Nieuwsbrief 2 Landelijke Vereniging van Vakcolleges
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de nieuwjaarswens van onze voorzitter Jenny Oldenhuis. Daarnaast
enthousiaste berichten over de training Vakroute Expert en natuurlijk lichten we een tipje van de sluier
op van de activiteiten in de drie regio’s. Muriel Daal start met een werkgroep om dienstverlening en
behoeften rond Vakmavo- en –havo te onderzoeken. En verder een terugblik op de
informatiebijeenkomst over de techniekgelden en een toelichting op de belangenbehartiging door LVV.
Veel leesplezier!
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Onze wens gaat uitkomen….
December is traditiegetrouw het moment van terugkijken en vooruitzien. Nu
doen wij dit als Vakcolleges natuurlijk dagelijks. We evalueren en reflecteren
om met een blik op de toekomst de juiste stappen te kunnen zetten: Zonder
verleden geen toekomst. Afgelopen jaar hebben wij als LVV mooie stappen
gezet, stappen die echt het verschil gaan maken voor onze leerlingen en
onze economie.
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Het nadenken en inspelen op de veranderingen die steeds sneller ingezet moeten worden, is de kern van
ons bestaan. Wat betekent vakmanschap voor onze leerlingen in 2035? Hebben we dan nog een
timmerman nodig? Sleutelen onze leerlingen dan nog aan elektrische auto’s, staan onze leerlingen nog aan
het bed? De toekomst is onzeker. Waar we zeker over kunnen zijn is dat we het niet precies weten. Het is
onze taak als LVV om goed na te denken over onderwijs voor een inspirerende toekomst.
Ik vind het echt geweldig dat wij voor onze landelijke studiedag de meest
gevraagde trendwatcher en futurist van Nederland, Richard van Hooijdonk,
bereid hebben gevonden de keynote te verzorgen. Met zijn internationale
researchteam van 30 specialisten onderzoekt hij dagelijks vele trends op het
gebied van robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things, biotech, nanotech,
neurotech, blockchain, 3D en 4D printing en natuurlijk ook augmented en
virtual reality. De impact op vele sectoren wordt door hem zichtbaar gemaakt
en geeft ons richting voor de toekomst van Vakcolleges. Zijn lezing heeft mij
destijds echt aan het denken gezet en geïnspireerd om met een andere (VR)bril
naar de toekomst en ons onderwijs te kijken.
Mijn wens, maar ook de wens van leerlingen, ouders, collega’s en het
bedrijfsleven gaat uitkomen: Vakcolleges voor alle leerlingen! We gaan
namelijk naast de huidige Vakroute voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen, ook een Vakmavo &
-havo ontwikkelen voor de theoretische leerweg en/of havo (meer hierover verderop in deze nieuwsbrief).
Je gaat niet naar een Vakcollege omdat je een basis- of kaderadvies hebt, nee je kiest voor het Vakcollege
omdat je op een andere manier wilt leren: praktisch, betekenisvol en toekomstgericht!
Namens het bestuur van de LVV wens ik ieder een innoverend 2019. Wij hopen je te ontmoeten op
19 maart 2019.
Jenny Oldenhuis, voorzitter LVV

Impact training Vakroute Expert
Onze ervaring als deelnemers van de training Vakcollege Expert is alleen maar positief. Wij gingen blanco
naar de training en lieten het gebeuren. Uiteindelijk is dit alleen maar positief uitgepakt.
In de training krijg je verschillende handvatten voor het omgaan met je eigen problemen maar vooral ook
leer je van de problemen en voorbeelden van de andere cursisten. Het delen van ervaringen hoe het op
verschillende Vakcolleges er aan toe gaat is erg prettig. Je hoort wellicht dat ‘jouw probleem’ op een
andere school al opgelost is of je deelt ervaringen van hoe collega’s op andere scholen met deze
struikelblokken omgaan.
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Deelnemers Training Vakroute Expert 2018/2019

Zo is dat nu ook het geval met het groepje waarin wij intervisie mogen doen aanstaande donderdag
24 januari. Ons Vakcollege-team draait goed en wij zijn op elkaar ingespeeld, helpen elkaar waar het nodig
is. Echter het struikelblok is ons leerplein; het is niet werkbaar en dat stagneert de lessen. Een collega van
een andere school heeft daarentegen het tegenovergestelde. Door de handreikingen van de trainers
Muriël Daal en Ineke Veerkamp, over “hoe wij een gesprek aan moesten gaan" en “wat we nodig hebben”
en “het beeld van de collega waarbij het plein netjes is”, konden wij onderbouwd het gesprek met onze
kernteamleider en rector aangaan. Mede hierdoor is ons doorbraakproject nu aan het starten in het
nieuwe jaar en hebben wij al meer voor elkaar gekregen, terwijl wij aanvankelijk dachten dat het niet zo
snel ging gebeuren. De training leert je dingen op te pakken en er zelf voor te gaan, een expert te worden
om je eigen plan op te zetten en uit te voeren waarbij je overlegt met een team. Hierdoor sta je er niet
alleen voor en kun je je plannen goed onderbouwen.
Kim Schippers & Mandy van ’t Geloof, docenten Mens & Dienstverlenen Helinium Vakcollege (2 dames links
op de foto)

Regio West: Kennisdeling
Net zoals in de andere regio’s wordt ook in regio West hard gewerkt aan de ontwikkelingen t.a.v. sterk
techniekonderwijs. Op 21 november hebben we een directeurenoverleg gehad bij het Technisch College
Velsen. Een school met een rijke historie, en dat proef je als je door de gangen loopt. Het maritiem college
met internaat zit op dezelfde locatie. Dat maakt dat de school een heel eigen en betrokken cultuur kent. Na
het overleg was er ruimte voor een rondleiding door directeur en regiovoorzitter Frank Out.
Na, voor sommigen van ons, een nieuwe of hernieuwde kennismaking hebben we een aantal onderwerpen
besproken. Het ging over: terugloop aantal leerlingen, werving, regioplannen, hulpvragen, plannen voor de
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nabije toekomst. Er zijn een aantal duo’s gevormd, die naar
aanleiding van thema’s bij elkaar op visite gaan. In eerste
instantie voor een ‘benen op tafel’ overleg.
We hebben in de regio als focus voor 2019 vastgesteld:
 De samenwerking met primair onderwijs
 Wervende activiteiten/imagoverbetering

Dit zal ook zijn beslag krijgen in de regioplannen van de
diverse Vakcolleges.

Technisch College Velsen

De volgende keer zijn we te gast in Almere bij Het Baken Stad. Alvast dank daarvoor!

Regio Zuid: themabijeenkomst Technologie in Zorg en Welzijn
Nadat in oktober techniekdocenten aan de slag waren geweest met innovatief lesmateriaal, waren nu de
Zorg & Welzijn docenten van Regio zuid aan de beurt. We waren eind november te gast bij Summa College
te Eindhoven en kregen een kijkje in hun mbo-keuken aangaande technologie in Zorg & Welzijn. We
trapten af met informatie over de nieuwe opzet van het kwalificatiedossier op niveau 2. Waar het voorheen
zo was dat er voor iedere sector een aparte opleiding bestond, is het nu zo dat de uitstroomrichtingen Zorg
& Welzijn, Sport & Recreatie en Facilitaire Dienstverlening is samengebundeld onder het Kwalificatiedossier
Dienstverlening niveau 2. Een extra argument dus om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen waarin de
programma’s van Vakcollege en mbo naadloos op elkaar aansluiten.
Hierna kregen we een demonstratie van een aantal technologische toepassingen die kunnen worden
toegepast om mensen te activeren of te ondersteunen waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen:
een interactieve knuffel, activerend computerspel dat bediend kon worden met kussens, digitale pillenautomaat, beeldbegeleiding en zorgalarmering. Dit leverde ook een interessante discussie op over het
dilemma tussen mens en machine.
Een ICT-student legde ons uit welke kansen een VR-bril het onderwijs zou kunnen bieden om leerlingen te
kunnen ‘onderdompelen’ in het menselijk lichaam of in een specifieke zorgsituatie.
Vervolgens namen we een kijkje in Lokaal+. Dat is een wijkleerbedrijf waar senioren elkaar kunnen
ontmoeten en tegelijkertijd in aanraking komen met technologie die hen kan ondersteunen. Studenten van
Summa College begeleiden deze senioren in het hanteren van domotica-, computer-toepassingen en apps.
Een eye-opener was dat de technologie in dit centrum gesponsord werd door bedrijven die deze ruimte
tegelijkertijd als showroom gebruikten.
Een teamleider van Helinium vakcollege constateerde tijdens de afsluitende borrel: Ik moet op zoek naar
bedrijven die onze Z&W-leeromgeving kunnen moderniseren!
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Even wennen aan de VR-bril

Docent Summa aan het woord over kansen Technologie voor de
zorg

Regio Oost: Ondernemende leerlingen Gomarus
Groningen – Hoe leer je wat er allemaal komt kijken als je je eigen onderneming gaat starten? Gewoon
door het te doen. Vmbo leerlingen uit klas 3 van het Gomarus College aan het Vondelpad in Groningen zijn
hun eigen winkel gestart. Die winkel is vandaag geopend door Ben Woldring.
Als je voor het vak ondernemen een gast wilt uitnodigen, is Ben Woldring natuurlijk een inspirerend
voorbeeld. Hij begon op zijn 13e een schoolopdracht met als resultaat de website bellen.com. Deze website
was een hit en de advertentie-inkomsten stroomden binnen. Nu is Ben 33 jaar en heeft hij 45 werknemers
in dienst, verspreid over drie locaties.
In de aula van het Vondelpad waren zo’n 100 leerlingen waaraan Ben zijn verhaal vertelde. “Dit is veel
leuker dan iets leren uit een boek, hier hoor je hoe het echt moet!” volgens één van de leerlingen. Ben
opende vervolgens de winkel die door de leerlingen zelf is bedacht en uitgevoerd; het assortiment, de
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inkopen en de uitstalling. Je passer of rekenmachine, een Gomarus hoodie of een flesje water: het is te
koop in de winkel en er zijn nog nieuwe ideeën genoeg.
De tip van Ben aan de leerlingen: Leer programmeren, want er is een tekort aan mensen die dat goed
kunnen. En laat juist programmeren één van de keuzevakken zijn waar leerlingen volgend jaar uit kunnen
kiezen.
Op het vmbo van het Gomarus College kun je
niet alleen leren hoe je moet ondernemen, maar
zijn er ook opleidingen in de techniek en zorg &
welzijn. De school biedt zowel het Vakcollege als
de VakMavo aan. Leerlingen worden opgeleid
tot vakmensen, want daar zitten veel bedrijven
om te springen.

Start project Vakmavo/-havo!
“Denken in de hele keten is noodzakelijk en is de basishouding in trajecten”
Paul Rosenmöller, 27 nov 2018, tijdens conferentie Nieuwe leerweg te Zwolle
Hoe kunnen we praktisch intelligente leerlingen met TL of havo-niveau laten profiteren van inzichten uit
het Vakcollegeconcept? Dat willen we de komende periode onderzoeken. Het bestuur van de Landelijke
Vereniging van Vakcolleges heeft besloten om te starten met de voorbereidingsfase voor het project
Vakmavo en Vakhavo.
Een tiental scholen (met een Vakmavo dan wel Vakhavo) nemen zitting in een werkgroep. Wij zullen de
lopende initiatieven verrijken met de output van de drie te houden bijeenkomsten. Daarnaast zullen we in
kaart brengen of er behoefte is de krachten op dit vlak te bundelen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 29 mei wordt op basis van een rapport met aanbevelingen besloten of Vakmavo/-havo aan de
dienstverlening van de LVV wordt toegevoegd.
Op 23 januari a.s. starten we met de 1e werkgroepbijeenkomst, de 2e en 3e bijeenkomst zijn reeds gepland
op 13 februari en 27 maart, telkens van 13.00-16.00 uur.
Wij volgen alle actuele ontwikkelingen rondom de nieuwe leerweg op de voet en vervlechten deze waar
nodig in het traject. Wij gaan tijdens de 1e bijeenkomst aan de slag met vragen als:
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•

Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen Vakcollege (BL&KL), Vakmavo en Vakhavo?

•

Welke behoefte is er aan leerinhoud, leermiddelen en (beroeps)vaardigheden?

•

Welke randvoorwaarden zijn daarbij noodzakelijk?

•

Welke stappen zijn vervolgens nodig om deze randvoorwaarden te realiseren?

Ben u enthousiast geworden bij het lezen van dit bericht en wilt u alsnog deelnemen aan de werkgroep?
Neem dan contact op via mdaal@hetvakcollege.nl.

Informatiebijeenkomst Techniekgelden
Op 6 november was er een informatiebijeenkomst over de te ontwikkelen regioplannen voor Sterk
Techniek Onderwijs. Tijdens deze middag is er veel informatie gedeeld over de stand van zaken op de
verschillende scholen en de intenties van de overheid. Jacqueline Kerkhoffs presenteerde de kaders van
Sterk Techniek Onderwijs, Vakcollege De meerwaarde liet de contouren van hun regioplan zien. Tijdens het
uitwisselmoment spraken deelnemers over het vormen van regio’s, de verdeling van de gelden over
deelnemende scholen, techniekarme regio’s, de rol van leerlingen die praktisch intelligent zijn en
Vakcolleges in de regio’s etc. Ook werd de infographic die door de LVV is ontwikkeld gepresenteerd. Dit
hulpmiddel kan samen met de hulpmiddelen die de overheid verstrekt, gebruikt worden om het gesprek op
de scholen op gang te brengen. Met een goed gevoel, maar wel met nog veel werk voor de boeg, kunnen
we constateren dat het een goede middag is geweest.
Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik dat veel scholen al een mooi eind op weg zijn om het regioplan op
te stellen. De formats die de overheid hiervoor beschikbaar stelt, via www.sterktechniekonderwijs.nl zijn
richtinggevend en ondersteunend. Een flink aantal Vakcolleges zijn penvoerder, wat ook weer extra
verantwoordelijkheid en werk met zich meebrengt. Het blijkt een gegeven dat Vakcolleges het
achterliggende concept van Sterk Techniek Onderwijs gemakkelijk kunnen omarmen, omdat dit veel
raakvlakken heeft met het concept van het Vakcollege.
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Er wordt in korte tijd veel gevraagd voor de samenwerkingsplannen. Je koers nu duidelijk uitzetten is
belangrijk en het moet geen haastklus worden. Dat levert hier en daar wel spanning op. Schroom niet je
vragen te stellen aan mede-Vakcolleges of aan de helpdesk: adviseur Matthijs Scheer, 06-20302084.
Voor de komende tijd: Veel succes met het uitwerken van het regioplan!

Belangenbehartiging
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van belangenbehartiging van onze leden op diverse fronten.
Bestuursleden zitten aan tafel bij diverse landelijke gremia. Zo is Jacques Wilbers vanuit de Landelijke
Vereniging van Vakcolleges bestuurslid bij het SPV (alle platforms vmbo) , Rolf Mulder is aangesloten bij de
Federatie Techniek (een samenwerking van platforms BWI, PIE, M&T en HBR) en Jenny Oldenhuis schuift
aan bij het bestuurlijk overleg vmbo van de VO Raad onder leiding van Paul Rosenmöller.
De afgelopen maanden zijn bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges o.a. actief geweest
om duidelijkheid te krijgen over de vereenvoudiging van de bekostiging VO en de eventuele consequenties
van deze vereenvoudiging voor het vmbo. In de bijlage vindt u een brief die door Rolf Mulder namens de
LVV is opgesteld.
Tevens in de bijlage de reactie van A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs.
Inmiddels is deze brief en de reactie van de minister besproken bij de VO Raad en de SPV (Stichting
Platforms vmbo) en zijn ambtenaren van OCW gestart met het maken van (her)berekeningen aangaande de
consequenties voor het vmbo. Hieronder treft u de reactie van de VO raad:
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“De VO Raad heeft zijn zorgen geuit over de gevolgen van de vereenvoudiging voor het (beroepsgerichte)
vmbo. De Tweede Kamer heeft zich inmiddels uitermate gevoelig getoond voor dit dossier (met name
m.b.t. krimp en stapeling van effecten). Minister Slob heeft inmiddels de concrete toezegging gedaan om
dit opnieuw te berekenen. Op korte termijn gaan ambtenaren aan de slag om te bezien of het mogelijk is
om het vmbo financieel gunstiger uit te laten komen. In de zomer van 2019 verwacht de Minister met een
uitgewerkt wetsvoorstel te komen, rekening houdend met de geuite zorgen. Inmiddels heeft de LVV
hierover ook een reactie van de minister ontvangen.”
Daarnaast is de brief en het antwoord van de minister door Jacques Wilbers besproken in het bestuurlijk
overleg van de SPV, daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:





De brief wordt nogmaals onder de aandacht gebracht van de VO Raad met de toevoeging dat er bij de
beoordeling van het nieuwe voorstel over de vereenvoudiging vertegenwoordiging vanuit het vmbo
betrokken moet worden, met specifieke belangenbehartiging voor het vmbo vanuit de VO raad.
De brief wordt niet naar de tweede kamer gestuurd omdat we nu weten dat er aan een nieuw voorstel
wordt gewerkt.
Er gaat een brief naar OC&W met de mededeling dat we content zijn met het feit dat er nieuwe
berekeningen worden gemaakt.

Bestuur: Johan vd Grift (adv), Frank Out, Edwin vd Hooven, Jenny Oldenhuis, Veronica Pors, Rolf Mulder (afwezig: Jacques Wilbers)

Kortom veel ontwikkelingen rondom de vereenvoudiging bekostiging VO, de Landelijke Vereniging van
Vakcolleges houdt voor u de vinger aan de pols .
Van verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Ook in 2019 zullen we weer op diverse fronten aan
de slag gaan. Heeft u specifieke punten waarbij het van belang is om via de vereniging het belang te
behartigen, laat het ons dan weten. Hiervoor kunt u via de email contact opnemen met Johan van de Grift
(j.vandegrift@hetvakcollege.nl) of via telefoonnummer 0648594142.
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Data om te noteren
14 jan

Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur

23 jan

Eerste bijeenkomst Vakmavo & -havo, 13.00-16.00 uur te Maarsbergen

24 jan

Derde trainingsdag Vakroute Expert (intervisie), 10.00-16.00, op diverse locaties

13 feb

Tweede bijeenkomst Vakmavo & -havo, 13.00-16.00 uur te Maarsbergen

14 feb

Vierde trainingsdag Vakroute Expert, 10.00-16.00 te Maarsbergen

11 maart

Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur

19 maart

Landelijke studiedag LVV voor docenten, staf en management van aangesloten Vakcolleges te Maarsbergen

27 maart

Derde bijeenkomst Vakmavo & -havo, 13.00-16.00 uur te Maarsbergen

9 april

Directeurenoverleg regio West, Oost en Zuid, 14.00-16.00 uur

6 mei

Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur

27 mei

Algemene Ledenvergadering, ca 15.30-18.30 uur

17 juni

Bestuurlijk overleg 16.00-18.30 uur

Heeft u nieuws 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.

Nieuwsbrief 2 - januari 2019

Pagina 10

17-1-2019

Bijlage I: brief Vereenvoudiging bekostiging
(2 aparte brieven)
1.
2.

Aan de leden van de Tweede
Kamercommissie Onderwijs
Aan het bestuur van de VO-raad

Onderwerp:
wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging
onderwijs VO

Geachte ……,

Hierbij willen wij onze grote zorgen m.b.t. de gevolgen van de vereenvoudiging bekostiging VO voor het vmbo met u
delen.
Wij constateren dat in het nieuwe voorgestelde bekostigingsmodel met name vbo-leerlingen (BB/KB) minder basisbekostiging (ten opzichte van de huidige bekostigingssystematiek) gaan ontvangen:
huidig

nieuw

verschil

bovenbouw avo

6.758

6.800

42

vmbo bovenbouw bb/kb

7.976

7.700

-276

vmbo bovenbouw bb/kb (met bep.
profielen als o.a. ICT)

8.602

7.700

-902

vmbo bovenbouw gl

7.294

6.800

-494

onderbouw

6.900

6.800

-100

Zoals te zien valt krijgen BB/KB/GL-bovenbouw-leerlingen aanzienlijk (en onevenredig) minder basis-bekostiging.
Daar komt bovenop dat de vaste voet aangepast gaat worden: van ca. 470.000,- naar 220.000,- voor een
hoofdvestiging en voor een nevenvestiging 170.000.
E.e.a. gaat betekenen dat m.n. brede scholengemeenschappen met relatief veel vbo-leerlingen en weinig
nevenvestigingen aanzienlijk minder bekostiging zullen gaan ontvangen (waarbij we de effecten van krimp en
aanpassing lwoo nog buiten beschouwing laten). We zijn het dan ook bepaald niet eens met de Minister die in zijn
Kamerbrief stelt dat ‘de herverdeeleffecten van dit nieuwe model gematigd zijn en daarmee verdedigbaar’. Het
voorstel ‘vereenvoudiging bekostiging’ is op macroniveau mogelijk budgetneutraal, maar bepaald niet beleidsneutraal
in haar uitvoering. De verminderde bekostiging van m.n. het vbo kan en mag o.i. nooit de intentie en consequentie zijn
van de vereenvoudigingsoperatie.
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Specifiek willen we hierbij nog benoemen dat de verminderde basisbekostiging van het vbo o.i. ook
bedreigend/belemmerend gaat werken voor de inzet van de 100 miljoen extra voor techniek.
Wij constateren dat er momenteel oog en oor is voor de gevolgen van de vereenvoudigde bekostiging in de krimpregio’s,
maar ook dat er in de discussies/analyses te weinig oog is voor de achterliggende oorzaken van de af en toe forse
negatieve herverdeeleffecten en m.n. de dreigende verminderde bekostiging voor het vmbo.
Als gezamenlijke besturen pleiten wij hierbij voor het zodanig aanpassen van het voorstel tot vereenvoudiging van de
bekostiging van het VO dat de dreigende financieringsproblemen in het vmbo worden voorkomen. E.e.a. zou
gerealiseerd kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van een vereenvoudigd bekostigingsmodel.

In afwachting van uw reactie,

Namens de besturen van

Stichting Platforms vmbo (SPV),
Stichting Federatie Techniek en Vakmanschap VMBO,
Landelijke Vereniging van Vakcolleges
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Bijlage II: Reactie Minister Slob
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