Nieuwsbrief 3 Landelijke Vereniging van Vakcolleges
In deze nieuwsbrief een update van de activiteiten in de regio’s. De scan 21-eeuwse vaardigheden,
een kijkwijzer differentiëren en keuzedelen bij bedrijven stonden hier op de agenda. Verder heeft
er een collegiaal werkbezoek plaatsgevonden, is het bestuur actief om de techniekgelden richting
de Vakcolleges te doen bewegen en maakt u kennis met onze razende reporters voor de studiedag
van 20 maart.
Veel leesplezier!
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Nieuws uit de regio
Regio Zuid
In februari zijn een 7-tal collega’s uit regio Zuid bij elkaar gekomen om te sparren over de 21-eeuwse
vaardigheden. Dit was een vervolgafspraak n.a.v. de themabijeenkomst van oktober.
De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft een digitale scan 21-eeuwse vaardigheden
ontwikkeld om een nul-meting te kunnen uitvoeren onder management en docenten naar de mate
waarin de 21-eeuwse vaardigheden zijn opgenomen in de lesprogramma’s. Doel van de scan is
gefundeerd het gesprek met het team hierover aan te gaan en verbetermogelijkheden te benoemen.
De scan is gemaakt in Google–Forms en een terechte vraag tijdens het overleg was of iedereen
vaardig genoeg is om hiermee om te gaan? Dit raakt onze eigen 21-eeuwse vaardigheden! De
adviseur van de LVV zal hierin ondersteunen en een handleiding maken voor het aanpassen en delen
van de scan.
De scan 21-eeuwse vaardigheden is inmiddels op Vakcollege Eindhoven uitgeprobeerd. Resultaten,
implementatie-tips en verbeteringen aan de scan zijn besproken. Een ingevulde reactie van een
docent over het belang van de 21-eeuwse vaardigheden:
“Tijdens techniek zijn 21-eeuwse vaardigheden niet meer weg te denken. Het komt voor in onze
projecten, bij de leerlingen op stage en later ook in hun werkveld. Het is ook iets waar de interesse van
de leerlingen ligt en wat een standaard project nog meer mogelijkheden biedt om een werkstuk naar
een nog hoger niveau te tillen.”

De 5 betrokken Vakcolleges gaan aan de slag met de 21-eeuwse vaardigheden en de scan. Het
betreft Vakcollege Eindhoven, Da Vinci College, Het Baken Stad College, Markland College en Gemini.
Vakcollege Helinium heeft onlangs eveneens interesse getoond.
Bent u ook benieuwd naar dit project? U kunt nog aansluiten! Of neem deel aan de speeddate over
de Scan 21-eeuwse vaardigheden van Jacques Wilbers, directeur Vakcollege Eindhoven, tijdens de
studiedag van 20 maart (opgeven kan nog t/m 9 maart, zie www.hetvakcollege.nl).
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Figuur 1 Voorbeeld vraag uit de scan 21-eeuwse vaardigheden

Regio Midden
Themamiddag
22 februari vond de themamiddag plaats op Vakcollege Maarsbergen. De 12 deelnemers bestaand
uit middenkader én docenten, vertegenwoordigden diverse scholen uit regio midden. We hebben
uitgebreid gesproken over het vernieuwde examineren en samenwerking met het bedrijfsleven. Op
de website www.stera-leerroute.nl/ kunt u nalezen hoe men in de Achterhoek het onderwijs samen
met het bedrijfsleven vormgeeft. Er zijn vele waardevolle tips, do’s en dont’s uitgewisseld.
Het blijkt ook nu weer dat er binnen de Vakcolleges een schat aan informatie ligt, en dat de behoefte
en bereidheid er is om dit met elkaar te delen. Het enige wat daarbij nodig is, is de bereidheid om
één middag even uit het dagelijkse werk te stappen. Het reflecteren op dagelijkse thema’s en het
ontvangen van tips waar je direct mee aan de slag kunt zijn hierbij de grote winst.
Mocht je meer informatie willen ontvangen van deze middag? Stuur een mail en ontvang alle
getoonde PowerPoint presentaties in je mailbox.

Project doorlopende leerlijn
Eén van de landelijke projecten vanuit het LVV is het project doorlopende leerlijn. Tijdens de eerste
bijeenkomst van de projectgroep werd al snel duidelijk dat er al erg veel informatie is rondom dit
thema én dat het een zeer actueel thema is. Daarnaast blijkt het nog niet zo eenvoudig om eenduidig
te formuleren wat nu daadwerkelijk helpend is voor de aangesloten Vakcolleges. Iedereen bevindt
zich immers in een ander stadium van ontwikkeling en is gesitueerd in een regio met specifieke
kenmerken en uitdagingen. Maatwerk is eigenlijk de enige oplossing.
Om hieraan tegemoet te komen werkt de projectgroep een aantal zaken verder uit. Te weten:



Inventarisatie onder aangesloten scholen wat zij beogen met het vraagstuk “een doorlopende
leerlijn’ en wat moet dat uiteindelijk opleveren
Aan de hand van deze inventarisatie maken we een tool waarin een school snel kan zien welke
tip’s en tric’s kunnen helpen bij het uitwerken van het vraagstuk én welke collega school hier
ervaring mee heeft waardoor men gericht contact kan zoeken.

In een later stadium besluiten we of we een themabijeenkomst rond dit onderwerp gaan
organiseren.
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Zowel gedurende de studiedag als de regiobijeenkomsten hoort u verder van dit onderwerp.
Mochten er nu al vragen zijn of wilt u aansluiten bij de projectgroep, stuur dan een mail naar
regioadviseur Pepijn Mols. pmols@hetvakcollege.nl of bel: 06-41545800.

Figuur 2 Op www.stera-leerroute.nl een voorbeeld van samenwerking met bedrijfsleven

Regio Noord
Differentiëren binnen het Hoofdvaart College Vakroute Techniek

“Ik daag de leerlingen uit en de leerlingen dagen mij uit”.
Rolf Schaatsbergen van het Hoofdvaart College” over het differentiëren.

Inleiding
Binnen het innovatieproject “differentiëren, waarin een vijftal Vakcolleges participeren, is een
kijkwijzer voor differentiëren ontwikkeld. Deze is uitgeprobeerd tijdens een lesbezoek aan de
Vakroute Techniek van het Hoofdvaart College. Doel was enerzijds de kijkwijzer te toetsen aan de
praktijk en anderzijds te ervaren welke concrete invulling aan differentiëren gegeven werd tijdens de
technieklessen.
De kijkwijzer is op basis van deze observatie op onderdelen bijgesteld en ingekort. Met dank aan
Dennis Engelhart & Rolf Schaatsbergen van de Vakroute Techniek.
Hierna volgen enkele highlights van de wijze waarop differentiëren binnen de Vakroute Techniek van
het Hoofdvaart College wordt vormgegeven.
Om tegemoet te komen aan een lang gekoesterde wens van het team Techniek om leerlingen meer
maatwerk te kunnen bieden, werden twee technieklokalen tot 1 grote praktijkruimte omgebouwd.
De bovenverdieping kon hierdoor voor de theorielessen en gezamenlijke instructie worden gebruikt.
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Differentiëren op Hoofdvaart College bij Vakroute Techniek

Zonder relatie
geen
differentiatie

“Eerst investeren in de relatie, voordat je überhaupt gaat differentiëren.” Elke
leerling (50 in totaal) wordt daarom bij de deur welkom geheten met een
handdruk en af en toe met een kort praatje. Aan het eind van de lessenreeks
worden de leerlingen wederom met een handdruk uitgeleide gedaan.

Differentiatie
naar instructie

Er is éénmalig een gezamenlijke instructie en omdat de leerlingen binnen
Techniek vaak aan langdurige opdrachten werken, is dat voldoende. Tijdens de
daaropvolgende lessen is er een korte gezamenlijke aftrap en worden de
(sub)groepen over de grote praktijkruimte verdeeld. Op afroep zijn de docenten
beschikbaar en geven desgevraagd korte inhoudelijke of vaktechnische
aanwijzingen.

Differentiatie
naar inhoud

Door bovengenoemde maatregelen kunnen maximaal 50 leerlingen
tegelijkertijd aan de slag met een onderhoudsprogramma PIE (profielen) maar
ook met opdrachten uit diverse keuzedelen.
Deze opdrachten zijn leidend voor de leeractiviteiten in de praktijkruimte.

Differentiatie
naar niveau

Drie verschillende niveaus (basis, kader en gemengde leerweg (GL) werken
tegelijkertijd aan de voor hen bestemde opdrachten. Omdat ook GL- leerlingen,
bij gelegenheid aan opdrachten werken in dezelfde praktijkruimte, heeft dat
een positief uitdagend effect op de basis- en kaderleerlingen.

Differentiatie
naar tempo

Leerlingen die sneller zijn en goed werk hebben afgeleverd, krijgen de
mogelijkheid om extra verdiepende opdrachten te maken. Leerlingen moeten
dit wel zelf aangeven bij de docent

Intensieve samenwerking binnen vakgroep Techniek
Twee docenten en 1 onderwijsassistent bereiden het onderwijs met het team Techniek voor en
begeleiden het leerproces in de praktijkruimte. Een intensieve samenwerking en communicatie met
de directe collega’s is een vereiste. De vakgroep Techniek heeft daarom unaniem besloten om elke
dag een uur eerder (7.30 uur) te starten. Inhoud alsook didactiek worden zo op elkaar afgestemd en
er is ruimte voor collegiale consultatie. “De vertrouwde oude structuur valt weg en daar hoort een
andere structuur voor in de plaats te komen”. Een uniforme pedagogische aanpak biedt zowel
docenten als leerlingen houvast.

Nieuwsbrief 3 - maart 2018

Pagina 5

6-3-2018

De docent als coach
De volgende casus, is hier een mooi voorbeeld van.
Een snelle leerling die klaar was met zijn opdracht lassen vroeg aan de docent of hij met ander
materiaal mocht lassen. De betreffende docent had geen ander materiaal voorhanden en gaf de
leerling een handvol schroeven met de uitdaging om daarmee te gaan experimenteren. In een korte
tijd maakte deze leerling een “recht-toe recht-aan” mannetje en liet deze aan de docent zien. De
betreffende docent daagde hem uit om hier meer van te maken. Aan het eind van de les had de
leerling zichzelf overtroffen en een serie van mannetjes gemaakt, in allerlei houdingen en met
diverse attributen (zie foto). Zowel docent als leerling waren apetrots!

Figuur 3 Resultaat van tempodifferentiatie

Toekomstperspectief: differentiatie naar leerjaar
De gevolgde aanpak tot nu toe heeft zowel een inhoudelijke / didactische kant als ook een
organisatorische kant. Op het gebied van klassenmanagement zijn er een aantal uitdagingen. Vooral
het bewaken van de voortgang van leerlingen en de coachende rol van de docent kunnen verder
worden ontwikkeld.
De vakgroep Techniek sluit niet uit dat zij met een mix van leerlingen uit zowel het 3e als het 4e
leerjaar gaan werken, in de betreffende praktijkruimte.
Bent u benieuwd naar de kijkwijzer differentiëren? Neem dan contact op met Muriël Daal, via
mdaal@hetvakcollege.nl of 06-20950115.
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Collegiaal werkbezoek Vakcollege Maarsbergen en de
Meerwaarde
In januari vond het collegiaal werkbezoek plaats tussen twee Vakcolleges: De Meerwaarde uit
Barneveld en Vakcollege Maarsbergen. We waren te gast bij De Meerwaarde.
Wat is een collegiaal werkbezoek? Bij een collegiaal werkbezoek bevragen collega’s van 2 Vakcolleges
elkaar op basis van vooraf afgesproken kaders. De aanbevelingen zijn wederzijds en zijn gericht op
ontwikkeling. De visie van de school is uitgangspunt van de feedback.
Vanuit beide scholen waren de directies, teamleiders en docenten vertegenwoordigd. In totaal
waren er 14 collega’s aanwezigen, inclusief de regioadviseur.
We begonnen gezamenlijk: met een presentatie over de gastschool en een rondleiding door het
prachtige pand. Na de lunch gingen directies en teamleiders met elkaar in gesprek over strategische
zaken. Docenten gingen de klassen in om eens te kijken en ervaren hoe hun collega’s de lessen
vormgaven. In een afrondend gesprek tussen de docenten werden onderwijsconcepten, werkwijzen
en keuzes expliciet gemaakt. Dit zorgde voor boeiende gesprekken en waardevolle conclusies.
In het afrondende gesprek gaf Vakcollege Maarsbergen de bevindingen van die dag terug zodat De
Meerwaarde gerichte feedback heeft om op voort te borduren. Men is voornemens om ook een
bezoek vise versa in te plannen.
Beide partijen kijken terug op een waardevol en verrijkend bezoek.
Heeft u ook interesse om van elkaar te leren en bent u zoekende naar een juiste school? Neem
contact op met uw regioadviseur.

Figuur 4 Collegiaal werkbezoek bij de Meerwaarde: een kijkje in de keuken...
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Belangenbehartiging techniekgelden
Een delegatie van het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges (LVV) is betrokken bij de
verdeling van de techniekgelden (100 miljoen) zoals deze vanuit het regeerakkoord beschikbaar zijn
gesteld aan het vmbo techniek. Contactpersoon bij OC&W is dhr. Job Zinkstok.

Figuur 5 Job Zinkstok, beleidsmedewerker OC&W

De LVV hanteert de volgende voorwaarden voor een dekkend aanbod én de versterking van de
kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo:





Laat regie, coördinatie en uitvoering door schoolbesturen VO (met technische profielen) in de
regio uitvoeren in afstemming en samenwerking met ROC en het regionale bedrijfsleven.
Werk met een basisbedrag voor materiële en personele investeringen per (techniek) leerling en
laat daarbij de gelden zoveel mogelijk rechtstreeks naar de scholen gaan om onnodig wegvloeien
van gelden naar allerlei fondsen en overlegstructuren te voorkomen.
Laat VO scholen volgens een afgesproken model verantwoording afleggen.

Hoe moeten de techniekgelden in de optiek van LVV worden verdeeld?
1. Om daadwerkelijk te komen tot een doorlopende opleiding vanaf leerjaar 1 t/m een
startkwalificatie in de techniekprofielen is het voor de aangesloten Vakcolleges van belang dat er
een bedrag per techniek leerling komt vanaf leerjaar 1. De Vakcolleges starten namelijk in een
doorlopende leerlijn vanaf klas 1 met de Techniek Vakroute om vervolgens in leerjaar 2 of 3 te
starten met de technische profielen.
2. Een materiele investering (inventaris én outillage) in een contextrijke technologische
leeromgeving voor het gehele vmbo, waarbij techniekpleinen voldoen aan de technologische
ontwikkelingen van de toekomst.
3. Een personele investering in de scholing van techniekdocenten met name in de profielen BWI,
PIE en M&T.
4. Een personele investering in de werving van nieuwe techniekleerlingen én goed geschoolde
techniekdocenten in afstemming met het regionale bedrijfsleven en het werven en coördineren
van stageplekken voor deze leerlingen.
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OC&W is voornemens een regionaal fonds in te richten. De LVV stelt zich op het standpunt dat veel
scholen al via de RIF- of TIB-aanvraag/project betrokken zijn bij regionale plannen om (technische)
doelstellingen te realiseren. Veel subsidiegelden worden hier al op ingezet. Kortom, waar draagt het
regionaal fonds dan specifiek op bij? Voorkom verkwisting van subsidiegelden! Vrijwel alle regio’s
kennen Regionale Arrangementen waarin afspraken gemaakt zijn over de verdeling van het
onderwijsaanbod in de technische profielen. Laat dit ook het uitgangspunt zijn van de uitvoering van
een dergelijk fonds, indien noodzakelijk. Werk daarbij met de volgende uitgangspunten:
1. Regie wederom vanuit de VO (vmbo) scholen in samenwerking met regionale partners.
2. Inzet op afstemming en vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt en onderwijsaanbod op het
vmbo en het mbo.
3. Inzet op méér techniek leerlingen naar de noodzakelijke techniekprofielen in afstemming met
(opnieuw) de regionale arbeidsmarkt.
4. Inzet op afstemming van programma’s techniek profielen en de kwalificatiedossiers op het mbo
om te komen tot een doorlopende opleiding (minimaal niveau 2).
5. Werving van bekwame en bevoegde docenten én werknemers uit het bedrijfsleven om
gezamenlijk de opleiding vorm te geven.
6. Aanpassing wet- en regelgeving ( mogelijk in een experimentele fase) m.b.t. bevoegdheden,
aansluiting mbo enz.
7. Structurele samenwerking met het regionale bedrijfsleven en afstemming stageplekken in de
regio met het mbo.
8. Inzet middelen in krimpgebieden met afstemming techniekprofielen op regionale techniekvraag.
Heeft u zelf vragen en/of opmerkingen? Laat het ons dan weten, ideeën zullen wij meenemen in de
overleggen de komende periode. Contactpersoon is Johan van de Grift,
jvandegrift@hetvakcollege.nl, 06-48594142.

Razende reporters studiedag Vakmanschap nieuwe stijl
De inschrijving voor de studiedag Vakmanschap nieuwe stijl op 20 maart begint al aardig vol te
lopen! We gaan in Maarsbergen aan de slag met actuele thema’s die te maken hebben met het leren
& vakmanschap in de 21e eeuw. Keynote, workshops, speeddates en uitwisseling rond thema’s als
slimme technologie, mediawijsheid, 21-eeuwse vaardigheden, imago en LOB.
Onze razende reporters Sebastiaan en Luuk, examenkandidaten E&O van Vakcollege Maarsbergen,
hebben er zin in. Zij zullen gedurende de dag de deelnemers scherp houden, opdat wij het
perspectief van de leerling niet uit het oog verliezen.
Nog niet ingeschreven voor de studiedag of voor de workshops? De tijd dringt, want het kan nog t/m
9 maart as.
Meer informatie vindt u op www.hetvakcollege.nl.
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Figuur 6 Onze Razende reporters voor de studiedag van 20 maart

Update Vakrouteplanner
Bent u voornemens om het curriculum van de Vakroute onder
handen te nemen? De Vakrouteplanner is een handreiking om dit
grondig aan te pakken. Aan de hand van het stappenplan hiernaast
kunt u onderdelen van uw leerplan verbeteren. Ook zijn er allerlei
handige formats en hulpvragen opgenomen om bijvoorbeeld uw
visie, grof ontwerp of leerplan te herzien.
Interesse? Neem contact op via iveerkamp@hetvakcollege.nl
Binnenkort verschijnt de nieuwste versie tevens op de website met
leer- en hulpmiddelen.

Werving leden
Er zijn scholen die het Vakcollege-concept uitdragen, maar geen lid (meer) zijn. Die scholen willen we
graag toevoegen aan de Landelijke Vereniging van Vakcolleges. Want hoe meer leden, hoe meer we
met elkaar de krachten kunnen bundelen in de belangenbehartiging en onderwijsontwikkeling. Kent
u scholen die mogelijk interesse hebben om lid te worden? We horen het graag!
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Data om te noteren
9 maart

Uiterste inschrijfmogelijkheid voor studiedag en workshops/speeddates studiedag 20 maart 2018

20 maart:

Studiedag “Vakmanschap nieuwe stijl” bij Vakcollege Maarsbergen (9.30-16.30 uur)

23 mrt:

Bijeenkomst 3 van de Training Vakroute Expert bij Vakcollege Maarsbergen

10 april:

Directeurenoverleg regio Noord (Bogerman Sneek), Midden (VC Maarsbergen) en Zuid (locatie volgt) (14.0016.00 uur)

19 april

Project-overleg 21-eeuwse vaardigheden bij Da Vinci College Roosendaal (13.00-16.00 uur)

28 mei:

Algemene ledenvergadering bij Vakcollege Maarsbergen (15.30-19.30 uur)

5 juni:

Themabijeenkomst regio Zuid bij Markland Vakcollege (middag)

Heeft u een nieuwtje over uw Vakcollege? Of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met:
Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100, twitter @Vakcolleges.
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