Nieuwsbrief 2 Landelijke Vereniging van Vakcolleges december 2016
Inmiddels zijn de adviseurs in de 4 regio’s voortvarend aan de slag gegaan. Themabijeenkomsten zijn
gepland, scholen worden bezocht en afspraken over collegiale visitatie worden gemaakt.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:






Even voorstellen
De samenwerking tussen de LVV en de Stichting Consortium Beroepsonderwijs
De vertegenwoordiging van bestuursleden in verschillende instanties
Gratis PR materiaal voor de open dagen
Conferentie aansluiting vmbo-mbo

Even voorstellen; Ineke Veerkamp, coördinator en regioadviseur Zuid LVV
Mag ik mij even voorstellen, ik ben sinds november dit jaar coördinator en regio-adviseur Zuid. Met
Pabo en Onderwijskunde als achtergrond, heb ik inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs.
Een bijdrage leveren aan motiverend, inspirerend en gedegen onderwijs; dat geeft mij energie. Ik
werk sinds 4 jaar als zelfstandig ondernemer en verricht - naast mijn werk voor de Landelijke
Vereniging van Vakcolleges (LVV)- werkzaamheden in vmbo en mbo op het gebied van
curriculumontwikkeling, didactiek en kwaliteitszorg. Hiervoor ben ik o.a. ook werkzaam geweest bij
het Grafisch Lyceum Rotterdam en het kenniscentrum met opleidingen voor goud, zilver &
uurwerken en pianotechniek. Dus onderwijskundige ondersteuning bieden bij het realiseren van
vakmanschap is mij niet vreemd! Bij de LVV hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
verbinden van de vakcolleges zodat we met elkaar een vuist kunnen maken voor inspirerend
onderwijs voor vaklieden in de dop, zonder onnodige drempels richting het MBO en de regionale
arbeidsmarkt. Samen met de andere adviseurs van de LVV gaan we voor een krachtig en
toekomstbestendig vakcollege!
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Samenwerking LVV en SCB

Met het ondertekenen van de contracten op 11 november door Peter Holsappel, voorzitter van de
Landelijke Vereniging van Vakcolleges en Michel Wouters, directeur van Stichting Consortium
Beroepsonderwijs werd de uitvoering van activiteiten en diensten voor de LVV vastgelegd.
LVV en SCB richten zich in hun afstemming en samenwerking vooral op de:


Afstemming infra- en organisatiestructuur vmbo/mbo



Afstemming leermiddelen van vmbo en mbo



Gezamenlijke organisatie landelijke en regionale bijeenkomsten



Efficiëntie en gezamenlijke belangenbehartiging in het onderwijsveld

Bestuursleden LVV zetten zich in voor belang beroepsonderwijs in instanties.
Belangenbehartiging van de leden vindt plaats door bestuursleden van de landelijke vereniging in
verschillende (overheids-)instanties.
Vragen vanuit de directies van Vakcolleges kunnen via de adviseurs ter beantwoording voorgelegd
worden aan de betrokken bestuurder. Tevens kan er vanuit de vereniging een gezamenlijk standpunt
ingenomen worden als het gaat om ondernemend vakmanschap in het vmbo beroepsonderwijs, het
geen dan weer bij de betrokken organisatie als agendapunt besproken kan worden.
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Organisatie/ overheidsinstantie
Ministerie OCW

Vertegenwoordiger vanuit LVV
Jenny Oldenhuis (Vakcollege Maarsbergen)
bekostiging programma’s vmbo Mens &
Dienstverlenen (Z&W, HB&R en E&O)
Ton de Groot (Vakcollege Teylingen) bekostiging
programma’s vmbo Techniek BWI, PIE en M&T.

Directie VO

Johan van de Grift en Ton de Groot

Federatie Techniek vmbo (i.o.)
(op initiatief van VNO/NCW)
Doel: bewaken en ondersteunen van de
bekostiging en inrichting van de profielen BWI,
PIE en M&T
VO raad; bestuurlijk overleg vmbo

Ton de Groot (Teylingen College)

Peter Holsappel (Gomarus College)

o.a. agenda vmbo – mbo
Doel:
Belangen behartigen van het vmbo en invloed
uitoefenen op de gezamenlijke vmbo – mbo
agenda
MBO raad
Vertegenwoordiging vmbo in sectorkamers SBB
Sectorkamer HBR
Sectorkamer Techniek
SPV (stichting platforms vmbo)
Doel:
Alle onderwerpen die betrekking hebben op de
belangen in het beroepsonderwijs van het
vmbo vertegenwoordigen en behartigen.
Platform Techniek
Landelijke techniek dag SCB

Landelijke dag Z&W

Wordt nog nader bepaald.
Ton de Groot
Adriaan de Graaff
Ton de Groot (lid DB)
Alle vragen m.b.t. de vernieuwde
beroepsgerichte examenprogramma’s

Ton de Groot
Workshops verzorgt door adviseurs Jasper
Kooper (West) en Sjoerd Renkers (Midden)
Presentatie en vragen beantwoorden over
bekostiging vmbo (techniek) onderwijs:
Jenny Oldenhuis
Ton de Groot
Workshops verzorgt door adviseur Ineke
Veerkamp (Zuid) en Muriel Daal (Noord)

Gratis PR materiaal voor Open dagen Vakcolleges
De komende periode staan de open dagen van de vakcolleges weer in de planning.
Heeft u nog PR materiaal nodig, dan kan dit gratis tegen verzendkosten in overleg met uw regioadviseur verstuurd worden. Al het materiaal zolang de voorraad strekt. Tevens hebben we tegen
kostprijs (en verzendkosten) nog banners, vlaggen e.d. voor uw school op voorraad.
Materiaal

Kosten per stuk*

Voorraad

Reis etui
notitieboekjes
Karabijnhaak met leaflet
Lippenbalm met leaflet
Pet
Vlag
Geveldoek (banier)
Deurposter Techniek
(download op website)
Deurposter Zorg (download
op website)
A2 Poster Techniek

0.0.0.0.0.50.75.0.-

200
55
3 zakken
7 zakken
3 dozen a 50 stuks
16

A2 Poster M&D
Rolbanner Techniek
Rolbanner M&D
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0.0.-

2 dozen

75,00
75,00

2 dozen
8
8

Folder Techniek
Folder M&D

0.-

14 doosjes a 1000
stuks
14 doosjes a 1000
stuks
6

Certificaatbordje
25.(gevelbord)
Emblemen Techniek
0.2 ½ zak
T-shirt jongen
0.36
T-shirt meisje
0.15
Certificaat Junior Proef
Techniek
Certificaat Junior Proef Zorg
* Vet gedrukt artikelen zijn conform de stuk prijs, de andere pr materialen zijn gratis tegen
verzendkosten
Informatie conferentie aansluiting vmbo-mbo
Kom naar de conferentie over aansluiting van vmbo-mbo in uw regio!
SAMEN WERKEN AAN HET NIEUWE BEROEPSONDERWIJS
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat vmbo (vakcollege)-leerlingen zo goed mogelijk hun
beroepsopleiding kunnen vervolgen op het mbo? En wat betekenen de onderwijsvernieuwingen in
het vmbo en mbo voor de aansluiting?
Deze vragen staan centraal op de conferentie ‘Samen werken aan het nieuwe beroepsonderwijs’, die
in vier verschillende regio’s wordt gehouden. Vmbo en mbo ontmoeten elkaar om kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen.
De conferenties zijn van 15.30 tot 20.00 uur.
Data en locaties:





Kickoff maandag 12 december 2016 – ROC Mondriaan in Den Haag
(mogelijk) in aanwezigheid van de minister of staatssecretaris van OCW.
Donderdag 19 januari 2017 – Drenthe College in Assen
Donderdag 2 februari 2017 – De Rooi Pannen in Tilburg
Donderdag 16 februari 2017 – Vakschool Wageningen

Voor wie?
Op de conferentie ontmoeten vmbo en mbo elkaar:
- vmbo: decanen, school-/ teamleiders, sectordirecteuren, directeuren;
- mbo: studieloopbaanbegeleiders, afdelingsmanagers, teamleiders, intakers.
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Programma


Opening door schoolbestuurders uit de regio:
hoe werken zij in de eigen regio samen en wat merken de leerlingen daarvan.



Een kijkje in elkaars keuken:
presentatie van de herziening kwalificatiestructuur mbo en het nieuwe vmbo.



Themasessie met praktijkvoorbeelden:
korte presentaties van goede voorbeelden, daarna in gesprek: hoe kun je samenwerken/
elkaar versterken? Keuze uit de volgende thema’s:
Examinering
Centrale vraag: hoe kunnen vmbo en mbo samenwerken rond examinering, zodat beide
onderwijstypen weten met welke kennis en vaardigheden een vmbo(vakcollege)-leerling het
mbo binnenkomt en welke kennis en vaardigheden het mbo van een vmbo-leerling vraagt.
Enkele scholen lichten toe hoe zij de afspraken die zij in hun regio gemaakt hebben in de
praktijk vormgeven. Voorbeelden die in de praktijk gerealiseerd worden, maar iets vragen van
beide partijen (vmbo en mbo).
Intake en (verwante) doorstroom en toelatingsrecht
Er zijn diverse vormen van samenwerking in de regio’s over dit thema. Plaatsing van
leerlingen zonder intake, overname van doorstroomdossiers, tot plaatsing van 1e keuze.
Voorbeelden van regio’s die dit soort afspraken hebben gemaakt komen tijdens de workshop
aan de orde.
LOB
Loopbaanoriëntatie en begeleiding lijkt het toverwoord in het onderwijs. Zowel in het vmbo
als in het mbo wordt er veel aandacht aan besteed. Wat kan een mbo-opleiding met een
loopbaandossier van een vmbo-leerling? Welke verwachtingen heeft het mbo van een
loopbaandossier en hoe kan het vmbo daaraan voldoen zonder dat een van beide partijen in
een keurslijf gedwongen wordt.
Uitwisseling kennis en faciliteiten
Mag een mbo-docent op het vmbo lesgeven? Kan het mbo-onderwijs op een vmbo-locatie
plaatsvinden of andersom? En zo zijn er nog meer vormen mogelijk van samenwerking.
Kortom op welke manier kun je elkaars kennis en faciliteiten inzetten? Op sommige scholen
zijn hier al goede voorbeelden van die worden gepresenteerd
BPV/ stage
Een mbo-student volgt tijdens de opleiding stage. Voor vmbo-leerlingen zijn er snuffelstages.
Kan er iets gecombineerd worden? Bijvoorbeeld in de vorm van een buddy-stage waarbij
vmbo- en mbo-leerlingen gelijktijdig in de praktijk werkzaam zijn en er minder begeleiding
gevraagd wordt van het bedrijfsleven? Ervaringen uit de praktijk brengen de deelnemers
wellicht op ideeën.
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Eat & meet
Tijdens de maaltijd gaan deelnemers uit dezelfde regio in gesprek. Wat kunnen zij voor elkaar
betekenen? Verken de mogelijkheden voor samenwerking of verdiep en versterk de relatie.
Het doel is om concrete afspraken te maken.

Deelnemen
Deelname aan de conferentie kost € 60,00 per deelnemer.
Het team LVV wenst u fijne feestdagen, graag tot ziens in het nieuwe jaar!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via email jvandegrift@hetvakcollege.nl
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