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Nieuwsbrief 4 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze nieuwsbrief een update naar aanleiding van de algemene ledenvergadering, een interview met 

een enthousiaste docent Economie & Ondernemen en een verslag van het bezoek van Vakcollege 

Bonaire aan Vakcolleges in Nederland. Verder een terugblik op de training Vakroute Expert en de 

landelijke studiedag. Aan het eind een handig infogram over de verdeling van de techniekgelden. Vergeet 

ook niet de data voor onze landelijke themabijeenkomsten te noteren over techniekgelden en Vakmavo 

& -havo!  

In verband met de zomervakantie is het kantoor gesloten van 15 juli tot 1 september 2018. 

Veel leesplezier! 
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Algemene Ledenvergadering:  

Mutaties in bestuur, begroting en contributie vastgesteld! 
Zoals een vereniging betaamt, vond op 28 mei 2018 de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierin keken 

we terug op de activiteiten van het afgelopen schooljaar en vooruit naar hetgeen komend schooljaar op de 

rol staat. De ambitie is als Vakcolleges nog intensiever samen te werken en kennis te delen.  

Zo zal er een landelijke themabijeenkomst ingepland worden rond het thema Vakmavo/Vakhavo. Per regio 

zullen de directeuren in het  directeurenoverleg bepalen op welk innovatief thema in de regio ingezet zal 

worden. De training Vakroute Expert is wederom ingepland zodat interne projectleiders de kans krijgen zich 

bij te scholen en uit te wisselen op het onderwijskundig concept, curriculumontwikkeling en 

verandermanagement. Een digitaal platform zal worden opgezet om efficiënt bestanden met elkaar te 

kunnen delen. 

Voorzitter Jenny Oldenhuis voegde een interessant intermezzo toe en vroeg aan de aanwezige leden wat 

de pareltjes van hun Vakcollege waren. Dat leverde interessante gesprekken op! Aansluitend hierop zal uw 

adviseur inventariseren hoe ieder Vakcollege is vormgegeven en wat sterke punten zijn, zodat de adviseurs 

nog beter scholen met elkaar kunnen verbinden.  

In het bestuur zijn ook een aantal wijzigingen. Joost Heystek, Johan Dekker en Ton de Groot gaan ons 

verlaten (Ton blijft wel betrokken als adviseur). Jacques Wilbers is de nieuwe penningmeester, Edwin van 

den Hooven treedt toe als secretaris en Frank Out is het nieuwe bestuurslid namens de regio West. 

Bestuur LVV 2018/2019: Vakcollege Functie in bestuur LVV 

Jenny Oldenhuis Vakcollege Maarsbergen Voorzitter 

Edwin van den Hooven Helinium College Secretaris 

Jacques Wilbers Vakcollege Eindhoven Penningmeester, lid regio Zuid 

Veronica Pors Comenius College Lid 

Rolf Mulder Hondsrug College Lid namens regio Noord 

Frank Out Technisch College Velsen Lid namens regio West 

 

Ton de Groot gaf een interessante tussenstand van de verdeling van de techniekgelden, daarover later in 

deze nieuwsbrief meer. Tenslotte heeft de overgrote meerderheid ingestemd met een bescheiden 

contributieverhoging, noodzakelijk voor toetreding tot de Federatie Techniek en om een klein buffer voor 

een duurzame bedrijfsvoering op te bouwen. De hieraan gekoppelde begroting werd eveneens 

goedgekeurd. 
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Bezoek Vakcollege Bonaire aan Nederland! 
De vereniging heeft ook een Vakcollege in de overzeese gebieden en wel op Bonaire. Via telefoon, e-mail 

en Skype onderhouden we het contact, maar de wens van de Antilliaanse collega’s was om ook een keer 

‘live’ bij Vakcolleges te kijken. Het Vakcollege-concept is 2 jaar geleden bij VC Bonaire ingevoerd, dus het 

eerste cohort Vakcollege-leerlingen start na de zomervakantie in leerjaar 3. Francis Pieter, teamleider van 

de onderbouw bezocht rond Pasen samen met een docent Techniek en Mens & Dienstverlenen drie 

Vakcolleges. Adviseur Ineke Veerkamp verzorgde een stukje training en deed met hen de evaluatie. 

Terugkijkend op de trip verwoordt Francis Pieter: 

“Het is ons duidelijk dat iedere school zijn eigen concept hanteert en met elkaar in gesprek blijft om van 
elkaar te leren. Alle drie de scholen maken hun eigen lesbrieven en/of passen de lesbrieven van LVV aan. 
Alle drie de scholen hebben de mogelijkheid om de leerlingen in leerjaar 1 een bewuste keuze te laten 
maken. Dit proces wordt al in groep 8 aangewakkerd. De scholen zijn allemaal leerlinggericht en maken dit 
ook zichtbaar in de onderwijsvoering. 
De aangeboden profielen op de scholen zijn beperkt en richten zich op de vraag in de omgeving. 
Dit is een gedeelte van de opbrengst die we ter bespreking naar Bonaire hebben meegenomen: Het was een 
leerzame reis!” 
 
Het volledige artikel van Francis Pieter vindt u op pagina 10 en 11! 

 

 

Valerie, Francis en Therese met een blik met stroopwafels om in gesprek te gaan met hun ketenpartners. 
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Docent zijn is het mooiste beroep dat er is! 
Adviseur Muriël Daal, regio adviseur, heeft een interview gehouden met Willem van den Belt, een 

gepassioneerd docent van het Pieter Zandt College te IJsselmuiden. Hij vertelt met liefde over zijn 

leerlingen en over het –volgens hem- mooiste vak dat er is: Economie & Ondernemen. Hij geeft les in 

leerjaar 1 en 2 van het Vakcollege en is mentor.  

Hij geeft enkele impressies van de creatieve en praktische invulling van zijn lessen volgens het Vakcollege-

concept. Vanuit het bedrijfsleven maakte Willem van den Belt, zo’n 10 jaar geleden, de overstap naar het 

onderwijs en dat bevalt hem nog steeds heel goed. Hij beschrijft de grootste verandering als volgt: “Van 

productmatig naar procesmatig”. Vanuit het bedrijfsleven had hij meer de focus op het resultaat tijdens het 

lesgeven. Nu heeft hij juist meer aandacht voor het proces. Hij heeft de goede dingen uit het bedrijfsleven 

ingebed in zijn onderwijs en wijze van lesgeven. Denk hierbij aan ruim op tijd komen, actuele zaken uit het 

nieuws inbedden, verhalen uit de praktijk delen met de leerlingen, excursies met de leerlingen en creatief 

omgaan met probleemsituaties. 

"De eerste twee jaar lesgeven is overleven en zo ook leren van je fouten. Bereid zijn om bedreigingen om te 

zetten in kansen en niet afstompen maar je laten verrassen door wat leerlingen en jongere generatie 

docenten aanreiken. Liefde voor het vak en leerlingen is het allerbelangrijkste. ”. 

 

Hij geeft aan hoe hij in de vakgroep samenwerkt om tot goed onderwijs te komen, biedt voorbeelden aan 

van zijn lessen binnen en buiten de school. Ook de leerlingen komen aan het woord. Op pagina 12 en 13 

vindt u het volledige artikel! 
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Opbrengsten van de training Vakroute Expert 2017/2018 
 

“Ik heb nu meer structuur in het denken en aanvliegen van mijn situatie op school.  

Het loopt nu echt lekker” 
 

Plezierig en leerzaam 

De training Vakroute Expert vond in de periode oktober ’17 t/m maart ’18 plaats. Zowel de trainers als 

docenten kijken met veel plezier terug op deze leerzame periode. De deelnemers geven de training 

gemiddeld een 8,5! Er namen 8 deelnemers deel aan de training. Alle deelnemers werkten binnen de 

training aan een doorbraakproject. 

 

Doorbraakproject 

Een doorbraakproject is een zelfgekozen project dat past bij de onderwijsvernieuwing van de eigen school. 

Het kan een hefboom zijn om de Vakroute te verrijken. Tijdens de training werken de deelnemers aan het 

project en wisselen ze feedback uit over de ontwikkelingen binnen het traject. De leidinggevenden worden 

uitdrukkelijk betrokken bij het verloop en de evaluatie. Te denken valt aan projecten zoals: Ontwikkelen 

LOB-leerlijn, versterken van de doorlopende leerlijn mbo, Inbouwen van 21-eeuwse vaardigheden en 

differentiatie.  

Deelnemers geven als feitelijke opbrengst aan: 

 Verdieping van mijn doorbraakproject doordat ik meer theoretische onderbouwing heb en verrijking 

door leren van de andere Vakroutes Techniek. 

 Mijn beeldvorming is veranderd; nu niet alleen focus op vaardigheden techniek maar ook op andere 

competenties (21-eeuwse). 

 Verdieping en ondersteuning bij doorbraakproject heeft mij inzicht gegeven in processen die 

onderhuids spelen. 

 De uitleg over het Vakcollege, het curriculum en de Vakroute-planner heeft ervoor gezorgd dat ik nu 

meer zicht heb op de structuur van onze school en welke zaken (on)nodig zijn. Ik kan veel beter naar 

het management motiveren waarom sommige zaken nodig zijn. 

Vervolg 

Om bovenstaande positieve ontwikkelingen voort te zetten staat er 

weer een nieuwe training in het nieuwe schooljaar gepland. De 

betreffende data voor 2018/2019 zijn: 8 november, 6 december, 

24 januari en 14 februari. We raden u aan niet te lang te wachten met 

inschrijven. Er is ruimte voor 12 deelnemers, daarnaast vraagt het 

formuleren van een passend doorbraakproject de nodige tijd. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de folder aan met daarin de 

aanmeldlink.  
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Studiedag 2018 
Het lijkt alweer lang geleden maart in maart organiseerde de LVV de landelijke studiedag over 

Vakmanschap Nieuwe stijl. De wereld om ons heen verandert razend snel en wat betekent dat voor het 

vakmanschap van onze leerlingen en het bijbehorend onderwijs? Circa 17 Vakcolleges gingen met elkaar 

aan de slag om dit thema uit te diepen.  

In het ochtenddeel was er een keynote van trendwatcher Cécile Cremer, gevolgd door diverse workshops 

van experts van het mbo en vmbo. 

Na de lunch stond het uitwisselen tussen de Vakcolleges centraal. Middels een beursvloer werden 

Vakcolleges geprikkeld om te etaleren waar zij trots op zijn en tegelijkertijd oplossingen te vinden voor hun 

uitdagingen. Aan het eind van de middag waren er speeddates gepland over landelijke thema’s van de 

vereniging: differentiatie, 21-eeuwse vaardigheden, doorlopende leerlijnen, belangenbehartiging, collegiaal 

werkbezoek en meer. Tijdens de afsluitende borrel werd nog gezellig nagepraat met Vakcollege-collega’s. 

Kortom, een geslaagde dag die het Vakcollege-gevoel heeft aangewakkerd. 

Voor 2019 is de studiedag gepland op dinsdag 19 maart. Graag reserveren in de jaarplanning! Heeft u tips 

voor de keynote en/of workshops? Neem dan contact op met iveerkamp@hetvakcollege.nl. 

 

 

    

  

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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Samen naar een sterk Technische vmbo 
Op 5 juni is de kamerbrief “Samen naar een sterk Technisch VMBO” openbaar gemaakt. 

In deze brief kunt u de verdeling van de gelden lezen en de uitgangspunten van de regionale planvorming 

voor de komende jaren. 

Ton de Groot heeft vanuit de LVV invloed uit kunnen oefenen op de inhoud van deze brief. Namens het 

bestuur van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges zit Ton in het SPV (Stichting Platforms VMBO), het 

bestuurlijk overleg vmbo van de VO raad en in de Federatie Techniek. Heeft u vragen en/of opmerkingen 

laat het ons weten, zodat we dit mee kunnen nemen in de overleggen de komende periode. 

Hieronder treft u een helder en transparant infogram van de verdeling van de techniekgelden de komende 

jaren in 3 fases: 

1. De aanloopfase in 2018-2019 

2. De transitiefase in 2020-2023 

3. De structurele fase in vanaf 2024 

Let op: De vooraanmelding voor uw regionaal plan (zie transitiefase) dient al voor 1 november 2018 te 

geschieden. Deze vooraanmelding geldt voor uw school en de samenwerkingspartners. Hieronder wordt 

verstaan: 

 Samen met minimaal 2 technisch vmbo-scholen,  

 Een mbo-instelling  

 En het regionale bedrijfsleven (bedrijfsleven moet minimaal 10% cofinancieren, in geld of in natura) 

 

 

 



 
 

Nieuwsbrief 4 - juni 2018  Pagina 8 21-6-2018 
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Nieuwe leden 
Er zijn recent 3 nieuwe nieuwe Vakcolleges aangesloten: Technische College Velsen, Scholengemeenschap 

Thamen en Rotterdams Vakcollege De Hef. We heten deze scholen  van harte welkom.  

 

 

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! 

 

Data om te noteren 
15/7-1/9 Kantoor LVV gesloten 

17 sep Bestuursoverleg 

2 okt Directeuren overleg regio oost, west en zuid, 14.00-16.00 uur 

8 okt Landelijke Themabijeenkomst Vakmavo en Vakhavo, 13.30-16.30 te Maarsbergen. 

19 okt Deadline aanmelden training Vakroute Expert. 

6 nov Landelijke informatiebijeenkomst LVV over de regioplannen techniekgelden, 14.30-17.00 te Maarbergen. 

8 nov. Eerste trainingsdag Vakroute expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

6 dec Tweede trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

24 jan Derde trainingsdag Vakroute expert, 10.00-16.00, locatie NTB 

14 feb Vierde trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen 

19 maart Landelijke studiedag LVV te Maarbergen 

 

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.  

  

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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Artikel: 

Bezoek aan Vakcollege scholen in Nederland 
Door Francis Pieter, teamleider onderbouw Vakcollege Bonaire 

Van 28 maart tot 7 april waren wij van Vakcollege Bonaire in Nederland om enkele Vakcollege scholen te 

bezoeken. We gingen met twee Vakcollege docenten en een teamleider op pad. Het doel van deze reis was 

om opbrengst naar huis mee te nemen met betrekking tot de onderwijskundige achtergronden van de 

Vakroutes op de verschillende scholen.    

Op training… 

Allereerst hebben we op vrijdag 29 maart een stukje van de training Vakroute-expert gevolgd. Deze training 

werd verzorgd door Ineke Veerkamp.  

Onderwerpen die aan bod kwamen: 

doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, vernieuwd 

vmbo, 21-eeuwse vaardigheden, de Vakroutes 

nader bekeken, uitleg omtrent de Landelijke 

Vereniging van Vakcolleges enz… 

De training was super interactief met als 

toppunt de opdracht van de SWOT-analyse. 

Door deze opdracht uit te voeren hebben we 

nu duidelijk in beeld wat de kansen & 

bedreigingen en de sterke & zwakke punten 

zijn voor Vakcollege Bonaire. Voeding voor 

onze ambitie! 

 

 

 

 

Het Baken 

Op 2 april hebben we Het Baken Stad College in Almere bezocht. Wij mochten diverse lessen techniek 
bezoeken. Met de leerlingen en docenten hebben we gesprekken gevoerd. Opvallend op deze school is het 
gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen hebben hun eigen rooster in beheer en mogen iedere periode van 
leerroute in leerjaar 1 veranderen.   
Het profiel MVI op deze school bleef ons bij. Hier werd gedifferentieerd gewerkt met ca. 50 leerlingen in 
een groot ICT lokaal. Twee collega’s en een stagiair zorgden ervoor dat de leerlingen goed werden begeleid. 
Aan het einde hebben we met de locatiedirecteur en drie collega’s samen gezeten om het bezoek te 
evalueren en vragen te stellen.  

 

Training vakroute expert. Van links naar rechts,  
Francis Pieter (TL Bonaire), Therese Martodimedjo (docent Vakcollege 
leerjaar 2 Bonaire), Valerie Anthony (docent vakcollege leerjaar 1 Bonaire) 
en Ineke Veerkamp (coördinator en adviseur regio Zuid). 
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Francis Pieter (teamleider) 
overhandigt aan mevrouw Pors 
(directeur) een souvenir uit Bonaire. 

 

Ontruimen bij Comenius 

Op 3 april hebben we het Comenius College in Capelle a/d IJssel bezocht. Een collega van ons op Bonaire 
heeft op deze school gewerkt. 

Het nieuwe gebouw viel ons gelijk op; kleurrijk interieur, eigentijds, omringd door glazen venster, veel licht 
binnen gecombineerd met een warme ontvangst. Wat ons ook gelijk opviel was de open houding van de 
directeur naar de leerlingen toe.  

Wat mooi dat wij de ontruimingsoefening mochten meemaken. Binnen vier 
minuten stonden alle leerlingen buiten. Dit proces ging nogal 
gestructureerd, we stonden ervan te kijken! 
We liepen door het technieklokaal en kregen uitleg van leerlingen van 
diverse leerjaren die precies konden vertellen waarmee ze bezig waren. Dit 
grote technieklokaal is goed uitgerust . Honderd leerlingen kunnen hier 
tegelijk technieklessen volgen.  
Het M&D lokaal is ingedeeld in verschillende gedeelten; theoriehoek, 
kookgedeelte, en een afdeling peuterzaal. Alle lokalen zijn voorzien van 
digiborden. 
Tijdens de lunch hebben we e.e.a. nabesproken met de teamleider 
Techniek en twee Vakcollegedocenten.  
Wij wilden langer op deze school blijven om meer van het leerklimaat te 
genieten maar moesten naar het PCC in Alkmaar. 
 

Uitmarkt op het Petrus Canisius College in Alkmaar 

In de middag kwamen we op het PCC aan. Hier was een uitmarkt (techniekmarkt) aan de gang,  bedoeld 
voor de basisscholen. We wisten interactieve lessen voor Vakcollege Bonaire bij de bedrijven te 
bemachtigen. Uiteindelijk was het ons gelukt om goed contact  te maken met een drietal bedrijven 
waarmee we verder kunnen samenwerken. 
We kregen van PCC folders mee en lesbrieven werden gemaild. Deze lesbrieven gaan we aanpassen en in 
leerjaar 1 gebruiken. Het betreft lesbrieven over het ontwerpen van een boot.  
Er was een paneldiscussie omtrent de benodigdheden om het vak Techniek beter tot bloei te brengen. In 
het panel zaten diverse schoolhoofden, bestuurders en ook de voorzitter van de VO raad Paul Rosenmöller.  
 

Terugkijkend.. 

Het is ons duidelijk dat iedere school zijn eigen concept hanteert en met elkaar in gesprek blijft om van 
elkaar te leren. Alle drie de scholen maken hun eigen lesbrieven en/of passen de lesbrieven van LVV aan. 
Alle drie de scholen hebben de mogelijkheid om de leerlingen in leerjaar 1 een bewuste keuze te laten 
maken. Dit proces wordt al in groep 8 aangewakkerd. De scholen zijn allemaal leerlinggericht en maken dit 
ook zichtbaar in de onderwijsvoering. De aangeboden profielen op de scholen zijn beperkt en richten zich 
op de vraag in de omgeving. 
We kijken terug op een leerzame reis en nemen deze inspiratie mee terug naar Bonaire. 
Een speciale dank aan Ineke Veerkamp die het programma heeft gecoördineerd en de schooldirecteuren 
die ons de mogelijkheid hebben gegeven om in hun school te bekijken. 
In het afrondend gesprek met Ineke hebben we de wens uitgesproken met een Vakcollege school in de 
toekomst te willen uitwisselen. Tevens is een training op maat heel wenselijk voor Vakcollege Bonaire.  
 
Francis Pieter, Teamleider Onderbouw Vakcollege Bonaire 
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Liefde voor het vak Economie & Ondernemen 
Interview door Muriël Daal 

Wie is Willem? 
We zijn op het Pieter Zandt College te IJsselmuiden. Willem van den Belt, docent en mentor op de Pieter 
Zandt Scholengemeenschap te IJsselmuiden, is 54 jaar oud en vertelt met liefde en passie over zijn 
leerlingen en over het –volgens hem- mooiste vak dat er is: Economie & Ondernemen. Willem vertelt 
enthousiast over het docentschap. Hij geeft les in leerjaar 1 en 2 van het Vakcollege en is mentor. 
Daarnaast begeleidt hij toekomstige docenten van Hogeschool Windesheim en van Driestar Educatief, een 
hogeschool in Gouda. Hierna volgen enkele impressies van de creatieve en praktische invulling van zijn 
lessen volgens het Vakcollege-concept. De leerlingen sluiten af met hun bevindingen. 
 

 “Docent zijn is het mooiste beroep dat er is ” 
Vanuit het bedrijfsleven maakte Willem zo’n 10 jaar geleden, de overstap naar het onderwijs en dat bevalt 
hem nog steeds heel goed. Hij beschrijft de grootste verandering als volgt: “Van productmatig naar 
procesmatig”. Vanuit het bedrijfsleven had hij meer de focus op het resultaat. Nu is dat anders en heeft hij 
juist meer aandacht voor het proces. Hij heeft de goede dingen uit het bedrijfsleven ingebed in zijn 
onderwijs en wijze van lesgeven. Denk hierbij aan ruim op tijd komen, actuele zaken uit het nieuws 
meenemen naar de context van de school, verhalen uit de praktijk delen met de leerlingen zodat de theorie 
voor hen gaat leven,  erop uitgaan (buiten de school) met de leerlingen en creatief omgaan met 
probleemsituaties. 
 
"De eerste twee jaar lesgeven is overleven en zo ook leren van je fouten. Bereid zijn om bedreigingen om te 

zetten in kansen en niet afstompen maar je laten verrassen door wat leerlingen en jongere generatie 
docenten aanreiken. Liefde voor het vak en leerlingen is het allerbelangrijkste. ”. 

 

Horizontale samenhang (leerjaar 1 en 2) 
De vakroep E&O komt 1 x per twee maanden bij elkaar om af te stemmen. Docenten kunnen inhoud, 
werkvormen en toetsen digitaal uitwisselen op een gezamenlijke harde schijf en van elkaar leren. Voor 
leerlingen betekent dat meer samenhang in leerjaar 1 en 2. 
Collega’s van de andere drie vestigingen (Kampen, Urk en Staphorst) komen kijken in IJsselmuiden.  

Verticale samenhang (onderbouw en bovenbouw) 
Daarnaast ontwikkelt Willem samen met een andere collega uit leerjaar 3 bedrijfsbezoeken en voeren zij 
die ook samen uit. Ook het schrijven van toetsen en het nakijken gebeurt in gezamenlijk overleg. Na de 
toetsafname evalueren zij samen hoe de hele procedure gegaan is.  
 

Lesbrieven 
De lesbrieven van het Vakcollege worden in boekformaat gegoten en elke leerling krijgt dan zo’n boekje 
met zijn of haar eigen naam er op vermeld. Willem loopt de lesbrieven centraal met de leerlingen door en 
zet de belangrijkste zaken op het bord. Zo geeft hij kaders helder weer en geeft bij aanvang sturing aan de 
leerlingen. 
 

De eerste rol is die van gastheer en de les begint bij de deur 
Passie en liefde zit ook in de aandacht voor de leerlingen. Bij de start van de lessen gaat Willem altijd bij de 
deur staan en begroet de leerlingen persoonlijk. Leerlingen weten ook dat ze niet van tevoren de les in 
moeten gaan. “Ik geef de leerlingen speelruimte met duidelijke regels.” De laatste 5 minuten voor het 
einde van de les worden de boeken dichtgeslagen en loopt Willem de klas rond en maakt een praatje.  
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Creatieve oplossingen binnen het Vakcollege-concept 
Leerlingen moeten kassa’s leren bedienen, met geld leren omgaan en leren inpakken. Ook moeten ze 
doorrekenen en terugrekenen. Om leerlingen hiermee te laten oefenen bouwt Willen het economielokaal 
regelmatig om tot een winkel. Leerlingen moeten zelf bedenken wat nodig is voor het maken van de 
opdracht in de lesbrief. Achterin het lokaal komen dan de benodigde materialen te staan (de kassa’s en 
inpakautomaten etc.). Leerlingen oefenen op deze wijze zo waarheidsgetrouw mogelijk alle vaardigheden 
die nodig zijn. 
Leerlingen hadden op een gegeven moment moeite met het onderdeel “brainstormen” tijdens de lesbrief 
“Zo verkoop je een boek”, Willem koos er voor om samen met leerlingen etalages van boekwinkels te gaan 
bekijken in de stad. Hierna mochten leerlingen in subgroepen, een etalage van een winkel die ze leuk 
vonden nabouwen. Het zelf bedenken en materialen aanschaffen en/of laten verzamelen was een vereiste. 
Het nabouwen van een etalages vergt nogal wat creativiteit en gevoel voor verhoudingen en diepte. Als 
leerlingen een etalage namaakten die in de praktijk te duur zou worden, dan attendeerde hij zo’n leerling 
hierop zodat helder is wat reëel is qua kosten. 
 

Werkvorm “de raadszaal” 
Willem neemt in het kader van de inhoud van het onderwerp “overheid” de leerlingen uit Klas 2 
mavo/havo/vwo mee naar de raadszaal. Hij huurt de betreffende raadszaal voor 3 uur en maakt 4 of 5 
weken van tevoren een agenda voor de raadsvergadering. Deze probeert hij zo actueel mogelijk en zo dicht 
mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld het onderwerp “Oude 
fabrieksterrein wordt sporthal”. Leerlingen leren zo meteen ook vergadertechnieken. 
De opdracht verloopt dan als volgt: Wij als college B&W moeten een advies geven en gaan daarover 
vergaderen. Iemand wordt dan geridderd tot burgemeester. Er zijn een aantal politieke partijen 
vertegenwoordigd zoals de VVD en de Christen Unie, D66, PvdA en SGP. 
De leerlingen ondervinden aan den lijve hoe het is als er over je wordt beslist als burger zonder dat je er 
invloed op hebt. Leerlingen moeten hier in het begin erg aan wennen maar vinden het toch leerzaam. Twee 
oud-leerlingen van Willem doen nu zelfs raadswerk ergens in het land. 
Een mooi voorbeeld van een docent die investeert in zijn leerlingen! 
 

Leerlingen aan het woord over de school en de docenten 
Na het interview schuiven er 5 leerlingen bij het gesprek aan en zij vertellen over hun ervaringen met de 
school. Op de vraag “wat vinden jullie leuk aan de school?” antwoordden zij:  

 dat de docenten goed uitleggen en helpen je bij je keuzes; we weten nu wat we later willen gaan doen. 

 de sfeer is heel goed en gezellig.  

 het werken in groepen, want we kennen elkaar niet van buiten de school; dus zo leren we elkaar beter 
kennen.  

 dat wij een kleine klas hebben (12 leerlingen, waarvan 8 meisjes en 4 jongens). 

 het werken aan opdrachten in de lesbrieven. We zijn gewend om zo te werken. Het afronden en 
terugblikken hebben we vanaf de eerste klas gedaan en dat gaat vanzelf. 

 het maken van de etalageopdracht en het zelf kopen en zoeken naar alle materialen en het laten zien 
aan onze ouders. 

 
 
 
 
 
 

 

Leerlingen showen vol trots de “nagemaakte”etalages 


