afspraken over erkenning leerresultaten die in het vmbo behaald zijn door het mbo 

 Landelijke en wettelijke dekking van examinering vaststellen 

 Afstemming over tijdstip van beoordeling/examinering 

 Afstemming over beoordelingsinstrumenten 

 Afstemming over beoordelaars 

 Afstemming over uitvoeringslocaties beoordeling 

 

 

KERNVRAAG III: 

Wat wordt de concrete invulling van onze samenwerking en welke voorwaarden en 

consequenties brengt deze met zich mee.? 

 

1. Wie, waar en wanneer 

 

 Regisseur en wederzijdse contactpersonen benoemd 

 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder 

 Rol leerbedrijven (inclusief kenniscentra, arbeidsmarkt en evt. opleidingsbedrijven) afgestemd 

 Afstemming over het delen van faciliteiten 

 

2. Financiering 

 

 Afspraken over de manier waarop kosten worden verrekend 

 Overeenstemming over administratieve inschrijving jongeren en waar nodig doorgeven naar 
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betrokken instanties m.b.t bekostiging  

 Opstellen van een begroting en vastleggen verantwoordelijkheden 

 

3. Communicatie  

 

 Afspraken over overlegstructuren en onderlinge communicatie 

 Gezamenlijk communicatieplan 

 Gezamenlijke voorlichting en communicatie naar ouders en andere stakeholders 

 Gezamenlijke profilering 

 

4. Cao’s 

 

 Inzicht in de verschillende cao’s van vmbo en mbo en (indien van toepassing) de 

leerwerkbedrijven 

 

5. Monitor en evaluatie 

 

 Afspraken over evaluatie en bijsturing van de samenwerking vmbo en mbo (Plan, Do, Check, 

Act) 

 Overeenstemming over het meten van de tevredenheid onder jongeren, ouders en werkveld 

 

 

 

 

 


