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Nieuwsbrief 2 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze nieuwsbrief vindt u mooie thema’s rond het Vakcollege-concept. Op het kersverse Vakcollege 

Thamen gingen leerlingen aan de slag met een ‘vliegveld op zee’. Regina Twickler-Poelstra van het 

Hondsrug College vertelt hoe zij redenerend vanuit de behoefte in de regio en de examens hun verticale 

leerlijnen vormgeven en meer dan de vier verplichte keuzevakken aanbieden. Grescollege heeft zijn 

school ondergebracht in een historisch pand en werkt hierin samen met lokale ondernemers en de buurt. 

Gemini vergroot de verantwoordelijkheid voor het leerproces door een flexrooster aan te bieden waarin 

leerlingen echt iets te kiezen hebben. Tijdens de drie studiedagen in de regio’s in februari en maart, kunt 

u in gesprek over deze interessante thema’s! Tenslotte kunt u lezen dat het bestuur aan de slag gaat met 

de regeling rond de vrijwillige ouderbijdrage. 

Veel leesplezier! 
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De opstart van het Vakcollege Thamen  
 
Vooraf 
In schooljaar 17-18 hebben wij als vmbo-afdeling van Thamen 
te Uithoorn gekozen voor invoering van het  Vakcollege-
concept. Als school zochten we naar een onderwijskundige 
aanpak die aan zou kunnen sluiten op onze visie. Deze 
onderwijskundige visie zou er mede voor moeten zorgen dat 
we onszelf onderscheiden in de regio en daarmee de 
terugloop van de leerlingaantallen zouden kunnen omkeren. 
Na voorlichting en overleg is er eind ‘17-‘18 ook 
daadwerkelijk gekozen om het Vakcollege te omarmen. 
Schooljaar 18-19 heeft in het teken gestaan van ontwikkeling 
hiervan, zodat het Vakcollege Thamen gefaseerd ingevoerd 
kon worden, startend vanaf ‘19-‘20.  
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De ontwikkelfase 
Er is een ontwikkelgroep samengesteld van 7 docenten om de onderwijskundige visie van het Vakcollege te 
vormen naar onze school. Er waren veel bevlogen docenten geïnteresseerd om in deze ontwikkelgroep 
plaats te nemen. Met een kleine commissie hebben we motivatiebrieven bekeken en gesprekken gevoerd 
om vervolgens deze groep samen te stellen. Hierbij hebben we bewust naar de vertegenwoordiging in 
school gekeken (onderbouw, bovenbouw, praktijkdocenten, lob) om een groot draagvlak te creëren. 
 
Deze ontwikkelgroep heeft meerdere scholen bezocht voor informatie en ter inspiratie (Pieter Zandt, 
Teylingen College) en heeft begeleiding gehad van Muriël Daal vanuit de LVV.  
De focus heeft in het eerste jaar gelegen op de ontwikkeling van een nieuwe lessentabel, een schoolvisie, 
een nieuw curriculum en op het meenemen van onze collega’s (maandelijkse nieuwsbrief, algemene 
voorlichting en workshops tijdens studiemiddagen). Dit heeft geresulteerd in voorlichting op basisscholen 
en een geweldige open dag. De aanmeldingen waren zeer positief en een stijgende lijn is meteen ingezet 
qua aantallen! 
In de laatste fase ging het vooral om het implementeren en voorbereiden van de lessenplannen naar onze 
eigen lessen. Dit gebeurde in samenwerking met de docenten die de vakken zijn gaan aanbieden in het 
volgende schooljaar.  
 
De echte start van het Vakcollege Thamen 
Het Vakcollege Thamen is echt gestart dit schooljaar (19-20)! Dit was super spannend om te doen omdat er 
toch nog veel geregeld moest worden. De lokalen waren nog in verbouwing en het was heel spannend hoe 
de leerlingen zouden reageren. In de eerste fase zijn we druk bezig geweest met het opzetten van goede 
lessen en bespreken hoe we willen beoordelen. Er is gekozen voor een formatieve beoordeling. De 
afstemming onderling tussen alle docenten is een blijvende zoektocht die nog steeds elke dag ‘gefinetuned’ 
wordt.  
De eerste periode is afgesloten met een projectweek; Schiphol op zee! Hierin hebben de leerlingen 
verschillende werkstukken gemaakt bij de Vakroute Techniek en Mens & Dienstverlening, maar ook bij 
Nederlands, beeldende vorming en mens en maatschappij. Al deze werkstukken zijn gepresenteerd tijdens 
een spetterende officiële opening van het Vakcollege Thamen op vrijdag 8 november 2019! Alle leerlingen 
hebben hun werkstukken laten zien aan ouders/verzorgers, familieleden, vertegenwoordigers van 
omliggende scholen, wethouder van de gemeente Uithoorn, bestuur en andere genodigden!  
De kop is er nu echt af en de ontwikkeling voor jaar 2 is in volle gang. De nieuwe open dag komt er weer 
aan en het is spannend om te zien of we de positief ingeslagen weg omhoog kunnen vasthouden! 
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Hondsrug College: Goede leerlijnen en meer dan 4 

keuzevakken! 
“Om leerlingen hun talenten optimaal te laten benutten kiest 

het Vakcollege voor maatwerk voor alle leerlingen. De 

leerling moet natuurlijk zelf willen en het moet passen”. 

Maatwerk in aantal en type keuzevakken 

Vol enthousiasme en trots vertelt Regina Twickler-Poelstra 

over de leerlingen van de Vakroute Mens & Dienstverlenen 

en wat hen zo bijzonder maakt. Het Vakcollege biedt alle 

Vakcollege leerlingen de kans om af te studeren met twee 

extra keuzevakken. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen 

deze resultaten mee kunnen nemen, in een plus-document, 

naar het vervolgonderwijs. Om een goede afstemming met 

dit vervolgonderwijs te houden heeft Regina eerst 

veldonderzoek gedaan binnen het werkveld, mbo en hbo en 

aan hen gevraagd welke zaken zij van de leerlingen missen 

die bij hen binnen komen. De reacties waren aanleiding voor 

de volledige vakgroep/het team om vanaf dag 1 deze 

omissies (theorie/praktische vaardigheden) te stapelen (als 

lego blokken) in hun curriculum. ‘Op deze wijze sluit je als 

Vakcollege ook aan bij wat het vervolgonderwijs/werkveld 

van de leerlingen vraagt’. Daarnaast is meteen ook helder welke keuzevakken nuttig zijn om te combineren 

en/of aan te bieden zodat er voor de leerlingen een aanbod ontstaat wat ook recht doet aan de diversiteit 

aan interesses en talenten. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen van E&O/MVI of Techniek een keuzevak van 

Z&W volgen of vise versa.  

Neerdalen van het examenprogramma in leerjaar 1 

Leerlingen kunnen op deze wijze beter gemotiveerd tussentijds switchen en een definitieve keuze maken 

die past bij wat ze willen en kunnen. De kracht van deze werkwijze zit in het druppelsgewijs (van leerjaar 4 

naar leerjaar 3, 2 en 1) laten neerdalen van theorie en vaardigheden in het curriculum. Daarnaast zit de 

kracht ook in ‘de herhaling’ gedurende de leerjaren. Om dit alles te realiseren is samenwerking met de hele 

Vakgroep en het hele team onontbeerlijk. Uniformiteit en betrokkenheid in het gezamenlijk ontwikkelen 

van het curriculum staat aan de basis van dit alles. 

Voor de leerlingen ontstaat er zo een rijke mix van Vakcollege-lesbrieven, vaardigheden die horen bij de 

keuze- en profielvakken en een vakgerichte methode in leerjaar 3 en 4.  

In onderstaande tabel vindt u het stappenplan voor het verkrijgen van ondernemende en zelfstandige 

Vakcollege leerlingen van de Vakroute M&D van het Hondsrug College! 
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Stap 1. 

Participatie Volledig 

Team/Vakgroep  

Stap 2.  

Verticale teams verzorgen 

onderwijs 

Stap 3. 

Mix van Methoden 

Stap 4.  

Zelfstandige en 

ondernemende 

leerlingen 

Curriculum ontwikkeling met de 

hele Vakgroep. Vanaf het mbo 

terug redenerend naar leerjaar 4 

=> leerjaar 3=> leerjaar 2=> 

leerjaar 1. 

Uniforme en methodische wijze 

van aanbieden theorie en 

vaardigheden in alle leerjaren. 

Verzorgen van keuzevakken 

middels teamteaching 

(verschillende (vak)docenten). 

Docenten die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor 

leerlingen verzorgen ook samen 

de beoordeling (van bijvoorbeeld 

werkstukken). 

Docenten voelen zich steeds 

meer coach van de leerlingen. 

In het curriculum een opbouw 

van zowel vaardigheden als 

theorie. 

Stapelen (lego) van kennis en 

vaardigheden). 

Gedeelten van theorie en 

vaardigheden van 

profielmodulen en keuzevakken 

worden al in klas 1 behandeld.  

Herhaling van theorie en 

vaardigheden in alle leerjaren. 

4 werkplekken voor leerlingen: 

1. Instructie en zelfstandig leren 

2 ICT vaardigheden, zelfstandig 

werken + nakijken opdrachten 

3. Oefenen en uitvoeren 

vaardigheden. 

4.Keuken- en facilitaire kennis 

opdoen en bijbehorende 

vaardigheden uitvoeren. 

Werken met zowel 

lesbrieven, methoden, 

inhoud en vaardigheden 

van keuzevakken en 

profielmodulen. 

Starten met oefenen van 

alle praktische 

vaardigheden die horen bij 

profielmodulen en 

keuzevakken. 

Echt maatwerk voor alle 

leerlingen. Per leerling 

wordt gekeken welke 

(extra) keuzevakken 

wenselijk zijn. 

Vanaf dag 1 werken 

leerlingen aan 

‘zelfstandigheid ‘en 

‘ondernemendheid’. 

Eén algemeen keuzevak 

voor alle leerlingen (EHBO). 

Vanaf klas 1 werken 

leerlingen aan inhoud en 

vaardigheden van de 

profielen en keuzevakken.  

Herhaling en oefenen van 

deze vaardigheden in klas 2 

in klas 3 doen leerlingen de 

eindtoets. 

in klas 3 regelen leerlingen 

alle extra zaken zelf.  

Leerlingen weten beter wat 

ze niet en juist wel willen. 

Leerlingen nemen zelf het 

initiatief om extra 

stageplekken te regelen. 

Leerlingen denken mee bij 

het  gezamenlijk oplossen 

van problemen . 

Leerlingen zijn stage-

vaardig. 

 

Tot slot 

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan kunt u voor nadere informatie tijdens de studiedag van regio Oost, de 

workshop over dit onderwerp volgen. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze onderwijsadviseur 

Muriël Daal.  
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Oproep! 

Vakcollege Bonaire komt graag in contact met enthousiaste docenten van Motorvoertuigen en Transport. Vindt u 

het leuk hen te ontvangen en op weg te helpen met het opzetten van deze afdeling? Laat het weten aan 

iveerkamp@hetvakcollege.nl of bel 06-28666100.  

 

Feestelijke opening Grescollege 
Directeur Noud Theunissen is trots op de nieuwe school. “Amper twee jaar geleden was het gebouw nog 

verlaten en vervallen. En dat terwijl de Greswarenfabriek een rijke en betekenisvolle historie had voor 

Reuver en omgeving (Gres = aardewerk van vette klei).  Het is dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel 

inzet alle betrokken partijen hebben getoond tijdens het renovatie- en verhuisproces. We beschikken nu 

over een uniek schoolgebouw waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan, en dat is reden 

voor feest!” 

Dat feest werd op bijzondere wijze gevierd. Om de festiviteiten kleinschalig met elkaar te kunnen beleven, 

waren de leerlingen per leerjaar in vier groepen verdeeld. Waarnemend burgemeester Rutten en 

locatiedirecteur Theunissen mochten daarom maar liefst vier keer het welbekende lintje doorknippen. 

Daarna konden de leerlingen onder het genot van beschuit met muisjes en alcoholvrije champagne 

genieten van de talenten van hun klasgenoten. 

 

 

Het Grescollege in de Greswaren 

Het Grescollege bevindt zich in het pand “De Greswaren” in Reuver. De Greswaren zal in de eerste helft van 

2020 officieel geopend worden. De komende tijd zullen zich hier verschillende zakelijke partners en 

verenigingen gaan vestigen. Met die partners zoekt het Grescollege bewust de samenwerking op. 

Theunissen: “We willen onze leerlingen kennis laten maken met de werkelijkheid in de eigen regio. Die 

praktijk ligt niet meer alleen letterlijk in onze achtertuin, maar is nu ook binnen de eigen school te vinden. 

Zo kunnen onze leerlingen stagelopen bij restaurant De Gresbuus, direct meekijken bij verschillende 

beroepsbeoefenaars en een bijdrage gaan leveren aan het verenigingsleven in het dorp. Dat is erg 

waardevol en levert voor iedereen geweldige kansen op.” 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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In de onderbouw van het vmbo werken we met een “carrousel”. Leerlingen maken praktisch kennis met de 

profielen die in de bovenbouw worden aangeboden gedurende 4 lessen per week. De theoriecomponent 

komt ook aan bod. Hiermee wil de school bereiken dat leerlingen een meer verantwoorde keuze maken 

voor een beroepsrichting. In de bovenbouw krijgen de leerlingen 10 praktijklessen per week binnen de 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (gemengde leerweg 6 praktijklessen). De mogelijkheden die binnen 

het gebouw, verbreed door de aanwezigheid van de genoemde partners, aanwezig zijn worden zoveel 

mogelijk benut. Een week stage binnen het restaurant, verantwoordelijk zijn voor de inkoop, de bereiding 

en bediening is in de nabije toekomst realiteit. Met als hoogtepunt een 3 gangen diner serveren aan je 

ouders op vrijdagmiddag. Binnen het profiel economie en ondernemen lopen de leerlingen uit het 4e 

leerjaar wekelijks een aantal uren stage bij het in Roermond gevestigde outlet-centrum. 

Het team van het Grescollege denkt na over de mogelijkheden om in de onderbouw havo een meer 

praktische beroepsoriëntatie aan te bieden. 

Nul-op-de-meter Oppe Brik 

De feestochtend vormde de afsluiting van een ingrijpende verbouwing. Het oude fabriekspand is met 

financiële ondersteuning van de gemeente Beesel en Provincie Limburg volledig nieuw leven ingeblazen. 

Debbie Heesakkers, wethouder Gemeente Beesel: ‘Ik ben blij met de prettige samenwerking met de diverse 

partijen die hierbij betrokken waren en met de geweldige invulling voor dit oude industriële pand. Een stuk 

industrieel erfgoed dat een veelbelovende toekomst heeft gekregen. In eerste instantie met de jeugd, maar 

ook met een restaurant, bedrijven en verenigingen die hier hun intrek nemen. Een bruisend centrum 

binnen de bijzondere Nul-op-de-Meter nieuwbouwwijk ‘Oppe Brik’. Bovendien zijn we trots dat een 

dergelijk groot project heeft bewezen dat het mogelijk is om een project binnen het gestelde budget en 

binnen de geplande tijd succesvol op te leveren.’ 

Met dank aan teamleider Ludo Peters en https://www.soml.nl/2019/12/opening-grescollege/ 

 

  

https://www.soml.nl/2019/12/opening-grescollege/
https://www.klictet.nl/projecten/herontwikkeling-greswarenfabriek-reuver
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Studiedagen in de regio: Kris kras! 
In zowel regio West, Oost als Zuid zal een studiedag plaatsvinden met een keynote, rondleiding, workshops 

en uitwisseling van best practices. Kris kras door het land dus! Men kan kiezen voor de studiedag in de 

eigen regio, maar een cross over of alle drie bezoeken kan ook. De thema's, locaties en de data: 

 Regio Zuid: 'Op ontdekkingsreis' bij Talentenschool Turnhout in België op 13 februari 2020 

 Regio West: 'Levensecht leren' bij KTS Teylingen te Voorhout op 4 maart 2020 

 Regio Oost: 'Schotten doorbreken' bij Vakcollege Noordoostpolder op 16 maart 2020 

Op de Website www.hetvakcollege.nl vindt u de drie uitnodigingen en het inschrijfformulier. 

Regio Oost gaat naar Vakcollege Noordoostpolder! 

Wat betekent ‘Leren door doen’ voor het vakmanschap van onze leerlingen en onze Vakcolleges? Graag 

gaan wij met Vakcollege docenten en het bedrijfsleven aan de slag om dit thema verder uit te diepen en 

ervaringen te delen. Tijdens het ochtenddeel is er een eerste workshop ronde en in de middag is er een 

inspirerende rondleiding op het Vakcollege Noordoostpolder en nemen wij een kijkje in de keuken bij zowel 

Mens & Dienstverlenen als bij Techniek. We komen er ook achter waarom leerlingen van dit Vakcollege zich 

zo gelukkig voelen op deze school. Na een netwerklunch is er een tweede workshopronde. Bart Engberts 

(van het platform TL) vertelt over de nieuwe leerweg en over de ervaringen van scholen in Canada. Tijdens 

de afsluitende borrel is er mogelijkheid tot napraten, elkaar verder inspireren en netwerken met 

Vakcollege-collega’s. 

Wij kijken uit naar uw aanmelding en hopen u ergens in de regio te ontmoeten! 

 

 

  

http://www.hetvakcollege.nl/
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Flexrooster: Meer eigenaarschap voor het leren! 
Het Gemini College is dit schooljaar gestart met een flexrooster. Dat betekent dat leerlingen een rooster 

krijgen van 3 vaste lesblokken van 80 minuten per dag en ervoor en erna flexuren. De leerlingen kiezen zelf 

wat ze tijdens de flexuren volgen. Denk hierbij aan onder andere bijlessen, huiswerkbegeleiding, stilte-uren 

en masterclasses. Leerlingen plannen deze 5-7 flexuren (dat varieert per leerjaar) per week zelf in. Wil je 

uitslapen? Dat kan, maar dan moet je op een ander moment een extra flexuur inplannen. 

Teamleider Ineke Maliepaard licht toe: “we zijn met het team bij andere scholen gaan kijken en daar zagen 

we dat de vmbo-afdeling niet meedeed met een flexrooster, omdat men dacht dat het voor deze doelgroep 

niet zou werken. Wij vonden: we zijn één school en één team en zagen de kansen van deze flexibilisering 

voor onze leerlingen. Met het flexrooster bieden we maatwerk: leerlingen hebben iets te kiezen. Dit doen 

ze onder begeleiding van vakdocenten en mentoren. En wil een leerling wiskunde op TL-niveau volgen: 

prima, ga het maar proberen!”.  

Leren door doen 

Met het flexrooster krijgen vakdocenten meer tijd om de betekenis van de lesstof uit te leggen en samen 

met de leerling concrete praktijkvoorbeelden te analyseren. De samenwerking komt de sfeer en de 

prestaties ten goede. Leren door te doen komt zo nog beter uit de verf. Daarnaast dwingt het docenten af 

te wisselen in werkvormen. Want 80 minuten frontaal voor de klas, gaat niet werken. 

Ineke Maliepaard, zichtbaar enthousiast: “Het traditionele onderwijssysteem biedt onvoldoende 

gelegenheid om talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze Vakcollege-leerlingen kunnen nu ook 

kiezen voor masterclasses als Spaans en Mythologie, dat is toch geweldig! Andersom kunnen de havisten 

kiezen voor Lassen of Techniek. We merken nu al dat de eerste klassers zich meer verantwoordelijk voelen 

voor hun leerproces dan de vierde klassers!” 
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Vanuit het bestuur: nieuwe regeling vrijwillige geldelijke 

bijdrage  
Zoals wellicht bekend is er nieuwe wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. 

Deze nieuwe bindende regeling voorziet er tenminste in dat leerlingen voor wie de bijdrage niet of niet 

geheel gedaan kan worden, vrijgesteld worden van deze bijdrage en zodoende deel kunnen nemen aan de 

(extra) activiteiten. De inzet is dat voorkomen moet worden dat door het vrijwillige karakter van de 

bijdrage in combinatie met het recht dat leerlingen te allen tijde aan de (extra) activiteiten kunnen 

deelnemen, dat zogenaamde profielscholen (bv de Vakcolleges) door verminderde bijdrage het 

onderwijsprogramma niet meer kunnen uitvoeren. Een bijzondere financiering voor deze profielscholen 

zou dan tot de mogelijkheid moeten behoren. 

De LVV is momenteel met de VO Raad hierover in overleg en agendeert dit onderwerp voor het bestuurlijke 

overleg. Zo spoedig mogelijk volgt nadere informatie over dit onderwerp.  

Voor vragen of opmerkingen rondom de belangenbehartiging kunt u een email sturen naar 

info@hetvakcollege.nl  

 

Data om te noteren 
30 januari Sessie 1 training Content-creatie VR-brillen – Vakcollege Eindhoven, 9.30-13.30 uur (onder 

voorbehoud i.v.m. staking!) 

13 februari Studiedag Talentenschool in Turnhout, België, 9.30-15.30 uur 

4 maart Studiedag Levensecht leren bij Teylingen College, 9.45-15.15 uur 

16 maart Studiedag Vakcollege Noordoostpolder, 9.30-15.30 uur 

Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

 

 

17 maart Sessie 2 training Content-creatie VR-brillen – Comenius Beroepsonderwijs, 12.00-16.00 uur 

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

7 mei Sessie 3 training Content-creatie VR-brillen - Gemini, 9.30-13.30 uur 

11 mei Bestuurlijk Overleg, Vakcollege Maarsbergen, 16.00-18.30 uur 

25 mei Algemene ledenvergadering, 15.30-19.00 uur 

26 mei  Themabijeenkomst regio West (onder voorbehoud) 

22 juni Sessie 4 training Content-creatie VR -brillen- Helinium, 12.00-16.00 uur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond april. Heeft u nieuws over uw Vakcollege, Vakmavo of Vakhavo? 

Of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met: 

Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100.  

mailto:info@hetvakcollege.nl
mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

