
Een doorlopende leerweg door het Vakcollege

In het onderzoek ‘Een doorlopende leerweg door het Vakcollege’ wordt 
in opdracht van de Werkmaatschappij Vakcollege het fenomeen Vakcollege 
onder de loep genomen. Een Vakcollege is een leergang voor jongeren 
die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een 
loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, 
halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze 
vervolgens aan de slag bij een bedrijf. Om dat te realiseren werken binnen 
dat Vakcollege het vmbo, het mbo en het regionale bedrijfsleven intensief 
samen op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en kwaliteit.
Vakcolleges zijn relatief nieuw en er bestaan nauwelijks blauwdrukken. 
Daarom staan de volgende onderzoeksvragen in het onderzoek centraal: 
hoe vullen de Vakcolleges de belangrijke waarden van het concept 
‘Vakcollege’ in, hoe zijn ze op weg daar naar toe en hoe vullen ze sa-
men werking en horizontale verantwoording in om te komen tot een 
ononderbroken leerweg die leidt tot een vak, een diploma en een baan.
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Samenvatting  

Probleemstelling: onderzoeksvragen en doelstelling  

In het onderzoek ‗Een doorlopende leerweg door het Vakcollege‘ wordt in opdracht 

van de  Werkmaatschappij Vakcollege het fenomeen Vakcollege onder de loep 

genomen.  Een Vakcollege is een leergang voor jongeren die aan het begin van het 

voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek willen. In zes 

jaar tijd leren ze een technisch vak, halen ze  een vmbo- en/of mbo-diploma op 

niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf.  Om dat  te 

realiseren werken binnen dat Vakcollege het vmbo, het mbo en het regionale 

bedrijfsleven intensief samen op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en 

kwaliteit.  

Vakcolleges zijn relatief nieuw en er bestaan nauwelijks blauwdrukken. Daarom 

staan de volgende onderzoeksvragen in het onderzoek centraal: hoe vullen de 

Vakcolleges de belangrijke waarden van het concept ‗Vakcollege‘ in, hoe zijn ze op 

weg daar naar toe en hoe vullen ze samenwerking en horizontale verantwoording in 

om te komen tot een ononderbroken leerweg die leidt tot een vak, een diploma en 

een baan. Horizontale verantwoording heeft betrekking op afstemming met en 

verantwoording aan stakeholders binnen en buiten de school. 

Doel van het onderzoek is te komen tot een standvanzakenoverzicht voor wat betreft 

de variatie in vormgeving van het Vakcollege en concrete handvatten te genereren 

voor hoe het Vakcollege verder ontwikkeld kan worden. 

Dataverzameling 

De gegevens zijn verzameld via een aantal mondelinge interviews met directieleden 

en projectleiders van de Vakcolleges. Bevindingen uit deze eerste ronde van 

dataverzameling zijn vervolgens in een tweede ronde van dataverzameling ter 

validering en ter verdieping aan een groot aantal panelleden voorgelegd. Dit panel 

bestaat uit  vertegenwoordigers van de Vakcolleges van het eerste uur (vmbo, mbo 

en bedrijfsleven). 
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Resultaten 

Kernkenmerken 

De Werkmaatschappij Vakcollege heeft een aantal kernkenmerken geformuleerd. 

Per kenmerk is op grond van de data een standvanzakenoverzicht gemaakt. Dat 

overzicht ziet er als volgt uit. 

 De technische leerloopbaan van de leerling centraal 

De leerling staat centraal; men streeft naar maatwerk en naar afstemming op de 

loopbaan van de leerling, maar met oog voor het voorkomen van versnippering in 

het opleidingsaanbod (niet te veel opleidingen aanbieden) en het kunnen garanderen 

van de arbeidsmarktperspectieven (in de regio). 

 Begeleiding door een klein team van professionals 

De pedagogische lijn wordt gegarandeerd door een Vakcollege-team te formeren of 

door vmbo-docenten een rol te geven in de begeleiding van de leerlingen in de 

hogere leerjaren van het Vakcollege.  Met het oog op continuïteit gaat het voor wat 

betreft de begeleiding eerder om een vast team dan om een klein team van 

professionals.  

 Een kwalitatief hoogstaande opleiding 

Men verwacht in het Vakcollege kwaliteit te bieden door veel aandacht voor een 

actuele en hoogwaardige praktijk, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol 

speelt, door een sterke koppeling van theorie en praktijk, en door afstemming op de 

specifieke doelgroep, de technische slimme leerling.  

 Een doorlopende leerlijn 

De Vakcolleges werken aan het realiseren van doorlopende leerlijnen door het 

ontwikkelen van nieuwe doorlopende onderwijsprogramma‘s of door het beter op 

elkaar afstemmen van bestaande programma‘s, door continuïteit in de plaats waar de 

leerlingen worden opgeleid, en in de begeleiding, nauwere contacten tussen vmbo- 

en mbo-docenten. 

De Vakcolleges zijn op verschillende manieren bezig zich vanuit hun huidige 

situatie verder te ontwikkelen tot het model dat de Werkmaatschappij voor ogen 

staat. Knelpunten vormen de financiering van de begeleiding en de wetgeving 

rondom examinering. Realisatie van het 2x3-model (jaar 1 t/m 3 aandacht aan 

leergebied Techniek en Vakmanschap; jaar 4 t/m 6 omvat de  specialisatie) blijkt 

gezien de huidige regelgeving en de uitgangssituatie op sommige Vakcolleges 

vooralsnog problematisch.  
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 Tegengaan zomerlek 

Het zomerlek tussen vmbo en mbo wordt voorkomen door vmbo en mbo te 

vervlechten tot in het vijfde leerjaar, dan wel door de leerlingen in de zomer een 

stage te laten lopen in het bedrijf waar zij ook hun leerwerkplek krijgen.  

 Aansluiten bij de praktisch-concrete leerstijl 

Het belang van het vroeg starten met praktijk en de geleidelijke uitbreiding wordt 

onderschreven; dit wordt op de meeste Vakcolleges ook gerealiseerd. Overigens 

vormt dat vaak de aanleiding en motivatie waarom men een Vakcollege goed vindt 

voor de doelgroep; de basisvorming duurt te lang voor deze leerlingen. De 

betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt als voorwaarde gezien voor het aanbieden 

van uitdagend technisch onderwijs.  

 Sterke betrokkenheid bedrijfsleven 

De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij curriculumontwikkeling is vooralsnog 

beperkt. Bedrijven spelen wel een rol bij het realiseren van de praktijkcomponent 

van de opleiding. Vanuit de Vakcolleges is de wens de betrokkenheid van het 

bedrijfsleven verder uit te breiden en te intensiveren. Idealiter moeten aan  bedrijven 

voorwaarden worden gesteld om te mogen toetreden tot de Stichting regionale 

vrienden van het Vakcollege. 

 Regionale inbedding 

Over het nut van regionale afstemming is men het eens; het opzetten van 

samenwerkingsverbanden en het vastleggen van afspraken over de werkwijze is nog 

in ontwikkeling. 

 Een vak, een diploma en een baan 

De belofte van een vak en diploma is goed waar te maken. De garantie op een baan 

is lastiger te realiseren en is regionaal bepaald. In een aantal geval is die belofte 

gezien de huidige economische omstandigheden wat getemperd in de pr van de 

Vakcolleges. 

 

Samenwerking 

Wat betreft de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen een 

Vakcollege zien we dat deze nog niet is uitgekristalliseerd. Op de onderscheiden 

organisatieniveaus verschillen de manieren van samenwerking. Op het niveau van 

de beleidsmakers zijn afspraken vaak vastgelegd in convenanten en bindende 

contracten; op het uitvoerende niveau zijn de afspraken of wat meer ‗losjes‘ 

geformuleerd of hebben het karakter van geaccordeerde afsprakenlijstjes. 
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Horizontale verantwoording 

Er is aandacht voor horizontale verantwoording in beide richtingen: van buiten naar 

binnen (de omgeving brengt wensen en behoeften in in de opleiding) en van binnen 

naar buiten (het Vakcollege maakt zichtbaar wat het doet en wat dat oplevert). 

Stakeholders zijn met name bedrijven in de regio, ouders, de omgeving van de 

school, en het basisonderwijs. Verantwoording naar de onderwijspartners binnen het 

Vakcollege wordt maar mondjesmaat gesignaleerd.  

 

Variatie in vormgeving 

Naast het hiervoor geschetste standvanzakenoverzicht ten aanzien van de 

kernmerken van het Vakcollege blijkt verder dat de Vakcolleges op nagenoeg alle 

kernkenmerken variëren in de manier waarop zij er invulling aangeven; er is dus 

variatie in vormgeving van het concept Vakcollege, de samenwerking en in de 

manier waarop horizontale verantwoording wordt afgelegd.  

Men ervaart het concept niet als een strak keurslijf; de uitgangspositie, de historie en 

de regionale verschillen vragen als het ware om vrijheid in de uitwerking van de 

formule van het Vakcollege. 

Ten slotte 

De Vakcolleges zijn op verschillende manieren bezig zich vanuit hun huidige 

situatie verder te ontwikkelen tot het model dat de Werkmaatschappij voor ogen 

staat. De Vakcolleges zijn trots op dat wat men doet en wat het bij docenten, 

leerlingen, samenwerkingspartners en het bedrijfsleven te weeg brengt, zoals de 

waardering van technisch talent en de ontwikkeling ervan. Maar we bespeuren ook 

zorgen, discrepanties of onvoldoende uitgekristalliseerde zaken. Op zich is dat niet 

zo verwonderlijk, immers: het onderzoek betreft een verkenning onder de 

Vakcolleges van het eerste uur en naar een concept waarvoor eigenlijk geen 

blauwdrukken bestaan. Zo zijn sommige Vakcolleges bijvoorbeeld nog volop aan 

het bedenken aan welke eisen het bedrijfsleven als ‗Vakcollegepartner‘ moet 

voldoen; andere hebben bijvoorbeeld zorg over de belofte de leerlingen een baan  te 

kunnen garanderen. 

Het standvanzakenoverzicht, de schets van varianten in vormgeving, samenwerking 

en verantwoording zoals voorliggend onderzoek heeft opgeleverd, is voor De 

Werkmaatschappij  Vakcollege aanleiding de resultaten ervan te vertalen naar 

actiepunten. Daarmee wordt een voorwaartse stap gezet naar precisering van de 

formule van het Vakcollege. 
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1 Inleiding 

Met een vliegende start is in schooljaar 2008/2009 het Vakcollege geïntroduceerd. 

Een nieuwe leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs 

weten dat ze graag een loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een 

technisch vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze 

vervolgens aan de slag bij een bedrijf. Om dat perspectief te realiseren is intensieve 

samenwerking binnen de Vakcolleges (vmbo, mbo en het regionale bedrijfsleven) 

op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en kwaliteit, het uitgangspunt. De 

drie partijen geven de leerweg samen vorm in een binnenschoolse en buitenschoolse 

leeromgeving. 

In 2008/2009 is de eerste groep van dertien scholen van start gegaan met de formule 

van het Vakcollege. Bij de start van het schooljaar 2009/2010 telde Nederland 29 

Vakcolleges, met ruim 1500 leerlingen verdeeld over de leerjaren 1 t/m 4. Een 

schooljaar later is het aantal Vakcolleges gestegen tot 42 (website Werkmaat-

schappij Vakcollege) met ruim 3000 leerlingen. 

 

Doorlopende leerweg 

De  integrale
1
 leerroute die het Vakcollege biedt, wordt inhoudelijk gedocumenteerd 

in het integraal leerplankader voor leerjaar 1 tot en met 6 en geeft aan alle 

Vakcolleges (allianties van vmbo, mbo en bedrijven) voor de complete leerlijn 

inzicht in de inhoud, vorm, organisatie en wijze van rapportage van de opleiding. 

Het vaststellen van een leerplankader is belangrijk om het landelijk concept en de 

kwaliteit daarvan te waarborgen. Het kader biedt ruimte voor scholen om het 

Vakcollege naar de behoefte van de regio in te vullen. 

 

De partners in de regio staan voor de uitdaging om zich binnen het Vakcollege 

samen sterk te maken voor het realiseren van de doorlopende leerweg. Die vraag 

heeft dus niet alleen een inhoudelijke maar ook een organisatorische component: 

hoe moet de samenwerking van vmbo met het mbo en het regionale bedrijfsleven 

vorm krijgen om de beoogde doorlopende leerweg van de leerlingen (en zo veel 

mogelijk maatwerk) te kunnen realiseren? 

                                                           
1 De terminologie is op dit punt nog in ontwikkeling;soms wordt gesproken van 

ononderbroken leerweg, soms van een integrale leerroute, soms van doorlopende leerweg 
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Er zijn verschillende modaliteiten of ‗arrangementen‘ denkbaar en mogelijk. Voor 

de Vakcolleges die aan de slag gaan met de samenwerking in leerjaar 4, 5 en 6 is het 

interessant mogelijkheden, afwegingen en voor- en nadelen van verschillende 

arrangementen aangereikt te krijgen bij wijze van ondersteuning.   

 

Horizontale verantwoording 

Voor de Vakcolleges wordt een integraal leerplankader ontwikkeld dat fungeert als 

communicatie- en verantwoordingsinstrument (zie Moerkamp, 2009). Het beoogt 

duidelijke en transparante informatie te bieden aan ouders, leerlingen, bedrijven, 

scholen, docenten en maatschappij en verantwoordt de inrichting en uitvoering van 

de Vakcolleges binnen de wettelijke kaders. Door de ruimte die regionaal wordt 

geboden bij de vormgeving van inhoud en organisatie van de Vakcolleges, is ook 

een regionale verantwoording relevant. De opdrachtgever wil dan ook onderzocht 

zien hoe het Vakcollege inhoud kan geven aan horizontale verantwoording in de 

regio. Horizontale verantwoording heeft betrekking op afstemming met en 

verantwoording aan stakeholders binnen en buiten de school. Functies van 

horizontale verantwoording zijn: 

 draagvlak verwerven en behouden voor wat de onderwijsinstelling doet; 

 leren en verbeteren; 

 rekenschap afleggen over de gevolgde werkwijze en de resultaten  

(De Vijlder, F., z.j.). 

Voor het beroepsonderwijs komt daarbij het zorgen voor goede afstemming van de 

opleiding op de wensen van de regionale arbeidsmarkt. 

 

Voor de wijze waarop horizontale verantwoording in het onderwijs vorm moet 

krijgen, zijn geen blauwdrukken beschikbaar (zie bijvoorbeeld Geenen, 2008).  

Houdt horizontale verantwoording bijvoorbeeld alleen verantwoording achteraf in,  

of  ook afstemming vooraf? Wie zijn relevante stakeholders? Gaat het bij 

horizontale verantwoording vooral om informeren of ook om de dialoog aan te 

gaan? Hoe is de relatie met verticale verantwoording vorm gegeven? Welke 

instrumenten en kanalen worden ingezet?  

Dit zijn voorbeelden van variatie in de vormgeving van horizontale verantwoording 

waarvan we de bruikbaarheid voor de Vakcolleges in dit onderzoek onder de loep 

hebben genomen. En daarbij gaat het niet alleen om het product, maar ook het 

proces waarlangs horizontale verantwoording ontwikkeld kan worden.  
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Voor het onderzoek heeft de Stichting Vrienden van het Vakcollege een tweetal 

onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste betreft de organisatie en vormgeving van 

de samenwerking:  

Op welke wijze kan het Vakcollege de samenwerking
2
  in leerjaar 4, 5 en 6 

organiseren om vorm te geven aan zijn doelstelling één ononderbroken leerweg aan 

technisch talent te bieden? 

De  tweede hoofdonderzoeksvraag heeft betrekking op de vormgeving van 

horizontale verantwoording in de regionale samenwerkingsverbanden: 

Hoe kan het Vakcollege inhoud geven aan horizontale verantwoording in de regio 

aan bedrijven, ouders en jongeren bij het vaststellen van het opleidingsaanbod en 

inhoud van het curriculum, ook gezien de arbeidsmarkt in de regio en het 

verantwoorden van de opbrengsten? 

 

Het onderzoek maakt deel uit van het programma kortlopende onderzoek 2010, 

onderzoekslijn:  

Professionele organisatie,  cluster 1: School als lerende organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 We duiden deze samenwerking aan met de term ‗regionaal arrangement‘ 
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2 Theoretisch kader en uitwerking van de 
onderzoeksvragen 

2.1 Samenwerking  

Inleiding  

Er is nog weinig systematisch onderzoek gedaan naar de relatievorming tussen 

beroepsonderwijs en bedrijven. Uit evaluaties blijkt bijvoorbeeld dat ROC‘s het 

vaak lastig vinden om een partnership met regionale bedrijven te realiseren (Glaudé 

& Karsten, 2007). Inmiddels weten we wel dat opleidingsinstellingen en arbeids-

organisaties op verschillende manieren op elkaar betrokken kunnen worden; 

verschillende personen kunnen er op verschillende manieren bij betrokken zijn.  

Van oudsher heeft er in meer of mindere mate altijd wel een relatie bestaan tussen 

bedrijven en het beroepsonderwijs. Maar uit onderzoek blijkt dat die relatie of 

samenwerking wel versterkt moet worden en dan in het bijzonder op de 

verschillende organisatieniveaus. Commitment bijvoorbeeld en steun door de hogere 

managementlagen blijkt een belangrijke randvoorwaarde voor een sterk netwerk 

(Hövels, 2005a,b).  

Om inzicht te verwerven in het samenwerkingsverband zoomen we in voorliggend 

onderzoek allereerst in op drie organisatieniveaus: beleid, ontwerp en uitvoering, 

respectievelijk het niveau van de ‗richters‘, de ‗inrichters‘ en de ‗verrichters‘. 

Verondersteld wordt dat  samenwerking op  alle niveaus moet plaatsvinden om 

succesvol te zijn. We gaan  kort op de drie niveaus in. 

 

Samenwerking op het niveau van de richters 

Dit niveau is het beleidsniveau (missie, visie, strategie). Primair verantwoordelijken 

op dit niveau zijn het (top)management, zoals een College van Bestuur van een 

ROC, een leidinggevende van een unit of de directie van een bedrijf. 

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op dit niveau lijkt veelal gebaseerd 

te zijn op een zogenoemde deficiëntiebenadering. Zowel scholen als bedrijven 

compenseren voor tekorten; bedrijven voor tekorten voor wat betreft de leer-

omgeving in het onderwijs, en scholen voor tekorten aan theoretische diepgang 

binnen de bedrijven. Samenwerking is in dat geval vooral een verdeling van 

verantwoordelijkheden; afspraken daarover voorkomen dat men zich op elkaars 

terrein beweegt. Maar volgens EB Management BV (2005) gaat het bij een 

zogenoemd regionaal partnerschap niet zozeer om het verdelen van verantwoorde-
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lijkheden maar vooral om het in gezamenlijkheid nemen van verantwoordelijkheden. 

Het formuleren van een gezamenlijke visie op bijvoorbeeld de buitenschoolse 

leeromgeving of een visie op het verbinden van leren en praktijk is belangrijk om te 

komen tot een goede samenwerking.  

 

Samenwerking op het niveau van de inrichters 

Dit niveau betreft het ontwerp of de inrichting van de organisatie van het 

samenwerkingsverband. Primaire verantwoordelijken zijn het midden- of lijn-

management van de onderwijsinstelling of bedrijf.  

Onderzoek wijst uit dat het wenselijk is de samenwerking tussen scholen en 

bedrijven anders te organiseren (Glaudé & Karsten, 2007). Niet langer dienen 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het leerproces van een deelnemer te worden 

verdeeld, maar moet het onderwijs met organisaties uit de omgeving toewerken naar 

samenwerkingsvormen waarin de verantwoordelijkheden met betrekking tot het 

leerproces van een deelnemer gezamenlijk worden gedragen. Dit zogenoemde 

educatief partnership draagt bij aan betere verbinding of integratie van onderwijs en 

leren op de werkplek. 

Samenwerking op dit niveau heeft consequenties voor de rol van betrokkenen als 

docenten, leerlingen en bedrijfsleven. We zien wat betreft deze laatst genoemde 

actor bijvoorbeeld meer en meer een veranderende rol, namelijk een verschuiving 

van aanbieder van stageplaatsen en leerwerkplekken naar een rol van 

medeontwikkelaar en vormgever van krachtige en reflectieve leeromgevingen. 

Op dit niveau staat de vraag centraal hoe de taken zijn verdeeld? Gaat het 

bijvoorbeeld om co-makership (samen afspraken vastleggen), co-design (samen 

onderwijs ontwerpen) of co-innovation (samen vernieuwen) (Aalberts, 2005).  

 

Samenwerking op het niveau van de verrichters 

Dit niveau betreft het uitvoerend niveau. Primaire verantwoordelijken als docenten 

en praktijkbegeleiders voeren concrete activiteiten uit. De vraag op dit niveau is wat 

de samenwerking betekent voor het gedrag van deze actoren; welke rol—en 

taakopvatting hebben de verschillende betrokken en hoe ziet men zaken als 

resultaatverantwoordelijkheid, beslissingsvrijheid en dergelijke?  

 

Afstemming tussen opleidingsinstellingen en arbeidsorganisaties 

Een tweede aandachtspunt in voorliggend onderzoek betreft de afstemming van de 

interne organisatie van elk van de samenwerkingspartners op het effectief en 

efficiënt functioneren van het samenwerkingsverband. 
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Samenwerking tussen opleidingsinstellingen en arbeidsorganisaties is zeker geen 

gemakkelijke opgave. Sterker nog: het kan ‗knetteren‘ tussen die twee zogenoemde 

systemen. Dat is niet zo verwonderlijk, immers: de systemen hebben verschillende 

doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Een chef bijvoorbeeld richt zich op het 

behalen van de productieaantallen, terwijl een de stagebegeleider prioriteit geeft aan 

het leren van een deelnemer. Omdat afstemming of integratie tussen beiden niet 

vanzelf gaat, zullen betrokken partijen idealiter maatregelen moeten treffen zodat 

een fit ontstaat (Glaudé, 1997). In voorliggend onderzoek gaan we daarop in. 

 

Afstemming tussen vmbo en mbo in de regio 

Uitgaande van bovengeschetste aansluitingsproblematiek gaan we ook in op de 

samenwerking tussen vmbo en mbo. De vraag is bijvoorbeeld hoe deze typen 

onderwijsinstellingen het hoofd gaan bieden aan de aansluitingsproblematiek. 

Concreet voorbeeld: hoe doe je dat als ROC als je met drie vmbo‘s in de regio moet 

samenwerken.  

 

Bekostiging van het onderwijs 

Uit onderzoek blijkt dat de wijze waarop het onderwijs wordt gefinancierd, een 

belemmering kan vormen voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 

(Glaudé & Karsten, 2007). We nemen dit aandachtspunt mee in het onderzoek. 

Context waarin het onderzoek plaatsvindt 

In de formule van het Vakcollege is  sprake van een oplopende bemoeienis van het 

bedrijfsleven in de leerroute. Aan het  begin van het opleidingtraject is dat nog 

gering; in de latere leerjaren  is de betrokkenheid van het bedrijfsleven groter. 

Een vraag is hoe dominant de exameneisen in de „bovenbouw‟ zijn. Met andere 

woorden:  

hoeveel ruimte hebben ‗bovenbouwdocenten‘ van het vmbo (leerjaren 3,4) en van 

het mbo (leerjaren 5,6). Beide groepen worden in de vormgeving van het 

onderwijsaanbod mogelijk sterk gestuurd door de exameneisen en ‗zitten vast‘ in het 

examenkader. De inhoud van de leerroute wordt mogelijk sterker bepaald door de 

exameneisen. Dat kan overigens ook gelden voor de ruimte die er is voor wat betreft 

de vormgeving van binnenschools en buitenschools leren; wettelijke afspraken 

bepalen de speelruimte.  

Binnen het Leerplankader Vakcollege (Moerkamp, 2009) is er ruimte om naast het 

vaststaand deel een regionaal inhoudelijk specifiek onderwijsaanbod te ontwikkelen. 

De vraag is of en hoe regionale inkleuring van het aanbod plaatsvindt. 

In de huidige situatie is er een onderscheid tussen de onderbouw en de bovenbouw 

van het vmbo, een knip tussen het vmbo en het mbo en een gat in de aansturing 
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tussen het mbo en het bedrijfsleven. De vraag is dan hoe het Vakcollege juist op 

deze kritieke momenten de doorlopende leerlijn en de doorlopende begeleidingslijn 

aanpakt en met elkaar regelt.  

 

Uitwerking in operationele onderzoeksvragen 

Deze punten leiden tot de vragen hoe de Vakcolleges de leerjaren 4,5,6 inrichten 

(inhoud, vormgeving), hoe men samenwerkt en hoe men dat met elkaar regelt 

(relationeel). 

We veronderstellen dat de vormgeving van met name de leerjaren 4,5,6 bepalend is 

voor hoe de samenwerking vorm moet krijgen of idealiter vorm moet krijgen. We 

verwachten dat de Vakcolleges op deze punten zullen variëren en verschillende 

samenwerkingsmodellen laten zien.  We werken de vraag naar de vormgeving van 

de samenwerking als volgt uit: 

 

Wat zijn de verschillende rollen die betrokkenen op beleidsniveau hebben of 

idealiter zouden moeten hebben in het Vakcollege? 

 

 Wat is de rol van de respondent ‗als richter‘ respectievelijk inrichter binnen het 

Vakcollege  (toespitsen op leerjaren 4,5,6)?  

 Is sprake van afstemming met ontwerpers, uitvoerders (resp. inrichters, 

verrichters binnen de eigen instelling of uit de andere instellingen)? Wie, Hoe? 

 Wat zijn de overwegingen om dat zo te doen? 

 Wat zijn voordelen, en wat de nadelen? 

Hoe is op beleidsniveau de samenwerking tussen de verschillende betrokken 

partijen geregeld om uiteindelijk de integrale leerroute vorm te geven met het accent 

op de leerjaren 4,5,6?  

 

 Hoe wordt samengewerkt? 

 Hoe wordt de samenwerking gefinancierd? 

 Hoe wordt de samenwerking onderhouden en geëvalueerd? 

 Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop de 

samenwerking is geregeld? 

 Wat zijn voordelen, wat de nadelen daarvan? 
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2.2  Horizontale  verantwoording 

Voor de wijze waarop horizontale verantwoording in het onderwijs plaats zou 

moeten vinden, zijn geen standaardopzetten beschikbaar (Onderwijsraad, 2004; 

Geenen, 2008; De Vijlder, F., z.j.). Niet voor ‗gewone‘ scholen en dus zeker niet 

voor relatief nieuwe vormen als het Vakcollege.  

Over de functie van horizontale verantwoording is men het in grote lijnen wel eens.  

Het kan voor draagvlak zorgen voor het beleid van de school. Horizontale verant-

woording kan de school ook helpen zich te verbeteren doordat zij signalen uit haar 

omgeving krijgt. Bovendien stelt horizontale verantwoording de school in staat 

verantwoording af te leggen over doelen, beleid en resultaten. 

 

Maar bij de uitwerking worden verschillende accenten gelegd. Bijvoorbeeld over de 

vraag of horizontale verantwoording alleen verantwoording achteraf inhoudt of ook 

afstemming vooraf. Geenen (2008) citeert de visie van de overheid zoals verwoord 

in de beleidsnotitie Governance van 7 juli 2005 waarin de toverwoorden dialoog en 

communicatie zijn: ―Open communicatie betekent dat het bestuur hieraan op 

interactieve wijze invulling geeft, bijvoorbeeld door vooraf aan te geven welke 

doelen de school stelt en wil bereiken, na te gaan of deze door belanghebbenden 

worden gedeeld en over de resultaten achteraf, bijvoorbeeld aan de hand van het 

jaarverslag, het gesprek aan te gaan.‖ Deze dialoog zou niet vrijblijvend moeten zijn. 

De omgeving van de school zou langs deze weg reële invloed moeten krijgen op de 

strategie en het beleid van de school, zo wordt in deze notie bepleit.  

 

In zijn publicatie ‗Horizontale verantwoording in de praktijk‘ benadrukt De Vijlder 

(z.j.) dat elke instelling een invulling moet vinden die past bij de organisatie, de 

mensen die er werken en hun visie op onderwijs en op de omgeving waarin 

horizontale verantwoording moet worden afgelegd. Hij concretiseert dat aan de hand 

van een aantal aandachtspunten en eisen:  

 Leg duidelijke relatie tussen doelstellingen en uiteindelijk bereikte prestaties. 

Toon aan dat je doet wat je beloofd hebt. Bied belanghebbenden een 

laagdrempelige mogelijkheid om wat van je te vinden en behoeften bij je op 

tafel te leggen. 

 Stel zoveel mogelijk in het werk om alle legitieme stakeholders actief te 

betrekken. 

 Maak de reacties die je gekregen hebt openbaar en laat zien hoe je erop 

gereageerd hebt. 
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 Bied inzicht in wat je allemaal doet om van je verantwoording een succes te 

maken. 

 Zorg dat belanghebbenden een (onafhankelijk) loket hebben waar ze terecht 

kunnen als ze geen bevredigende reactie uit de organisatie krijgen. 

 Zorg dat de informatie die in het kader van de horizontale verantwoording 

verstrekt wordt, openbaar is (laagdrempelig beschikbaar), toetsbaar, getrouw 

voor het functioneren van de organisatie als geheel, herkenbaar en bruikbaar 

voor de belanghebbenden, en toepasbaar in het kader van (verticaal) toezicht 

(De Vijlder, F., z.j.). 

 

In  het verlengde daarvan komen we tot de volgende uitwerking van de tweede 

onderzoeksvraag: Hoe vindt de verantwoording van wat het Vakcollege doet naar de 

buitenwereld toe plaats?  Het gaat daarbij om: ouders, andere branches, ander 

vmbo-mbo-onderwijs, basisonderwijs, leerlingen? 

 

 Hoe laat het Vakcollege zien wat het doet en wat de resultaten zijn?  

 Wat voor instrumenten gebruikt het Vakcollege om regionale verantwoording 

te geven (bijv. tevredenheidsonderzoek, jaarverslagen in de buurt uitdelen e.d.) 

 Hoe komt het Vakcollege tegemoet aan de wensen van de buitenwereld 

(omgeving/ regio)? 

 Welke partners spelen hier een rol (bijv. leerlingen, ouders, bedrijven, andere 

bedrijven, andere scholen)? 

 Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop die 

verantwoording zo is geregeld? 

 Wat zijn voordelen daarvan? 

 Wat zijn eventuele nadelen daarvan? 

 

We besteden niet alleen aandacht aan het product, maar ook hoe je daar toe komt. 

Dus bijvoorbeeld niet alleen: wie zijn relevante stakeholders, maar ook wat kun je 

doen om ze te bereiken en betrokken te krijgen en in het verlengde van het 

onderzoek van Voncken &  Vollaard (2009)  naar de eerste effecten van invoering 

van het Vakcollege, hoe kun je  ze vasthouden (p. 13)? 
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3  Onderzoeksaanpak 

3.1  De interviewronde 

De onderzoeksgroep 

Voor het onderzoek hebben we in overleg met de Werkmaatschappij Vakcolleges 

geselecteerd die al een aantal jaren in ontwikkeling waren en die variëren wat betreft 

samenstelling samenwerkingsverband (bijvoorbeeld één vmbo - één ROC, ROC-

meerdere vmbo‘s) en samenwerkingstraditie. 

Er zijn gesprekken gehouden met de primair verantwoordelijken op het strategische 

en tactische niveau (richters en inrichters). Dit zijn individuen of (werk)groepjes van 

betrokkenen van zowel vmbo, mbo als bedrijfsleven die beschikten over informatie 

over de beleidsplannen en de vertaling daarvan in plannen voor de vormgeving van 

het arrangement. 

Die gesprekken zijn gevoerd aan de hand van gespreksleidraden die op basis van het 

in hoofdstuk geschetste kader zijn opgesteld. Deze gespreksleidraden zijn 

opgenomen als bijlage 2 en 3.  

Gesproken is met zes directieleden van allianties (richters) en twee projectleiders 

(inrichters) (zie bijlage). 

3.2 Aanpassing van de onderzoeksvraag 

Kernelementen van het Vakcollege 

Op basis van voortschrijdend inzicht is de vraagstelling lopende het onderzoek wat 

verbreed. De Werkmaatschappij  wil niet alleen inzicht hebben in de vormgeving 

van de samenwerking en de manier waarop horizontale verantwoording wordt 

afgelegd, maar men wilde graag daarnaast onderzocht zien hoe en in hoeverre de 

Vakcolleges vormgeven aan negen kernkenmerken die inmiddels zijn geformuleerd. 

Hoewel de uitgevoerde interviews vanuit een andere invalshoek zijn uitgevoerd, en 

de negen kenmerken dus niet systematisch zijn bevraagd, bleken de verslagen 

voldoende informatie te bevatten om deze verbrede onderzoeksvraag te 

beantwoorden.  

De data uit de interviews zijn nu gebruikt om bij een selectie van Vakcolleges de 

stand van zaken weer te geven als het gaat om de kernkenmerken. Nagegaan is wat 

de variatie is en waarover consensus bestaat. 
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Het gaat om de volgende kenmerken. 

 

 

Formule Vakcollege 

Het Vakcollege is een compleet zesjarig onderwijsconcept met als einddoel een mbo 

kwalificatie op niveau 2 of 3. Kernkenmerken van het Vakcollege zijn:  

 

1. De (technische) leerloopbaan van de leerling staat centraal.  

2. Een klein team van professionals begeleidt de leerling om zijn kwaliteiten 

te ontdekken en ontwikkelen.  

3. Een kwalitatief hoogstaande opleiding.  

4. Een doorlopende leerlijn waarbij de overgang van vmbo naar mbo niet 

merkbaar is voor de leerling. Voorwaarde hiervoor is educatief partnership 

van de beide partijen. 

5. Tegengaan van het zomerlek en boeken van leerwinst in deze periode. In de 

periode tussen vmbo en mbo verdwijnen veel leerlingen uit beeld. De 

leerlingen in het Vakcollege starten reeds na het vmbo-examen met het 

leren en werken in het bedrijf.  

6. Een opleiding die aansluit bij de praktisch concrete leerstijl van de 

jongeren, door vanaf het eerste leerjaar reeds meer praktisch onderwijs te 

bieden en de algemeen vormende vakken aan te laten sluiten bij de praktijk.  

7. Sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de opleiding van de 

jongeren. Reeds vanaf het eerste leerjaar krijgen zij de kans mee te ont-

wikkelen met de opleiding.  

8. Regionale inbedding; vmbo, mbo en bedrijven slaan regionaal de handen 

ineen om het Vakcollege tot een succes te maken. Dit wordt vormgegeven 

in een Regionale Stichting Vrienden van het Vakcollege. Door in het 

bestuur van deze stichting onderwijs en bedrijfsleven te verbinden is het 

mogelijk een sterke en snelle structuur neer te zetten.  

9. Het Vakcollege belooft de leerlingen een Vak, Diploma en een Baan. Deze 

baangarantie kan worden geborgd middels Vakgilde. Jongeren die klaar 

zijn voor het lerend werken / werkend leren kunnen van Vakgilde een 

werkplek krijgen die aansluit bij de behoeften van de jongeren.  
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Relevant is verder: 

Het Vakcollege kent drie ontwikkellijnen (in lijn met de ontwikkellijnen van zowel 

het vmbo als het mbo).  

1. Beroepsontwikkeling 

2. Burgerschapsontwikkeling  

3. Persoonlijke ontwikkeling  

Deze ontwikkellijnen worden in de eerste drie leerjaren vorm gegeven in het 

speciaal voor het Vakcollege ontwikkelde leergebied Techniek & Vakmanschap. De 

laatste drie jaren wordt gebruik gemaakt van goed bestaand materiaal. Verder 

worden er leermiddelen ontwikkeld om het praktijkleren vorm te geven.  

 

Om de uniformiteit, de kwaliteit en duurzaamheid van de Vakcolleges te borgen is 

een aantal elementen ‗not negotionable‘:  

1. Een uniforme uitstraling. Dit is van belang ter voorkoming van eventuele 

wildgroei.  

2. Praktisch onderwijs in leerjaar 1-3. Het onderwijs in een Vakcollege moet 

voldoen aan de standaarden van Techniek&Vakmanschap. Indien 

Vakcolleges ervoor kiezen andere middelen te gebruiken dan de middelen 

die zijn aangereikt door de Werkmaatschappij, dienen zij aan te tonen hoe 

zij dan de jongeren tot junior vakman opleiden.  

3. Sterke alliantie: goed functionerende stichting Vrienden van het Vakcollege 

waarin vmbo, mbo en bedrijven in gesprek zijn over de opleiding.  

4. Vak, diploma en baan: De Vakcolleges beloven de jongeren een baan aan 

het einde van de opleiding. Deze baangarantie kan worden geborgd door 

Vakgilde. 

3.3 Raadpleging van een panel 

De interviews hebben een aantal bevindingen opgeleverd die in hoofdstuk vier zijn 

gerapporteerd. Ter validering van die bevindingen, maar ook om meer zicht te 

krijgen op  problemen en door betrokkenen gekozen oplossingen in hun ontwikke-

ling naar een Vakcollege, hebben we een panelbijeenkomst belegd met zo‘n twintig 

panelleden. Deze panelleden zijn de vertegenwoordigers van de Vakcolleges van het 

eerste uur (vmbo, mbo en bedrijfsleven). Deze groep is in overleg met de opdracht-

gever samengesteld. 

Doel van de panelbijeenkomst is allereerst te komen tot een standvanzakenoverzicht 

voor wat betreft de variatie in vormgeving van het Vakcollege; de panelbijeenkomst 
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moet zicht bieden op de volledige bandbreedte maar ook op de vrijheidsgraden die 

Vakcolleges nodig hebben. Ten tweede is het doel van de panelbijeenkomst om op 

grond van input van de panelleden na te gaan hoe het Vakcollege verder ontwikkeld 

kan worden en wat daarvoor concrete handvatten zijn. 

 

De panelleden kregen vooraf de conceptrapportage toegezonden met de bevindingen 

uit de eerste serie interviews. Op die manier konden zij zich voorbereiden op de 

panelbijeenkomst.  

De opdrachtgever heeft vier elementen geselecteerd, met als doel deze vier verder 

uit te diepen. Die elementen zijn:   

 doorlopende leerlijn; 

 sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven; 

 regionale inbedding; 

 een vak, en diploma en een baan.  

Er is voor juist deze elementen gekozen, omdat ze de essentie van het Vakcollege 

behelzen. 

In de panelbijeenkomst zijn deze vier elementen diepgaand besproken.  

Verder is geïnventariseerd wat kansen zijn (waar is men trots op) en wat 

bedreigingen zijn (waar ligt men wakker van). In paragraaf 4.12 wordt hierover 

gerapporteerd.  

 

De totale panelgroep is tijdens de bijeenkomst eerst in vier subgroepen verdeeld; 

elke subgroep heeft onder leiding van een gespreksleider en aan de hand van een 

aantal vragen elk van de vier elementen besproken. Dat is gebeurd door de 

bevindingen en variatie per element op basis van  de interviews te presenteren en te 

beschouwen op mogelijke aanvullingen. Daarna is de opbrengst uit de subgroepen 

plenair besproken. De vragen die in de subgroepen en tijdens de plenaire bespreking 

aan de orde zijn geweest, staan ter illustratie hieronder vermeld. 
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Vragen in de subgroep, per element 

 

 Als we de gepresenteerde varianten bekijken, hoe gaat het bij u? 

 Staat uw variant er al bij? Zo nee, dan graag nieuwe variant noteren op flap. 

 Zijn er  nog varianten die u mist (dat mag een ideaal zijn of een in de 

praktijk al geconcretiseerde variant). 

 

Vragen in de plenaire bespreking, per element  

 

 Wat denkt men hierbij; wat roepen deze varianten (per element) op? 

 Wat is uniek/ gemeenschappelijk in de varianten? 

 Wat is het afbreukrisico?  

 Hoe komt dat?  

 Wat zijn de wensen van het panel voor wat betreft de vrijheidsgraden  

 Wat betekent dit voor samenwerking?  

 Wat betekent dit voor horizontale verantwoording?  
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4 Resultaten 

4.1 De technische leerloopbaan van de leerling centraal 

Als eerste kernkenmerk van het Vakcollege heeft de Werkmaatschappij het 

Vakcollege: ‗de technische leerloopbaan van de leerling staat centraal‘ gefor-

muleerd.  

Op al de Vakcolleges die we hebben gesproken, staan de leerlingen centraal. Men 

zegt te streven naar maatwerk, de leerlingen moeten onderwijs krijgen daar waar zij 

gezien hun ontwikkeling het beste leren.  Soms zal dat in het vmbo zijn, soms in een 

bedrijf, soms in het mbo. 

Een van de geïnterviewden vat dit streven helder samen:   

‗Centrale vraag voor het Vakcollege is: „hoe kunnen we samen vmbo/mbo/bedrijf, 

de leerlingenpopulatie zo goed mogelijk bedienen?‟ En vervolgens: „waar kan dat 

het beste gebeuren?‟ Kan het op het vmbo, dan daar doen, kan het op het mbo dan 

doen we het daar; is het beter in het bedrijf, dan gebeurt het daar. Dat kan voor 

individuele leerlingen gelden, maar ook voor delen van het progamma. De centrale 

vraag moet steeds zijn: welke leerling is op welke plaats het meest gebaat bij de 

onderwijsmogelijkheden die er op alle drie de gebieden liggen. De discussie waar 

een  leerling ingeschreven moet worden, doet niet ter zake.‟ 

 

Verder geeft een aantal Vakcolleges aan dat zij maatwerk leveren door meerdere 

groepen leerlingen te bedienen,  soms juist samen (BB en KB), waardoor het niveau 

hoger wordt, soms uitdrukkelijk apart, soms door een zorgvuldige afstemming van 

het Vakcollege met VM2. 

 

Ook streeft één van de Vakcolleges er nadrukkelijk naar om het onderwijsaanbod af 

te stemmen op de fase van loopbaanoriëntatie van de leerlingen.  

‗Voor kinderen die weten wat ze willen, is twee jaar een breed techniekprogram 

lang genoeg. Na die twee jaar kunnen ze door naar een afdelingsprogramma. Voor 

leerlingen die het nog niet weten, is het derde jaar geschikt als oriëntatiejaar. Punt 

is dus: wanneer maak je een afdelingskeuze.‟ 

 

De leerling centraal stellen kan op gespannen voet komen te staan met afstemming 

in de regio; als de leerling kiest voor een opleiding die weinig arbeidsmarktrelevant 

in de regio wordt gevonden. Op dit punt zien we verschillen tussen de Vakcolleges. 
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Sommigen vullen ‗de leerling centraal‘ in als ‗het aanbod wordt afgestemd op de 

opleidingswensen van de leerling‘:  

‗De keuze voor welke crebo‟s aangeboden worden start bij de leerling, niet bij “wat 

de regio wil”: het Vakcollege  gaat juist om maatwerk rond de leerling. De leerling 

wil zich in een bepaalde richting bekwamen.  

Daar ziet men ook wel grenzen aan: „Differentiëren in programma‟s, maar niet zo 

dat er 50 verschillende routes worden bedacht‟. 

Anderen zijn van mening dat je leerlingen juist centraal stelt wanneer je als 

Vakcollege aandacht hebt voor de arbeidsmarktperspectieven en er zorg voor draagt 

dat ze worden opgeleid in een branche waarbinnen zij ook tijdens en na de opleiding 

werkzaam kunnen zijn. Dat sluit aan bij de bedoeling van het Vakcollege. 

 

 

Samengevat:  

De leerling staat centraal; men streeft naar maatwerk en naar afstemming op de 

loopbaan van de leerling, maar met oog voor het voorkomen van versnippering in 

het opleidingsaanbod (niet te veel opleidingen aanbieden) en het kunnen garanderen 

van de arbeidsmarktperspectieven (in de regio). 

 

Variatie: 

Maatwerk en afstemming door: 

 Onderwijs bieden daar waar leerling het beste leert (vmbo, mbo, bedrijf); 

 Onderwijs afstemmen op fase in loopbaanoriëntatie leerling 

 Met onderwijs meer groepen bedienen (BB en KB-leerlingen samen, 

afstemming met VM2); 

 Opleidingsaanbod afstemmen op opleidingswensen leerling (keuze crebo 

start bij leerling); 

 Opleidingsaanbod als vertrekpunt afstemmen op de vraag in de regio 

(keuze crebo start bij regio; dat betekent baangarantie voor leerling). 

 

4.2 Begeleiding door een klein team van professionals 

Dit tweede kernkenmerk dat door de Werkmaatschappij het Vakcollege is 

geformuleerd, betreft de voorwaarde dat leerlingen in het Vakcollege worden 

begeleid door een klein team van professionals.  En wel om hun kwaliteiten te 

ontdekken en ontwikkelen.  Dit criterium vraagt nog om nadere aanscherping. Is het 
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essentieel dat het betreffende team klein is, of dat het continuïteit kent, of dat 

bijvoorbeeld alle drie de partners vertegenwoordigd zijn? En kwaliteiten ontdekken 

respectievelijk ontwikkelen veronderstelt deels andere elementen van het 

onderwijsaanbod.  

Wat hebben de geïnterviewde vertegenwoordigers van de Vakcolleges hierover 

gezegd? 

 

In het algemeen zien we dat de Vakcolleges streven naar een vast team, naar 

continuïteit in de begeleiding van de leerlingen. Maar de manier waarop men dat 

vorm geeft, varieert.  

Sommige Vakcolleges werken met één docententeam, andere zorgen voor 

overdracht en continuïteit bij de overgang naar de hogere leerjaren van het 

Vakcollege. Het vmbo krijgt daarbij een voortrekkersrol, omdat daarmee het best de 

pedagogische doorlopende lijn zou worden  gegarandeerd.  

Bijvoorbeeld: 

‗Er moet een teamleider bovenbouw zijn die verantwoordelijk is voor de bovenbouw. 

Die teamleider is idealiter afkomstig van een vmbo. Dus het vmbo is daar 

verantwoordelijk voor. De idee daarbij is dat deze persoon de leerlingen al goed 

kent vanuit de eerste 4 jaar.‘ Deze aanpak wordt, aldus de respondent, ook 

ondersteund door het bedrijfsleven: ‗Het bedrijfsleven vindt dat de begeleiding van 

de leerlingen vanuit het vmbo veel beter is dan vanuit het mbo.‘ 

 

Eén van de Vakcolleges heeft een strategie ontwikkeld om zo‘n team stapsgewijs op 

te bouwen, dit betreft een samenwerking van twee vmbo-scholen met één en in de 

nabije toekomst twee ROC‘s:  

‗Voor leerjaren 1 & 2 is een team van vijf personen geformeerd, afkomstig van de 

twee vmbo-scholen. Dit team kent bewust een specifieke samenstelling (ervaring, 

leeftijd, sekse, inhoudelijk).  Zo‟n samenstelling werkt verfrissend omdat men 

gebruik maakt van elkaars expertise en ervaring.  

Wat betreft de ontwikkeling van de leerroute in de leerjaren 3 & 4 heeft men voor 

een groeimodel gekozen, waarbij de ervaringen van het team uit de lagere leerjaren 

worden doorgeven aan nieuw te betrekken docenten in de hogere leerjaren. Het 

team gaat groeien. Men heeft bewust gekozen voor twee praktijkdocenten in leerjaar 

1. Men kan dan in leerjaar 2 een bewust keuze maken voor of twee praktijkdocenten 

in leerjaar 1 of  één docent blijft in leerjaar 1 en één gaat naar leerjaar 2. Dan heb 

je twee ervaren mensen. Daarna een derde persoon er bij plaatsen zodat ervaring 

groeit en een en ander kan worden gedeeld in het nieuwe team. Dat principe geldt 

ook voor docenten van de AVO-vakken. 
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„Het plan is dat de docenten uit de lagere leerjaren meegaan naar hogere jaren; zo 

ontstaat een soort natuurlijke begeleidingslijn, waardoor leerlingen gevolgd 

worden. Docenten gaan mee naar de hogere leerjaren, zodat de aansluiting met het 

mbo is gegarandeerd‟.  

„In een „techniekhal‟  waar de leerlingen in de hogere leerjaren steeds meer praktijk 

krijgen, geven ook vmbo-docenten  les, dus raken de leerlingen nooit uit het oog. 

Praktijkdocenten lopen er ook en die kennen ze al vanuit hun praktijk in het eerste 

jaar.‟ 

 

Op een van de Vakcolleges bouwt men voort op een uitgangssituatie waarbij de 

eerste twee jaar van het mbo sinds een paar jaar al waren ondergebracht in het vmbo: 

‗We houden de leerling in huis, houden dezelfde begeleidingssystematiek, houden 

leerling dus goed in zicht, kennen hun thuissituatie. De kans dat ze niveau 2 halen is 

groot.‟ 

 

De rol van het mbo varieert evenals de plaats waar dat team functioneert. Eén van de 

Vakcolleges ziet de toekomstige afstemming als volgt:  

„De vmbo-docent is mentor vanaf leerjaar 1 en die gaat mee tot leerjaar 4. Vanaf 

leerjaar  3 en 4 begeleidt de docent bijvoorbeeld de elektro-leerlingen als dat de 

specialisatie is van betreffende docent. Dus ideaal zou zijn dat docenten 4 jaar 

meegroeien. In leerjaar 4 maken de leerlingen de overstap naar het BBL-traject in 

het mbo: daar moet de aansluiting met de mbo-docenten komen. Docenten vmbo 

blijven daar fungeren als mentor, de mbo-docenten als vakdocenten.‟ 

 

 

Samengevat:  

De pedagogische lijn wordt gegarandeerd door een Vakcollege-team te formeren of 

door vmbo-docenten een rol te geven in de begeleiding  van de leerlingen in de 

hogere leerjaren  van het Vakcollege.  Met het oog op continuïteit gaat het voor wat 

betreft de begeleiding eerder om een vast team dan om een klein team van 

professionals.  

 

Variatie:  

 Werken met één vast Vakcollege-team voor leerjaren 1 t/m 6; 

 Zorgen voor overdracht in de hogere leerjaren; vmbo heeft daarin een 

voortrekkersrol ter garantie van de pedagogische lijn. 
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Variatie in strategieën stapsgewijze opbouw van een team: 

 Team formeren voor de lagere leerjaren, bestaande uit leden afkomstig uit 

verschillende scholen; uitgebalanceerde  samenstelling wat betreft 

ervaring, leeftijd, sekse, inhoudelijke expertise; 

 Team formeren voor de lagere leerjaren en groeimodel hanteren: leden uit 

hogere leerjaren betrekken zodat ervaringen en kennis uit team lagere 

leerjaren worden doorgegeven; 

 Team voor de lagere leerjaren gaat mee naar team voor hogere leerjaren  

opdat natuurlijke begeleidingslijn ontstaat en aansluiting met mbo is 

gegarandeerd; 

 Eerste twee jaren van mbo in vmbo onderbrengen. 

 

4.3 Een kwalitatief hoogstaande opleiding 

Twee onderdelen van een kwalitatief hoogstaande opleiding zijn de doelgroep (wat 

is de doelgroep) en de aansluiting tussen aanbod en doelgroep (hoe sluit je met je 

aanbod aan bij de doelgroep). Dat iedereen die we hebben gesproken, een kwalitatief 

hoogwaardige opleiding wil bieden in het Vakcollege, behoeft geen betoog. Dit 

wordt genoemd als belangrijkste reden om aan het Vakcollege te beginnen. De vraag 

is meer hoe zij denken dat te garanderen.  

 

Meest genoemd wordt het sterke accent op de praktijk: ‗we besteden veel aandacht 

aan de kwaliteit van de stages‘, en ‗de betrokkenheid van het bedrijfsleven maakt het 

mogelijk ‟uitdagend technisch onderwijs‘ te bieden, dat kan het vmbo niet alleen‟.   

Door de sterke koppeling van theorie en praktijk haalt het Vakcollege het beste uit 

‗technisch slimme kinderen‟. Daarmee bedient het een duidelijk andere doelgroep 

dan de VM2. Door beide trajecten aan te bieden kunnen scholen maatwerk leveren 

en hun technisch onderwijs beter afstemmen op de verschillende doelgroepen.  

Op een Vakcollege waar KB- en BB-leerlingen gezamenlijk onderwijs krijgen op 

KB-niveau, verwacht men dat: „BB-leerlingen en KB-leerlingen op theoretisch 

niveau hoger gaan scoren; ze worden technischer; worden in de praktijk meer 

uitgedaagd; zien meer link naar theorie; theorie en praktijk al in  klas 1. Leerlingen 

die in de hoogste jaren van het Vakcollege zitten, zijn in principe  de excellente 

techniekleerlingen die hoger staan dan de reguliere BB en KB-leerlingen, omdat ze 

in de  eerste vier jaar al veel praktijk hebben gehad.‘  
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Op één van de Vakcolleges heeft men een tussentijds assessment geïntroduceerd 

halverwege het derde leerjaar. Docenten brengen daarmee in kaart:  „wat leerlingen 

kunnen en wat ze nog te kort komen, eerst voor het diploma, maar vooral ook om 

een traject in te kunnen gaan naar een kwalificatie op niveau 2 of 3.‟  Het 

assessment sluit aan bij de Junior Proef die door de Werkmaatschappij wordt 

gefaciliteerd. 

Als criterium voor kwaliteit wordt ten slotte genoemd dat het Vakcollege onderwijs 

biedt dat is afgestemd op de conjunctuur.  

 

 

Samengevat:  

Men verwacht in het Vakcollege kwaliteit te bieden door veel aandacht voor een 

actuele en hoogwaardige praktijk, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol 

speelt, door een sterke koppeling van theorie en praktijk, en door afstemming op de 

specifieke doelgroep, de technische slimme leerling.  

 

Variatie: 

Kwalitatief hoogstaande opleiding gegarandeerd door: 

 Sterk accent op praktijk (stage, betrokkenheid bedrijfsleven) 

 Sterke koppeling theorie - praktijk; 

 Technisch onderwijs beter kunnen afstemmen op verschillende doelgroepen 

(VM2, reguliere KB en BB-leerlingen en excellente techniekleerlingen); 

 Invoeren tussentijds assessment (halverwege leerjaar 3); 

 Onderwijs dat is afgestemd op de conjunctuur. 

 

4.4 Een doorlopende leerlijn 

Het vierde kernkenmerk zoals geformuleerd door De Werkmaatschappij het 

Vakcollege heeft betrekking op de doorlopende leerlijn die wordt beoogd in het 

Vakcollege. Daarbij zou de overgang van vmbo naar mbo voor de leerling niet 

merkbaar moeten zijn. Voorwaarde voor de realisatie van een dergelijke 

doorlopende leerlijn is dat vmbo en mbo een educatief partnership aangaan.  

 

De Vakcolleges uit dit onderzoek hebben verschillende invalshoeken gekozen om te 

komen tot een versterking van het educatief partnership en het realiseren van een 

doorlopende leerlijn.  
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Op één van de Vakcolleges is in het kader van het project: ‗het Metalen Scharnier-

punt een competentiegerichte leerlijn ontwikkeld voor de harde techniek. Het is de 

bedoeling die te verbreden naar de bouw en CT‟. Een ander Vakcollege werkt aan 

de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Weer andere Vakcolleges nemen de 

bestaande programma‘s van vmbo en mbo als uitgangspunt en werken aan 

afstemming en het weghalen van de overlap uit beide: 

„Er is een studiemiddag georganiseerd van docenten uit leerjaar 4 samen met het 

vervolgonderwijs en bedrijfsleven waarin men samen het PTA onder de loep nam en 

bekeken heeft wat eruit kan om zo de PTA‟s ook weer beter aan te kunnen passen 

voor leerjaar 3. Op die manier probeert men ook met bedrijven beter af te stemmen. 

Er zijn veel gesprekken gevoerd met het ROC, ook op docentenniveau. De leerlingen 

in leerjaar 3 hebben dan al een grote voorsprong op andere leerlingen dus het PTA 

kan veel gerichter. “Je moet ook durven!” In leerjaar 3 is er dan op 3 vlakken 

duidelijkheid: de stage, het PTA en het vervolgtraject. 

Eind van leerjaar 3 starten de leerlingen met het tweede deel van het traject. Door 

de stage en alle andere activiteiten zullen leerlingen eerder weten wat ze willen en 

kunnen we dus veel gerichter werken. Een klein onderdeel van het programma in 

leerjaar 3 is oriëntatie op het vervolg‟. 

Ook het assessment dat we al in 4.3 beschreven, heeft als functie een doorlopende 

leerlijn te realiseren van de leerlingen; door in leerjaar 3 vast te stellen waar de 

leerlingen staan, kan het onderwijs in de tweede fase van het Vakcollege daarop 

worden afgestemd. Op deze wijze kan een soepele overgang zonder overlap worden 

gerealiseerd. 

 

Niet alleen inhoudelijk, maar ook pedagogisch-didactisch probeert men continuïteit 

te realiseren, bijvoorbeeld door in de hogere leerjaren te blijven werken met dezelfde 

begeleiders en dezelfde begeleidingssystematiek: „De school probeert steeds meer 

de leerlingen te volgen na het halen van het vmbo-diploma tot aan hun kwalificatie, 

om te voorkomen dat ze tussen de wal en het schip raken. Maar concrete afspraken 

moeten nog gemaakt worden om die begeleiding financieel te regelen.‟  

Op verschillende Vakcolleges is dat nog niet gerealiseerd, maar wel de 

streefrichting, bijvoorbeeld: „Ons toekomstideaal is een scenario waarbij het vmbo 

de leerling begeleidt tot en met leerjaar 6 en het mbo het diploma niveau 2 of 3 

geeft. De verwachting is dat dat mogelijk moet zijn.‟  

 

Een andere manier om doorlopende leerlijnen te realiseren is het onderwijs 

gedurende het hele traject plaats laten vinden in de vmbo-context:  
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„Na het derde jaar blijven de leerlingen ingeschreven bij het vmbo X, maar worden 

samen met  ROC X opgeleid voor een diploma‟. 

Men ziet een belangrijker rol voor vmbo dan voor het mbo in het Vakcollege-traject; 

sommige respondenten pleiten in het verlengde daarvan voor een herverkaveling van 

vmbo en mbo: „Plaats niveau 1 en 2 bij vmbo, zodat vmbo kwalificerend 

beroepsonderwijs wordt tot en met niveau 2; het mbo moet zich dan richten op 

niveau 3 en  4, zodat we bij de oude mbo beroepsopleiding terugkomen.‟ 

 

Het landelijk concept en het daaraan gekoppelde leerplankader gaan uit van een 

verdeling in een driejarige onderbouw gevolgd door een driejarige bovenbouw
3
. 

Idealiter spreekt men van een doorlopende lijn van zes jaar.  

Op veel van de Vakcolleges in dit onderzoek werkt men vooralsnog vanuit een 

driedeling die aansluit bij de uitgangssituatie, vmbo-onderbouw, vmbo-bovenbouw 

en twee jaar mbo. 

Het loslaten van de driedeling vindt men lastig omdat deze niet goed aansluit bij de 

huidige examenregeling. Ook programmatisch vergt dit een aanpassing: „Vanuit de 

traditie van het vmbo zijn de leerjaren 1,2 algemeen vormende jaren en de leerjaren 

3 en 4 zijn de specialisatiejaren. De formule 2x3 blijkt nogal wat emoties te geven.‟ 

Zolang er examenverplichtingen zijn, benadrukt men het 2x3 model. 

 

Maar ook los van de examenverplichting zijn er inhoudelijke bezwaren tegen het 

2x3 model: 

„Vakcollege-leerlingen zijn al wel toe aan een beroepskeuze na die twee algemeen 

vormende jaren als voorbereiding op de beroepskeuze. Dus in leerjaar 3 kan men al 

de diepte in. Dat staat dus volgens mij in contrast met  wat het Vakcollege wil.  Die 

wil drie algemeen vormende jaren  (die in alle sectoren nog zijn link heeft) en pas 

daarna wil men de diepte in en leerlingen een specialistische beroepskeuze laten 

maken  als een keuze voor de bouw, metaal, electo, e.d.‟  

 

Om een doorlopende leerlijn te kunnen realiseren moeten de contacten tussen onder- 

en bovenbouw, tussen vmbo en mbo als educatieve partners worden versterkt. Dit 

gebeurt bij een aantal Vakcolleges op verschillende manieren. Een aantal 

voorbeelden: ‗Op niveau 2 verzorgen vmbo docenten de begeleiding bij de 

leerbedrijven. De vmbo-docenten hebben een cursus gevolgd op het mbo om 

leerlingen in het systeem te kunnen invoeren. Zo ontstaat er steeds meer contact en 

overleg tussen docenten vmbo en docenten van het mbo. Voor Metaal en Electro 

                                                           
3 Inmiddels wordt gesproken van lagere en hogere leerjaren van het Vakcollege. 
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hebben teams van vmbo en mbo docenten gezamenlijk een cursus gevolgd gericht op 

competentiegericht onderwijs, met begeleiding van het Consortium Beroeps-

onderwijs. Die cursus ging over een gezamenlijke didactiek. Zo ontstaat een mooie 

uitwisseling.‟ 

„Er wordt veel aan gedaan om de kans te optimaliseren dat docenten elkaar 

tegenkomen. Zo zijn er studiedagen georganiseerd, zien de docenten elkaar bij de 

stage; in leerjaar 2 laat men leerlingen van BOL4 samen met leerlingen van vmbo 2 

projecten doen. Dat is belangrijk om ook didactisch af te stemmen. Het vmbo heeft 

een werkplekkenstructuur, op het ROC werkt men met PGO. Dat moet dus ook 

zichtbaar worden in leerjaar 4.‟  

„Er zijn contacten tussen onder- en bovenbouw. Er wordt bij elkaar nagegaan wat 

men doet of gaat doen en of zaken moeten worden aangepast; sluiten we bij elkaar 

aan. We zijn momenteel structuren aan het ontwikkelen waar het  vmbo en het mbo 

een volwaardige rol aan het krijgen zijn.‟ 

 

Bij het realiseren van een doorlopende leerlijn stuit men op een aantal problemen. 

Eerder werd al -op basis van eerder onderzoek- genoemd de vraag hoe de 

financiering van het onderwijs daarop kan worden afgestemd. Een tweede knelpunt 

vormen de wettelijke regelingen rondom examinering; daarbij gaat het om vragen 

als welk examen neem je af (vmbo, examen techniek breed) en wanneer mag dat? 

En mogen leerlingen door als ze het examen niet halen?  

De examenregelingen bepalen in sterke mate hoe het aanbod (breed/oriënterend 

versus smal/specialiserend) daarop moet worden afgestemd. Om echt tot een 

doorlopende leerlijn te kunnen komen zou men graag af willen van de huidige 

examenregeling: 

‗Het examen zit in de weg. Er was al afgesproken met het ROC dat kandidaten die 

het niet haalden toch in leerjaar 5 bij het ROC verder mochten gaan; het is immers 

een zesjarig traject.‟ 

„Over vijf jaar lachen we over het gedoe rond het vmbo-examen. Wij verwachten dat 

er op termijn een beroepencollege vmbo-mbo ontstaat met een koppeling naar hbo. 

Dan gaat het examen eruit.‟ 

„Uiteindelijk blijft men nu nog binnen dezelfde structuur, maar hopelijk is op termijn 

enige flexibilisering  in aanbod en examinering mogelijk.  Nu is het vmbo-examen 

een hobbeltje dat tussendoor genomen moet worden‟.  

„Het zou mooi zijn als ministerie zou zeggen: dit concept draait zo goed dat je vmbo-

examen binnen het Vakcollege mag laten vallen; dat zou bevrijden van een last.‟  
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Bij de ontwikkeling van het Vakcollege zien we dat de scholen afhankelijk van hun 

voorgeschiedenis een verschillende invulling geven:   

‗Er zijn scholen die geen licentie hebben om een vakdiploma te geven; dus die 

mogen geen afdelingsgericht programma aanbieden. Elke school die vroeger lts 

was, mag dat wel; die hebben licenties om de afdelingsgerichte programma‟s af te 

toetsen en diploma‟s uit te reiken.‟ 

Er zijn ook scholen die niet van origine techniek hebben aangeboden. Zij gaan 

volgens  respondenten in de onderbouw eerder met breed techniekprogram aan de 

slag;  deze scholen zullen dan in de leerjaren 1,2,3 een breed programma aanbieden 

en in  de leerjaren 4,5,6 - in combinatie met mbo - dieper op de zaken ingaan. Dat is 

logisch omdat deze van origine niet technische vmbo‘s niet alle specialistische 

apparatuur in huis hebben, maar het mbo weer wel. Het ligt dan voor de hand om 

eerst in de lagere leerjaren een breed program aan te bieden en in hogere leerjaren 

een (smal) specialistisch program.  

 

 

Samengevat:  

De Vakcolleges werken aan het realiseren van doorlopende leerlijnen door het 

ontwikkelen van nieuwe doorlopende onderwijsprogramma‟s of door het beter op 

elkaar afstemmen van bestaande programma‟s, door continuïteit in de plaats waar 

de leerlingen worden opgeleid, en in de begeleiding, nauwere contacten tussen 

vmbo- en mbo-docenten 

Knelpunten vormen de financiering van de begeleiding en de wetgeving rondom 

examinering. 

De Vakcolleges zijn op verschillende manieren bezig zich vanuit hun huidige situatie 

verder te ontwikkelen tot het model dat de Werkmaatschappij voor ogen staat. 

Realisatie van dit 2x3-model blijkt gezien de huidige regelgeving en de 

uitgangssituatie op sommige Vakcollege‟s vooralsnog problematisch.  

 

Variatie: 

Doorlopende leerlijn garanderen door: 

Inhoudelijk  

 Bestaande leerlijnen verbreden naar aanpalende gebieden; 

 Afstemmen van bestaande programma‟s vmbo en mbo; overlap 

verwijderen; 

 Assessment in leerjaar 3; maakt behoeften leerlingen expliciet en 

afstemming met onderwijs in hogere leerjaren  mogelijk; 
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Pedagogisch-didactisch 

 Dezelfde begeleiders en begeleidingsmethodiek in de hogere leerjaren 

behouden; 

 Vmbo begeleidt leerlingen zes jaar lang. 

Organisatorisch 

 Gehele leerroute vindt plaats in vmbo-context; 

 Herverkaveling vmbo-mbo (kwalificatieniveau 1 en 2 in vmbo; 

kwalificatieniveau 3 en 4 in mbo);  

 3x2: vmbo-lagere leerjaren , vmbo-hogere leerjaren; mbo; 

 2x3: nog in ontwikkeling; 

 Leerjaren 1,2,3 breed techniekprogram; leerjaren 4,5,6 specialistisch 

program; 

Versterking educatief partnership door onder meer 

 Contact en overleg tussen docenten vmbo en mbo entameren; 

 Samen cursus, studiedagen volgen; 

 Structuren ontwikkelen waarin vmbo en mbo volwaardige rol krijgen. 

 

 

 

De hiervoor beschreven varianten zijn in de panelbijeenkomst (zie paragraaf 3.3) 

aan de panelleden voorgelegd. De panelleden herkennen de varianten. Die dekken de 

lading. De panelleden benadrukken overigens expliciet de rol van de bestuurders en 

de directie hierbij; initiatieven kunnen van onderop komen maar er is beslist 

rugdekking gewenst van de hogere echelons.  

Panelleden bediscussiëren het element de doorlopende leerlijn inhoudelijk, 

pedagogisch-didactisch en organisatorisch.  

- Inhoudelijk wordt door de panelleden die afkomstig zijn uit het mbo komen, 

opgemerkt dat de leerlijnen vanuit de vakgebieden doorgaans op orde zijn, maar dat 

men over de aansluiting op avo-gebied nog wel zorgen heeft. Dat hangt ook samen 

met de dominantie van taal en rekenen (die overigens zowel aan de kant van het mbo 

als aan de kant van het vmbo gevoeld wordt). Er zijn goede ervaringen met het 

samen ontwerpen van lesmateriaal. Teamvorming vmbo en mbo is ook in dat 

opzicht een pré.  

Een ander punt is dat een mbo te maken kan hebben met meerdere vmbo‘s die op 

een verschillende wijze het programma vormgeven; omgekeerd kan een vmbo ook 

met meerdere mbo‘s van doen hebben. En als de beter voorbereide en opgeleide 

leerlingen vanuit de lagere leerjaren van het Vakcollege in het mbo komen, dan 
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komen ze in een groep regulier opgeleide leerlingen. Dat vraagt maatwerk dat het 

mbo soms als lastig ervaart.  

Een ander punt dat volgens de panelleden relevant is voor de doorlopende leerlijn is 

dat de kwalificatie in het mbo moet indalen in het vmbo.  

Tenslotte geven panelleden aan dat het bedrijfsleven in termen van 

curriculumontwikkeling wel een grotere bijdrage zouden willen leveren.  

-  In pedagogisch-didactisch opzicht is het volgens de panelleden belangrijk om de 

leerling te blijven volgen gedurende de hele leerweg. Bij het inzetten van docenten 

over en weer is continuïteit belangrijk, zodat de leerling ook binding kan opbouwen. 

Weer wordt gesteld dat de docenten die lesgeven in het Vakcollege‘, één team 

moeten worden. 

- Organisatorisch refereert men– net zoals we in de eerste ronde van interviews 

zagen – aan  verschillende varianten. Als het gaat om locatie, betrekt men in de 

overwegingen zowel de doelgroep als wat haalbaar is. Sommige panelleden zijn heel 

uitgesproken in hun voorkeur voor een variant (bijvoorbeeld op één plek), anderen 

menen dat dat niet zo interessant is en dat je daarin ook naar de leerling en de 

mogelijkheden moet kijken. Als het gaat om het model 2x3 of 3x2, dan zijn er 

verschillende opvattingen die te maken hebben met hoe lang een leerling breed 

voorbereid moet worden; hoe snel een leerling kan kiezen (en wat het voor de 

leerling zou betekenen als de keuze verder uitgesteld zou worden), wat er zou 

moeten gebeuren met het examen,  wat de invloed van bedrijfsleven zou moeten zijn 

(in de lagere leerjaren minder, in de hogere leerjaren veel meer). Tegelijkertijd zijn 

er panelleden die stellen dat 2x3 of 3x2 eigenlijk niet relevant is voor de 

doorlopende leerlijn; realisatie van de doorlopende leerlijn moet hoe dan ook 

geregeld worden.  

 

Doorlopende leerlijnen worden gezien als een zeer essentieel kenmerk van het 

Vakcollege. In de panelbespreking worden veel aspecten betrokken, die lopen van 

beschouwingen op het Vakcollege tegen de achtergrond van het onderwijsstelsel tot 

praktische elementen in de uitvoering. Om met het eerste te beginnen; de teneur is 

dat het Vakcollege iets oplost dat scheef zit in de structuur van het onderwijs, in het 

stelsel. Men verwacht dat er op korte termijn geen ruimte zal zijn voor een 

stelselwijziging. Dat betekent dat je het Vakcollege heel stevig moet neerzetten en 

daar als educatief partnership pal voor moet gaan staan. Eigenlijk, zo is de oproep, 

zou je dus ook steeds van Vakcollege moeten spreken en ophouden met het denken 

vanuit de bestaande structuur van vmbo en mbo. Geen strijd om de leerling; het gaat 

om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie partijen.  
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De panelleden van de Vakcolleges van het eerste uur hechten aan de ruimte die ze 

hebben. Ze zijn op zoek naar een passend jasje, geen keurslijf. Wat mogelijk is, is 

soms ingegeven door regionale verhoudingen. Er zijn ROC‘s die een hoge urgentie 

voelen en daardoor eerder geneigd zijn om zaken kleinschalig uit te proberen, om 

bijvoorbeeld tot maatwerk te komen of de Vakcollege-leerling te laten excelleren.  

4.5 Tegengaan van het zomerlek 

Een van de problemen waar het Vakcollege een oplossing voor wil zijn, is de 

tussentijdse uitval tussen al dan niet gediplomeerde uitstroom uit het vmbo en 

instroom in het mbo, het zogenoemde zomerlek. De Werkmaatschappij het 

Vakcollege wil met het Vakcollege niet alleen het zomerlek tegengaan maar de 

zomerperiode ook gebruiken om leerwinst te boeken, door de leerlingen al na het 

vmbo-examen te laten starten met het leren en werken in een bedrijf.  

 

Twee Vakcolleges hebben het zomerlek aangepakt:  

‗Wij proberen vmbo en mbo in een constructie te vervlechten tot en met leerjaar 5. 

Leerlingen kunnen wel of juist niet kiezen voor het vmbo-examen. Of leerlingen doen 

examen of ze gaan na de zomer door. Daarmee is het zomerlek gedicht.‟ 

„De zomermaanden worden benut voor een stage en vooralsnog is het de bedoeling 

dat bedrijven zo zijn geselecteerd dat de leerwerkplek gedaan kan worden op de 

plek waar de leerlingen ook stage lopen. In september gaan de leerlingen dan 

naadloos over naar het bbl-traject. De docenten van het mbo kennen de leerlingen 

dan al uit het assessment en de stage.‘ 

 

 

Samengevat:  

Het zomerlek tussen vmbo en mbo wordt voorkomen door vmbo en mbo te 

vervlechten tot in het vijfde leerjaar, dan wel door de leerlingen in de zomer een 

stage te laten lopen in het bedrijf waar zij ook hun leerwerkplek krijgen.  

 

Variatie: 

 Vmbo en mbo vervlechten 

 Stage in de zomer als „bindmiddel‟  
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4.6 Aansluiten bij de praktisch-concrete leerstijl 

Het Vakcollege moet een opleiding worden die aansluit bij de praktisch concrete 

leerstijl van deze jongeren. Daartoe moet het al vanaf het eerste leerjaar meer 

praktisch onderwijs bieden en het onderwijs in de algemeen vormende vakken aan 

laten sluiten bij die praktijk, zo luidt het zesde kernkenmerk dat de Werkmaat-

schappij het Vakcollege heeft geformuleerd. 

 

De Vakcolleges benadrukken het belang van praktijk in deze opleiding en ook het 

vroeg starten met praktijk en het geleidelijk verder uitbreiden van het aandeel 

praktijk. Een van de respondenten trekt een parallel met sport: „voor vakmensen is 

net zo belangrijk om tijdig te beginnen als voor sporters.‟ 

De Vakcolleges geven aan al in het eerste leerjaar praktijk aan te bieden en het 

aantal uren in de loop van de opleiding uit te breiden. Ook de stagecomponent wordt 

groter.    

Eén van de Vakcolleges geeft die geleidelijke uitbreiding van het werken in de 

praktijk als volgt vorm: 

„De eerste drie leerjaren zitten de leerlingen op het vmbo, in de leerjaren 4,5, en 6 

volgen ze onderwijs in de techniekhal; dit is een techniekhal die door ROC X en het 

bedrijfsleven is neergezet met moderne apparatuur.  In de lagere leerjaren maken de 

leerlingen stap voor stap kennis met deze hal en de begeleiders daar; daarmee 

wordt de overstap naar de hogere leerjaren gemakkelijk gemaakt. Leerjaar 1: kijken 

in de techniekhal, leerjaar 2: lessen volgen in de hal, leerjaar 3: deellessen of een 

module in de hal volgen, leerjaar 4, 5 en 6: leren en werken in de techniekhal.‟ 

„Men vindt het belangrijk dat al in de lagere leerjaren het bedrijfsleven bij het 

praktijkonderwijs wordt betrokken, waardoor de lijn in hogere leerjaren doorgezet 

kan worden‟.  

 

 Van verschillende kanten wordt het belang benadrukt van betrokkenheid van het 

bedrijfsleven: ‗Het vmbo kan dat niet alleen, uitdagend technisch onderwijs 

verzorgen. Steun van bedrijven is nodig!‟ 

„Men wil werken vanuit reële situaties en echte opdrachten. “Een simulatie is ons 

eigenlijk te min”. Voor de bouw bijvoorbeeld worden er veel echte projecten uitge-

voerd voor een bouwbedrijf  en een klussenbedrijf.‟ 

„In het Vakcollege wordt het vakmanschap benadrukt. Vanaf leerjaar 1 krijgen deze 

leerlingen ook in werkplaatsen les.‟ 
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Eén van de Vakcolleges geeft aan problemen te hebben met het realiseren van de 

uitgangspunten van het Vakcollege; men biedt in leerjaar 1 al meer praktijk aan dan 

het Vakcollege voorstaat en gebruikt onderdelen van het leerplankader van het 

Vakcollege niet omdat dat te theoretisch, te algemeen vormend is voor de doelgroep. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als verslag geven, vergaderen etc. Ook 

het realiseren van werkplekken in de praktijk verloopt in deze regio als gevolg van 

economische recessie moeizaam.  

 

Specifieke informatie die meer inzoomt op de praktisch concrete leerstijl van de 

jongeren, hebben we niet gekregen. Ook over de manier waarop in het aanbod van 

de algemene vakken wordt aangesloten bij de praktijk, hebben we geen informatie 

gekregen.  

 

 

Samengevat:  

Het belang van het vroeg starten met praktijk en de geleidelijke uitbreiding wordt 

onderschreven; dit wordt op de meeste Vakcolleges ook gerealiseerd. Overigens 

vormt dat vaak de aanleiding en motivatie waarom men een Vakcollege goed vindt 

voor deze leerlingen; de basisvorming duurt te lang voor deze leerlingen.  De 

betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt als voorwaarde gezien voor het 

aanbieden van uitdagend technisch onderwijs.  

 

Variatie: 

Geen specifieke variatie gevonden. 

 

 
4.7  Sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven 

Een volgend kenmerk van het Vakcollege vormt een sterke betrokkenheid van het 

bedrijfsleven bij de opleiding van deze jongeren. Dit wordt als volgt gespecificeerd: 

reeds vanaf het eerste leerjaar krijgen zij de kans betrokken te zijn bij het 

ontwikkelen van de opleiding. 

Concrete betrokkenheid bij curriculumontwikkeling zien de geïnterviewden nog niet 

of nauwelijks gerealiseerd:  

„Geen mensen uit bedrijfsleven zijn betrokken bij curriculumontwikkeling. Dat moet 

in bovenbouw straks wel gebeuren.‟  
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Eén Vakcollege vormt hierop een uitzondering: 

„Vmbo, regionaal mbo en bedrijfsleven vormen een driehoek die samen de inhoud 

van de opleiding bepaalt. Bij ons  gaat het veel verder en worden examenonderdelen 

uitbesteed aan bedrijven.‟ 

 

Uit de interviews komen wel andere manieren naar voren waarop het bedrijfsleven 

betrokken zou kunnen worden of al betrokken is bij de opleiding.  

Eerst de feitelijke situatie:  

‗Bedrijven: 

 bieden stage-mogelijkheden 

 leveren praktijkopleiders die leerlingen begeleiden op stage,  

 nemen deel aan overlegvormen,  

 nemen deel aan resonansgroepen.  

 organiseren bedrijfsbezoeken,  

 zorgen voor voorlichting op scholen  

 geven gastlessen op het Vakcollege.‟ 

Verder zien we dat het bedrijfsleven zich op een aantal plaatsen mengt in de 

discussie welke opleidingen het Vakcollege in hun regio moet aanbieden. We komen 

daar nader op terug bij de horizontale verantwoording.  

 

In het algemeen geeft men aan dat afspraken over samenwerking met het 

bedrijfsleven nader geconcretiseerd moeten worden. Dat is de fase waar de meeste 

Vakcolleges op dit moment in zitten. We komen hier later uitgebreider op terug.   

 

Uit de interviews komt een aantal wensen ten aanzien van de (toekomstige) rol van 

het bedrijfsleven naar voren. Een van de Vakcolleges formuleert het volgende 

verlanglijstje: 

„Beschikbaarheid van stageplaatsen die kunnen leiden tot een  baan. Dit is een 

belangrijk punt. Verder: 

 Al vanaf leerjaar 1 op bedrijfsbezoek kunnen komen met de leerlingen 

 Afspraken over wat het bedrijfsbezoek moet inhouden (niet alleen kijken 

maar ook iets hebben te doen voor de leerlingen) 

 (Gast)docenten  leveren (vertellen hoe het in de praktijk gaat) 

 Bedrijf levert nieuwe technieken aan (bijv. handschroevendraaier versus 

accuboor.‟) 
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Eén van de andere Vakcolleges verwacht de volgende vormen van betrokkenheid 

van bedrijven die deel uit gaan maken van de regionale vriendenkring:  

 „Investeren in de ontwikkeling van de jongere op het Vakcollege:  

o Leerjaar  1, 2: bedrijf openstellen voor leerlingbezoeken; 

o Leerjaar 3, 4: bedrijf openstellen  voor stagelopen; 

o Leerjaar 5, 6: bedrijf openstellen voor leerwerkbaan; 

 Moet erkend leerwerkbedrijf zijn; 

 Regelmatig overleg met de scholen; 

 Op termijn: het bedrijf openstellen voor de afname van praktijktoetsen.‘ 

 

En:  

„Het bedrijfsleven verplicht zich om stages te bieden, zowel oriënterend als 

werkervaringsstages. Oudere werknemers blijken zeer bereid om vakkennis over te 

dragen bijvoorbeeld door middel van gastlessen. Een derde activiteit is dat mensen 

in het beroepsonderwijs stagiaires begeleiden. De vierde activiteit noemt men een 

uitdaging: is er bereidheid bij het bedrijfsleven voor docentenstages voor 

vakdocenten?‟  

 

En ten slotte zou een Vakcollege graag een groter deel van het opleiden in de 

praktijk overlaten aan de leermeester in het bedrijf: ‗Waarom niet een veel groter 

stuk van de opleiding aan bedrijven uitbesteden? En nu moeten scholen zelf dure 

apparatuur aanschaffen en hun lokalen inrichten.‟  De leermeester zou dan ook de 

leerlingen moeten beoordelen.  

 

Eén van de Vakcolleges ervaart dat de rol van het bedrijfsleven wordt belemmerd 

door de huidige economische omstandigheden: 

‗Bedrijven zijn blij met initiatief van het Vakcollege.‟ Maar de ervaring van de 

respondent is: „als je met een vraag komt bijvoorbeeld voor stage, dan speelt 

economische crisis er dwars doorheen Men kan de eigen werknemers niet eens aan 

werk houden. Leerlingen moeten daarom steeds verder van huis geplaatst worden 

voor stages.‘ 
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Samenvattend:  

De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij curriculumontwikkeling is vooralsnog 

beperkt. Bedrijven spelen wel een rol bij het realiseren van de praktijkcomponent 

van de opleiding. Vanuit de Vakcolleges is de wens de betrokkenheid van het 

bedrijfsleven verder uit te breiden en te intensiveren. Idealiter moeten aan  

bedrijven voorwaarden worden gesteld om te mogen toetreden tot de Stichting 

regionale vrienden van het Vakcollege. 

 

Variatie: 

Betrokkenheid bedrijfsleven (wens, en werkelijkheid lopen door elkaar, zo ook de 

voorwaarden) 

Bedrijf:  

 organiseert bedrijfsbezoeken, en er zijn afspraken over wat het 

bedrijfsbezoek moet inhouden  

 biedt stagemogelijkheden; oriënterend en werkervaringstage 

 begeleidt leerlingen  

 levert praktijkopleiders  

 verzorgt groter opleidingsdeel in praktijk (door leermeester)  

 neemt regelmatig deel aan overlegvormen en  met de scholen 

 neemt deel aan resonansgroepen  

 zorgt voor voorlichting op scholen  

 geeft gastlessen  

 levert nieuwe technieken aan en op het Vakcollege  

 verzorgt examenonderdelen; stelt zich open voor afname van 

praktijktoetsen 

 is een erkend leerbedrijf 

 verzorgt docentsstages voor vakdocenten 

 bepaalt opleidingsaanbod in de regio  

 vormt samen met vmbo-mbo een  driehoek en bepaalt samen inhoud van de 

opleiding 
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In de panelbijeenkomst is het element ‗sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven‘ 

grondig door de panelleden besproken. 

In het algemeen onderschrijven de panelleden het belang van betrokkenheid van het 

bedrijfsleven. De hiervoor geschetste variatie vindt men volledig. De varianten zij 

herkenbaar voor allen en de meesten zijn er ook concreet mee bezig. 

Over een aantal punten hebben de panleden  gediscussieerd en zijn de meningen 

verdeeld. 

 Moeten bedrijven een rol hebben bij het uitdragen van het imago van het 

Vakcollege? 

Sommigen vinden het belangrijk om vooral de instroom van nieuwe Vakcollege-

leerlingen te bevorderen. In sommige regio‘s is namelijk sprake van een terugloop. 

Het bedrijfsleven zou volgens sommige panelleden leerlingen en ouders maar ook 

relevant anderen moeten enthousiasmeren. Het bedrijfsleven doet dat ook wel, maar 

de meest relevante actoren -  namelijk leerlingen en hun ouders -  worden nu juist 

niet bereikt! Een aantal panelleden geeft aan dat daar meer op ingezet moet worden. 

Idealiter ligt hier een rol voor het bedrijfsleven die leerlingen in de basisschool-

leeftijd al zou moeten enthousiasmeren.  

Er zijn ook panelleden die aangeven dat dit niet de taak is van het bedrijfsleven maar 

juist van het onderwijs zelf of de  politiek. 

 Schaalvergroting en regionale herorganisatie? 

Bedrijven zijn - conform het concept van het Vakcollege -  meer en meer verenigd in 

de Stichting regionale vrienden van het Vakcollege. Desalniettemin bestaan er in een 

regio volgens sommigen veel te veel aparte partijen. Dit zorgt voor fragmentatie; 

partijen vinden daardoor afzonderlijk steeds opnieuw het wiel uit, bijvoorbeeld wat 

betreft het maken van leermateriaal. Sommige panelleden pleiten voor 

schaalvergroting: door meer bedrijven, bedrijfsscholen, ondernemersverenigingen, 

en dergelijke uit een regio te clusteren. Andere panelleden zijn juist niet voor 

schaalvergroting omdat dan een te groot bestuurlijk moloch ontstaat en daarmee een 

onwerkbare situatie.  

 Invloed van het bedrijfsleven? 

Als je bedrijven verantwoordelijkheden geeft, dan moet je ze ook invloed geven, 

aldus sommige panelleden. Uiteraard moet sprake zijn van een juiste balans. De 

invloed van bedrijven moet niet in contacten worden vastgelegd maar in contracten. 

 Spanning tussen het model ‗Stichting regionale vrienden‘ en het Vakgilde. 

Sommige panelleden ervaren een spanning tussen de Stichting en het Vakgilde die 

in hun beleving met elkaar concurreren om de kandidaat-werknemers. Vooral het 

idee dat een bedrijf die tot de Stichting vrienden van het Vakcollege behoort een 

aantal jaren investeert in een leerling en het gevaar dat de leerling via het Vakgilde 
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op een ander plek komt, levert spanning en wantrouwen op. Enkele panelleden 

vragen zich af of zo‘n Vakgilde echt nodig is en of het de financiële investering 

waard is. 

4.8  Regionale inbedding  

Een volgend uitgangspunt van het Vakcollege betreft regionale inbedding; vmbo, 

mbo en bedrijven slaan regionaal de handen ineen om het Vakcollege tot een succes 

te maken. Dit wordt vormgegeven in een Regionale Stichting Vrienden van het 

Vakcollege. Door in het bestuur van deze stichting onderwijs en bedrijfsleven te 

verbinden is het mogelijk een sterke en snelle structuur neer te zetten.  

 

Uit een aantal van de hiervoor besproken resultaten komt naar voren dat de 

samenwerking tussen vmbo en mbo van de grond is gekomen en dat ook de 

samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven met het oog op het praktijk-opleiden in 

de steigers staat. In het algemeen is de regionale samenwerking tussen de drie 

partners nog in ontwikkeling en vraagt om uitbreiding en formalisering.  Dat goed 

functionerende regionale samenwerkingsverbanden een voorwaarde zijn voor de 

vormgeving van het Vakcollege, daar zijn de geïnterviewden van overtuigd.  

‗Regionale inkleuring van het curriculum is een must; inbreng van kennis van 

bedrijfsleven in onderwijs is must.‟ 

„In het verleden was de samenwerking met het bedrijfsleven moeizaam. Het is nu 

gelukt om het bedrijfsleven te verenigen in de Vrienden van het Vakcollege. Het 

ROC heeft ook belang bij de samenwerking, immers het is verzekerd van instroom 

en het is goed voor de profilering. De gedeelde belangen moeten onze kracht 

worden.‟ 

„Het beroepsonderwijs, de  omgeving/markt en de maatschappij hebben er baat bij 

dat we kunnen voorzien in adequaat opgeleid personeel. Dat is in ons aller belang. 

Vanuit dat aspect beredeneerd komt er hele ander vraag naar boven: hoe krijgen we 

in een tijd dat de belangstelling voor technisch onderwijs onder druk staat, voor 

elkaar. Dit veronderstelt:  een ROC dat daadwerkelijk met je mee wil denken, een 

samenwerking waarbinnen concurrentie-denken geen plek heeft, en bedrijven die 

vanuit  deze manier willen werken willen en verantwoordelijkheid willen nemen 

voor de branche als geheel en niet alleen voor hun eigen bedrijf.‟ 

 

De vorming van samenwerkingsverbanden en het formaliseren van de afspraken en 

de werkwijze, dat is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd.  
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„De samenwerking is gestart en begint langzamerhand vorm te krijgen in de regio. 

De samenwerking betreft een grote regio; de Vrienden hebben in deze regio met drie 

Vakcolleges te maken. Lastig is wel dat contacten waarmee we al jarenlang samen 

werken voor de stagecomponent van de opleiding, lang niet altijd zijn aangesloten 

bij de regionale vrienden. Daar moet verder aan gewerkt worden.‟  

 

 

Samengevat:  

Over het nut van regionale afstemming is men het eens; het opzetten van 

samenwerkingsverbanden en het vastleggen van afspraken over de werkwijze is nog 

in ontwikkeling. 

 

Variatie: 

 Samenwerking onderwijs met bedrijven die wel zijn aangesloten bij de 

Regionale vrienden van het Vakcollege; 

 Samenwerking onderwijs met bedrijven die (nog) niet zijn aangesloten bij 

de Regionale vrienden van het Vakcollege.  

  

 

Uit de panelbijeenkomst blijkt dat de leden het eens zijn over het nut van regionale 

afstemming en zij onderkennen de twee hiervoor besproken varianten. Het opzetten 

van samenwerkingsverbanden en het vastleggen van afspraken over de werkwijze is 

nog in ontwikkeling. 

Over een aantal zaken is in de panelbijeenkomst gediscussieerd. Opvallend was dat 

een aantal knelpunten of vraagstukken naar voren kwam. We geven een overzicht. 

Wat betreft de regionale afstemming binnen de Stichting regionale vrienden van het 

Vakcollege wordt het volgende gezegd: 

 er zijn wel contacten maar geen contracten; 

 er is wel inbreng in het curriculum, en bedrijven geven gastlessen, maar het 

inbrengen van stageplaatsen verloopt moeizaam; 

 er ontstaat contact met bedrijven vanuit het onderwijs als er een stagiair is 

voor wie een stageplaats nodig is of vanuit het bedrijf dat een stagiair wil 

plaatsen. Om horizontale afstemming te realiseren moet volgens de 

panelleden betrokkenheid van bedrijven ook los van concrete stageplekken 

vorm krijgen;  

 de vraag die zich voordoet is welke eisen er aan samenwerking gesteld 

mogen en kunnen worden: bijvoorbeeld moeten bedrijven commitment 
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tonen, contributie betalen, lid zijn van de Stichting en voldoen aan 

voorwaarden als ze een stagiair willen en moeten?  

 een eis is dat leerwerkbedrijven geaccrediteerd zijn.  

Wat betreft de regionale afstemming tussen onderwijs met bedrijven die (nog) niet 

zijn aangesloten bij de Stichting vrienden van het Vakcollege komt het volgende 

knelpunt naar voren. Bedrijven waar goede contacten mee bestaan voor het plaatsen 

van stagiairs, participeren niet in de Stichting (‗contributie, gedoe‘). Zo zegt een 

panellid: ‗Wij werken niet met een stichting maar met bestaande 

samenwerkingsverbanden van bedrijven in de regio; de voorzitters van die 

samenwerkingsverbanden zijn onze gesprekspartners‘ en een ander lid zegt dat 

sprake is van afstemming met stichting X en men heeft eigen contacten en een  

stagebureau. 

Op welk niveau de regionale afstemming moet plaatsvinden, daarover zijn de 

meningen verdeeld. Enerzijds schetsen panelleden een ideaal scenario waarin er per 

branche,  per regio één afstemmingsclub is waar het Vakcollege deel van uitmaakt. 

Dus afstemming geschiedt bij voorkeur in een groter samenwerkingsverband en op 

het niveau van de ‗richters‘. Daar staat tegenover een ideaalplaatje waarbij 

panelleden geen overkoepelend samenwerkingsverband voorstaan, maar juist een 

vorm van samenwerking waarbij de werkvloer het voortouw heeft; in dat geval vindt 

afstemming en overleg idealiter juist dicht bij de werkvloer plaats en tussen de 

‗verrichters‘. 

4.9  Een vak, een diploma en een baan 

Het Vakcollege belooft de leerlingen een Vak, Diploma en een Baan, zo luidt het 

laatste kernkenmerk van Werkmaatschappij het Vakcollege. Deze baangarantie kan 

worden geborgd middels het Vakgilde. Jongeren die klaar zijn voor het lerend 

werken/werkend leren, kunnen via het Vakgilde een werkplek krijgen die aansluit 

bij de behoeften van de jongeren.  

 

Uit de interviews blijken de eerste twee beloften, een vak en een diploma, in deze 

tijd van economische recessie gemakkelijker te realiseren dan de derde, de baan. Op 

dit punt worden dan ook wel concessies gedaan:  

‗De  baangarantie hebben wij al van meet af aan uit de slogan gehaald. Wel is die 

baangarantie vertaald in „diploma en meer kans op een baan. ‘ 

En: ‗het Vakcollege biedt aantrekkelijk onderwijs met perspectief op een baan.‘ 
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Een ander Vakcollege heeft expliciet aangegeven geen werkplaats te garanderen, 

maar wel een leerwerkbaan:  

‗Met Vrienden van Vakcollege is afgesproken dat zij wel een leerwerkbaan moeten 

kunnen aanbieden. Leerlingen komen niet automatisch na leerjaar 6 in een baan 

terecht, maar wel op plek waar verdere ervaring opgedaan kan worden.‘ 

 

Ook de leerwerkplekken in de BBL zijn daardoor soms lastiger te realiseren; 

‗In goede economische tijden is dat geen probleem; de leerlingen worden dan als 

het ware van school getrokken. In slechte tijden is dat anders. Een te bespreken 

oplossing kan zijn: in een BBL- traject houden we de leerling in plaats van 1 dag, 2 

dagen op school; en de leerling is dan drie  dagen op bedrijf.  Daarover moeten 

afspraken worden gemaakt met bedrijven. Immers: als er geen werk is, kan een 

bedrijf de leerlingen ook niet aan het werk zetten. Een oplossing is dan toch het 

BBL-traject in onderling overleg anders inrichten.‘   

 

Twee Vakcolleges geven aan de baangarantie wel te willen, respectievelijk kunnen 

handhaven:  

‗Wij vinden het heel belangrijk om niet zomaar jongeren te trekken (een ander vmbo 

biedt paardenopleidingen en andere mooie vlaggen….), maar wel degelijk uit te 

blijven gaan van arbeidsmarktperspectief en baangarantie.‘ 

En: ‗Ook nu met de crisis krijgen alle leerlingen die worden afgeleverd, in no time 

een baan.‟ 

 

Samengevat: 

De belofte van een vak en diploma is goed waar te maken. De garantie op een baan 

is lastiger te realiseren en is regionaal bepaald. In een aantal geval is die belofte 

gezien de huidige economische omstandigheden wat getemperd in de pr van de 

Vakcolleges. 

 

Variatie: 

 Garantie op vak, diploma en baan 

 Garantie op vak en diploma, maar geen baangarantie 

 Geen baangarantie, maar wel  

o „een diploma en meer kans op en baan‟   

o „ perspectief op een baan‟ 

o „een leerwerkbaan‟  

 BBL-traject anders inrichten in economisch zware tijden; BBL-leerling 

twee dagen naar school in plaats van één dag. 
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Uit de panelbijeenkomst is gebleken dat de panelleden de geschetste variatie 

volledig vinden en herkenbaar.  

In het algemeen kan gesteld worden dat de garantie op een baan vanuit het 

Vakcollege  afhankelijk is van de economie en de regio. Dit betekent dat de 

oorspronkelijke belofte op dit moment niet in elke regio en niet altijd waargemaakt 

kan worden.  

Panelleden geven eerder aan dat het om een perspectief op een diploma en een baan 

gaat, dan dat het Vakcollege een baan kan garanderen of beloven.  De belofte die 

volgens de panelleden wel kan worden waargemaakt is dat leerlingen in het 

Vakcollege kunnen excelleren.  

Panelleden die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, geven aan dat de bedrijven wel 

een garantie kunnen geven voor een leerwerkplek.  

Sommige panelleden bediscussiëren de meerwaarde van een diploma. Zo geven de 

panelleden die de vmbo‘s vertegenwoordigen, aan dat er wel een garantie is voor 

een diploma op niveau 2, terwijl de panelleden die de mbo‘s vertegenwoordigen er 

in dit traject de meerwaarde niet van inzien.  

 

Uit de panelbijeenkomst komt een aantal knelpunten of vraagstukken naar voren.  

 Er zal altijd een groep leerlingen vanuit het vmbo-kader niet doorgaan in 

het Vakcollege, maar kiezen voor een BOL-4 opleiding;  

 Er zijn imagoproblemen van het vmbo;  

 Er is een opwaartse druk;  

 Als een BBL-plek niet gevonden kan worden, dan is de keuze voor een 

BOL-traject  een oplossing en verlaat de leerling het Vakcollege;  

 Het basisonderwijs blijkt vaak onvoldoende op de hoogte van wat het 

Vakcollege inhoudt (bijvoorbeeld het Vakcollege gelijk te schakelen aan 

praktijkonderwijs). 

4.10  Samenwerking 

In dit onderzoek ging het met name om de vraag hoe het Vakcollege de 

samenwerking tussen de verschillende partijen in met name leerjaar 4, 5 en 6 

organiseert om vorm te geven aan de doelstelling van één doorlopende leerweg voor 

technisch talent.  

 

De algemene conclusie is dat betrokkenen hard op weg zijn handen en voeten te 

geven aan een Vakcollege.  We zien voor wat betreft de samenwerking groei-
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modellen ontstaan. Men gaat nog niet direct voor een ideaalscenario, maar neemt 

eerst een tussenpositie in om zo toe te werken naar het ideale scenario. Men is 

zoekende naar een wijze van samenwerking en naar hoe men vanuit de eigen situatie 

en historie het beste handen en voeten kan geven aan de formule van het Vakcollege.  

 

Kijken we naar de onderscheiden organisatieniveaus (strategisch, tactisch en 

operationeel niveau) dan zien we dat samenwerking op verschillende manieren vorm 

krijgt.  Soms gaat het om een samenwerking tussen de richters i.c. de directie van de 

verschillende clusters, de alliantie (vmbo, mbo en bedrijfsleven), soms tussen de 

inrichters; maar vaak is sprake van een samenwerking tussen de docenten van die 

verschillende clusters. Samenwerking gaat bijvoorbeeld over: het uitwerken van 

documenten, het verwijderen van overlap uit het materiaal, het ontwikkelen van 

lesmethoden en doorlopende leerlijnen, de formatie, financiën, stages, 

loopbaanoriëntatie, begeleiding en samenwerking rondom examinering.  

 

Ook is er variatie voor wat betreft de vorm van samenwerking; dat gebeurt soms in 

een werkgroep, een stuurgroep, een projectgroep of –organisatie of en regiegroep. 

Ook de wijze waarop afspraken worden vastgelegd, varieert; soms hanteert men een 

convenant of een contract, soms werkt men met ‗losse afspraken‘ in 

afsprakenlijstjes. Op het niveau van de richters wordt de samenwerking vaak 

geformaliseerd in een convenant of contract om vrijblijvendheid te voorkomen, 

maar ook om de formatie of de zaken juridisch en fiscaal te regelen. Zo zegt een 

richter: ‗hoofdzaak is dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is, anders glipt het 

Vakcollege uit de vingers. En: „het is goed om met het bedrijfsleven „van contacten 

naar contracten‟ te komen. Het is beter om zoveel mogelijk vast te leggen. Een 

convenant wordt als te vrijblijvend ervaren. Ook al is de bereidheid van bedrijven 

er‟. 

Op het niveau van de inrichters en de verrichters (docenten) kunnen de afspraken 

wat losjes zijn geformuleerd, maar soms zijn deze juist meer geformaliseerd. ‗Op 

docentenniveau worden afspraken gemaakt en concreet vastgelegd in notulen en 

deze worden geaccordeerd. Het is redelijk dichtgetimmerd‟, aldus een inrichter. 
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Samengevat: 

Samenwerking tussen de drie partijen i.c. binnen een alliantie is nog niet 

uitgekristalliseerd, maar men is wel op weg. Op de onderscheiden organisatie-

niveaus verschillen de manieren van samenwerking. Op het niveau van de richters 

zijn afspraken vaak vastgelegd in convenanten en bindende contracten; op het 

uitvoerende niveau zijn de afspraken of wat meer „losjes‟ geformuleerd of zijn ze iets 

meer geformaliseerd door te werken met geaccordeerde afsprakenlijstjes. 

 

4.11  Horizontale verantwoording 

Horizontale verantwoording heeft betrekking op afstemming met en verantwoording 

aan stakeholders binnen en buiten de school. Functies van horizontale verant-

woording zijn: 

- draagvlak verwerven en behouden voor wat de onderwijsinstelling doet; 

- leren en verbeteren; 

- rekenschap afleggen over de gevolgde werkwijze en de resultaten    

(zie paragraaf 2.2). 

Horizontale verantwoording kan dus twee richtingen uit: van buiten naar binnen (de 

omgeving brengt wensen en behoeften in in de opleiding) en van binnen naar buiten 

(het Vakcollege maakt zichtbaar wat het doet en wat dat oplevert).  

 

Desgevraagd noemen de geïnterviewden vooral activiteiten die te maken hebben met 

verantwoording naar buiten toe. Via publicaties over wat ze doen, het presenteren 

van succes, zichtbaar maken voor bedrijven wat de opleiding in huis heeft en doet, 

zorgvuldig naar ouders communiceren, maatschappelijke taken verrichten en meer 

algemeen ‗de deuren open zetten‘.  

Een paar citaten: 

‗Aan de regio laten zien wat we doen, wat resultaten zijn, voor- en nadelen 

aangeven van het Vakcollege. Ook aan het  basisonderwijs, en aan het  bedrijfs-

leven. Dat kan schriftelijk geschieden, via voorlichtingsbijeenkomsten, pers, 

bedrijfsbezoeken, e.d. Ook verspreiden we informatie intern, op open dagen, 

voorlichtingsdagen, middagen, etc.‟  

„Inmiddels is er aansluiting met het basisonderwijs; groep 7 en 8 komen op de 

school;  niet om te knutselen maar om techniek te beleven. Ook  de docenten  uit die 

groepen 7 en 8 van basisonderwijs laat men kennismaken met techniek. Dit soort 
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activiteiten maakt men bekend  via nieuwsbrieven. Komend schooljaar wil men er 

nadrukkelijk nog meer publiciteit aangeven, bijvoorbeeld  via een website of  

maandelijks een infobrochure laten uitgaan.‘ 

Dat het Vakcollege zich ook daadwerkelijk manifesteert in de omgeving, wordt ook 

gezien als een vorm van horizontale verantwoording: ‗de school heeft de ver-

antwoordelijkheid genomen voor onderhoud of restauratie van een aantal objecten 

in de omgeving van de school.‘   

 

Ouders worden als belangrijke partij gezien waar het gaat om horizontale 

verantwoording: 

‗Om ouders te informeren is er drie, vier maal per jaar een nieuwsbrief waarin ook 

landelijke ontwikkelingen worden vermeld. Op ouderavonden komt het onderwerp 

Vakcollege aan bod. Dat gebeurt speciaal rond het assessment. Men wil een 

versteviging rond jaar 3, omdat de school nu ook kan laten zien wat ze gedaan 

hebben (en niet alleen in de plannensfeer presenteren).‘ Op deze school wilde men 

een ouderplatform formeren maar dat is niet van de grond gekomen. 

 

Horizontale verantwoording richting bedrijven is onderdeel van de formule van het 

Vakcollege. 

„Wij zouden graag willen dat bedrijven komen kijken wat de school doet. Juist de 

school heeft ook goede materialen. Dat weten bedrijven vaak niet waardoor de 

verwachting over een leerling die het bedrijf in komt, ook niet al te hoog is.‘  

Hier liggen beide vormen van verantwoording in elkaars verlengde. Want: doordat 

bedrijven zicht krijgen op wat school doet, kunnen ze ook hun stempel drukken op 

de leerroute en aangeven wat de school zou moeten doen om leerlingen en onderwijs 

beter te laten aansluiten op het bedrijf. 

‗De school moet nadrukkelijk opengesteld worden, zodat een combinatie  

gerealiseerd kan worden van wat buiten gevraagd wordt en wat de school wil 

bereiken. Daar moet het gesprek over gaan.‘ 

Ook het inbrengen van behoeften van de regionale arbeidsmarkt maakt deel uit van 

de horizontale verantwoording:  

„Via de arbeidsmarktmonitor van de Kamer van Koophandel kijken we waar in 

2015-2020 werkgelegenheid en vraag ontstaat. Het gaat erom dat we leerlingen 

opleiden voor realistische beroepen.‟  

„Ontwikkelingen in buitenwereld komen binnen via de betrokkenen Vrienden van 

Vakcollege. Ook via de plaatselijke politiek.‟ 
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Een van de respondenten geeft aan waar in zijn ogen ruimte voor regionale invulling 

binnen het programma te vinden is: ‗Binnen het  techniekbrede programma is er 

voldoende ruimte. Er is een verplicht deel binnen het techniekbrede programma 

waardoor wel aan de exameneisen wordt voldaan, maar daarnaast is er  voldoende 

ruimte voor eigen invulling; dat kan dan binnen het schoolexamen worden 

geëxamineerd.‟ 

Een ander waarschuwt weer voor de risico‘s die zijn verbonden aan de regionale 

inbreng van bedrijven: ‗Wij komen met een groep bedrijven/sector (bijv. Electro) 

één à twee keer per jaar bijeen en geven dan aan waar we mee bezig zijn, 

inventariseren verwachtingen en wensen en stellen belangrijke zaken zo nodig bij. 

Het is wel zaak te bewaken dat het een onderwijsprogramma blijft dat voldoende 

breed is en niet te specialistisch wordt (er zijn gewoon bedrijven met zulke 

specifieke behoeften dat je er als onderwijs niet aan kan voldoen). De idee is dat je 

op grond van zo‟n bijeenkomst voldoende feedback krijgt om je onderwijsprogram 

bij te stellen.‟ 

 

 

Samengevat:  

Er is aandacht voor horizontale verantwoording in beide richtingen. Stakeholders 

zijn met name bedrijven in de regio, ouders, de omgeving van de school, en het 

basisonderwijs. Verantwoording naar de onderwijspartners binnen het Vakcollege 

wordt maar mondjesmaat gesignaleerd. Interessant is de vraag in hoeverre dat 

nodig is. Is er bijvoorbeeld een gremium waar de samenwerking als Vakcollege-

partners periodiek wordt geëvalueerd?  Kortom: wie zijn nu eigenlijk de relevante 

partners voor het afleggen van horizontale verantwoording?  

 

4.12  Waardering van het Vakcollege 

In de panelbijeenkomst is ook nagaan waar de experts het meest trots op zijn en 

waar men wakker van ligt.  

Waar relatief veel experts trots op zijn, is de waardering van  technisch talent en de 

ontwikkeling ervan (de her- en erkenning van Vakcollege leerlingen, aandacht voor 

technische vakken), de  goede samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven (de 

grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven en teamvorming vmbo-mbo) en de 

doorlopende leerlijn waaraan goed handen en voeten wordt gegeven.  
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Trots is men ook op aspecten die te maken hebben met de leerling en de docenten, 

zoals: de ‗herstelde‘ motivatie van de leerlingen, de grotere zelfstandigheid van 

Vakcollege-leerlingen, de trots, de gedrevenheid en het enthousiasme van zowel de 

leerlingen als docenten. 

 

Maar er zijn ook zorgen. Relatief veel experts noemen de geringe en zelfs 

afnemende instroom van leerlingen in het Vakcollege.  Mogelijke verklaring voor 

het dalend aantal leerlingen is dat ouders een voorkeur blijven houden voor de mavo 

en de havo en dit blijven stimuleren (‗opwaartse druk‘). Verder ervaart men 

knelpunten op het gebied van de financiering (blijft een en ander betaalbaar?) en de 

regelgeving en druk vanuit de inspectie.  

Hoewel men trots is op de samenwerking, de doorlopende leerlijn, ligt een aantal 

experts er ook wel wakker van. Zorg is er over aspecten die te maken hebben met de 

onderwijsinhoudelijke kant of de organisatie ervan zoals over hoe de doorlopende 

leerlijn gerealiseerd kan worden, de combinatie van vmbo techniek breed en het 

Vakcollege op een locatie, de accentuering van de vakgerichte vakken (terwijl de 

problemen juist bij de AVO-vakken liggen), de diversiteit in leerlingen in een mbo-

klas (Vakcollege(s), regulier), over de organisatie van de aansluiting voor wat betreft 

de pedagogisch-didactische kant, de vaktechnische kant en het aanvullend onderwijs 

(AVO), over het begeleiden van leerlingen van verschillende niveaus en over welke 

mbo-docenten je betrekt (een AVO-docent of een vakdocent? de binding blijft 

gering). 

Een beperkt aantal panelleden uit zorgen rond aspecten die te maken hebben met het 

Vakcollege an sich i.c. de Werkmaatschappij (zoals het waar kunnen maken van 

beloften van het Vakcollege en de communicatie vanuit de Werkmaatschappij), met 

de betrokkenheid van de partners (zoals de betrokkenheid van werkgevers en de 

samenwerking in de regio) en met de politiek en de maatschappij (zoals de politieke 

discussie die de positie van het vmbo aangaat en de onderwaardering van techniek in 

de maatschappij). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 
 



51 

 

5  Slotbeschouwing 

In dit onderzoek heeft een verkenning plaatsgevonden van het functioneren van een 

aantal Vakcolleges: hoe vullen zij belangrijke waarden van het concept ‗Vakcollege‘ 

in, hoe zijn ze op weg daar naar toe en hoe vullen ze samenwerking en horizontale 

verantwoording in om te komen tot een ononderbroken leerweg die leidt tot een vak, 

een diploma en een baan. In hoofdstuk vier zijn we daarop ingegaan en daar 

beantwoordden we de onderzoeksvragen en de aanvullende vraag die zich in de loop 

van het onderzoek aandiende. 

Deze rapportage is gebaseerd op de scholen die het spits afbeten als Vakcollege. Ze 

sloten zich aan en werden Vakcollege, omdat dat in het verlengde lag van waar ze 

mee bezig waren of omdat het Vakcollege het hen mogelijk maakte een groep 

technisch slimme leerlingen beter te bedienen en tegelijkertijd tegemoet te komen 

aan de behoefte van hun regionale omgeving.  

De vraag is of het beeld bij de voorhoede representatief is voor alle Vakcolleges. 

Naar verwachting hebben de latere lichtingen Vakcolleges kunnen profiteren van 

hun voorgangers die het wiel deels moesten uitvinden. Of bij hen de bandbreedte op 

de gevonden elementen smaller zal zijn, daar hebben we vooralsnog geen zicht op.  

In ieder geval is uit de interviews gebleken dat Vakcolleges verschillen in de manier 

waarop zij de verschillende elementen van het concept Vakcollege invullen; er is 

variatie in vormgeving, samenwerking en het zich verantwoorden aan derden. Eén 

van de concrete vragen aan de panelleden is vervolgens geweest of daarmee de hele 

bandbreedte aan varianten in kaart is gebracht. De panelleden hebben dat kunnen 

bevestigen; de variatie is voor hen in het algemeen herkenbaar, volledig en het dekt 

de lading. We kunnen derhalve concluderen dat het plaatje aardig compleet is en dat 

we de volledige bandbreedte hebben ontsloten; in ieder geval voor wat betreft de 

wezenlijke elementen van een Vakcollege, namelijk:  ‗de doorlopende leerlijn‘, ‗de 

sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven‘, ‗de regionale inbedding‘, en het element 

‗een vak en een diploma en een baan‘. 

In het algemeen vormt het concept Vakcollege geen strak keurslijf; men ervaart 

voldoende vrijheid in de wijze waarop er aan het concept Vakcollege vorm gegeven 

kan worden. Zaken als de uitgangspositie, de historie en de regionale verschillen 

vragen ook om die vrijheid in de uitwerking van de formule van het Vakcollege.  

 

De Vakcolleges zijn trots op wat men doet en wat het bij actoren als docenten, 

leerlingen, samenwerkingspartners en het bedrijfsleven te weeg brengt.  
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Toch heeft men ook zorgen; sommige zorgen kunnen niet direct worden 

weggenomen door de Vakcolleges zelf. Denk bijvoorbeeld aan de opwaartse druk 

die ontstaat als ouders hun kinderen maar blijven stimuleren tot deelname aan het 

algemeen vormend onderwijs,  in plaats van hen te prikkelen tot het volgen van een 

technische opleiding en te kiezen voor een technisch beroep. Andere zorgen die men 

uit, lijken makkelijker door het Vakcollege zelf weggenomen te kunnen worden, 

bijvoorbeeld  zorgen die de onderwijsinhoudelijke kant betreffen.  

 

De Vakcolleges zijn op verschillende manieren bezig zich vanuit hun huidige 

situatie verder te ontwikkelen tot het model dat de Werkmaatschappij voor ogen 

staat. Op sommige punten zijn er discrepanties of zijn zaken nog niet 

uitgekristalliseerd. Zo is realisatie van het 2x3-model op sommige Vakcolleges 

vooralsnog problematisch. Ook zien we dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven 

in het algemeen nog wat beperkt is en zijn de eisen waaraan het bedrijfsleven als 

‗Vakcollegepartner‘ zou moeten voldoen nog niet helder of nog niet geëffectueerd; 

sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld al jaren lang prima leerbedrijven, maar 

ressorteren (vooralsnog) niet onder de vlag van de ‗Stichting regionale vrienden van 

het Vakcollege‘. Duidelijk is in ieder geval dat Vakcolleges bedrijven als vol-

waardige partner onderkennen. Verder zien we dat de garantie op een baan niet altijd 

is te waarborgen omdat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt per regio verschillen; 

beloften en garanties worden bijgesteld. De rol van het Vakgilde roept discussie op; 

spanningen die sommige Vakcolleges hieromtrent ervaren, kunnen mogelijk 

weggenomen worden door meer of duidelijke informatie over de rol van het 

Vakgilde te verschaffen. Het Vakgilde is opgericht om de belofte tot een baan te 

kunnen blijven garanderen en de regie over de leerloopbaan te kunnen behouden. 

Voor een school blijkt het moeilijk om deze beloften waar te maken. Bedrijven 

onderkennen dat ook. 

Verder is de samenwerking tussen de drie partijen – vmbo,  mbo en bedrijfsleven –

nog niet uitgekristalliseerd, maar men is wel hard op weg. En dat geldt ook voor het 

afleggen van horizontale verantwoording; dat doet men wel, maar een antwoord op 

de vraag wie nu eigenlijk de relevante partners zijn aan wie idealiter verantwoording 

afgelegd zou moeten worden, heeft men nog niet.  

 

Tot slot: we vatten de ontwikkeling van het Vakcollege op als een expeditie. Met 

een lampje op de helm zijn Vakcolleges van het eerste uur op zoek gegaan naar 

regionale oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan liepen. Vervolgens is 

een kwaliteitsslag gemaakt. Deze Vakcolleges waren daarmee wegbereiders voor de 

volgende lichting Vakcolleges die op veel terreinen kunnen profiteren van 
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ervaringen en producten van de eerste tranche. De ontwikkeling is nog niet af. Het 

werken aan de kwaliteit van het Vakcollege gaat door en is een dynamisch proces. 

Het onderzoek kan daarom ook geen eindplaatje opleveren maar is eveneens een 

radertje in het proces. De Werkmaatschappij het Vakcollege heeft aangegeven naar 

aanleiding van deze rapportage een ontwikkelagenda  op te gaan stellen en de 

resultaten ervan te vertalen naar actiepunten. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Geraadpleegde Vakcolleges  

 

Met dank aan de respondenten van: 

Da Vinci College  

RSG Lingecollege  

SSG Nehalennia en Scheldemond  

Technisch College Velsen  

Teylingen College - Sector KTS  

Willem van Oranje College  

 

En met dank aan allen die deelnamen aan de panelbijeenkomst.  

Bijlage 2 

Interviewleidraad Richters (beleidsmakers) 

 

Intro  

 Drie hoofdtopics:  

- 1) De verschillende rollen die betrokkenen op beleidsniveau hebben of idealiter 

zouden moeten hebben in het Vakcollege 

- 2) Hoe op beleidsniveau de samenwerking tussen de verschillende betrokken 

partijen is geregeld om uiteindelijk de integrale leerroute vorm te geven en  met 

het accent op de leerjaren 4,5,6.  

- 3) de verantwoording naar de buitenwereld toe. 

1) INHOUD/VORMGEVING leerjaren 4,5,6  

- 1.1 Wat is uw rol  ‗als richter‘ binnen het Vakcollege  (toespitsen op 

leerjaren 4,5,6)?  



 

58 

 

- 1.2 Is sprake van  afstemming met andere ‗richters‘ ? Wie, Hoe? 

Verantwoordelijkheden? 

- 1,3 Is sprake van afstemming met ontwerpers, uitvoerders (resp. inrichters, 

verrichters binnen de eigen instelling of uit de andere instellingen)? Wie, 

Hoe? 

- 1.4 Wat zijn de overweging om dat zo te doen? 

- 1.5 Wat zijn voordelen, en wat de nadelen? 

2) SAMENWERKING [ relationeel ]  

Het tweede topic gaat in op hoe de samenwerking en afstemming is geregeld of 

idealiter geregeld zouden moeten worden.  

 [ Wijze van samenwerking ]  

- 2.1 Hoe wordt samengewerkt? (stuurgroepen, overlegmomenten, 

ontmoetingsmogelijkheden, afspraken…..) 

- 2.2 Is sprake van regionale, specifiek inhoudelijke invulling van het 

onderwijsaanbod in de leerjaren 4,5,6 (dus naast de inhoud die Vakcollege 

voorschrijft). Zo ja,  heeft dat consequenties voor de manier van 

samenwerken? 

- 2.3 Is samenwerking geformaliseerd in overeenkomsten Hoe gaat dat dan?  

[ Financiering ]  

- 2.4 Wie betaalt wat?  

[ Onderhoud, evaluatie van de samenwerking ] 

- 2.5 Heeft u – nu het Vakcollege - in ontwikkeling is, nog steeds de goede 

mensen/ partners aan tafel? (evt. doorvragen evalueert men de 

samenwerking, maatregelen om samenwerking te onderhouden, borgen 

e.d.) 

- 2.6 Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop 

de samenwerking is geregeld? 

- 2.7 Wat zijn voordelen daarvan? 

- 2.8 Wat zijn eventuele nadelen daarvan? 
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3) HORZONTALE VERANTWOORDING 

Het laatste topic gaat in op de verantwoording van wat u doet naar de 

buitenwereld toe.  U kunt bij de buitenwereld denken aan: ouders, andere 

branches, andere vmbo-mbo onderwijs, leerlingen. U mag uw antwoorden weer 

toespitsten op de leerjaren, 4 5,6. 

- 3.1 Hoe laat het Vakcollege zien wat het doet en wat de resultaten zijn?  

- 3.2 Wat voor instrumenten gebruikt het Vakcollege om regionale 

verantwoording te geven (bijv. tevredenheidsonderzoek, jaarverslagen in de 

buurt uitdelen e.d.) 

- 3.3 Hoe komt het Vakcollege tegemoet aan de wensen van de buitenwereld 

(omgeving/ regio)? 

- 3.4 Welke partners spelen hier een rol (bijv. leerlingen, ouders, bedrijven, 

andere bedrijven, andere scholen)? 

- Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop die 

verantwoording zo is geregeld? 

- Wat zijn voordelen daarvan? 

- Wat zijn eventuele nadelen daarvan? 

Bijlage 3 

Interviewleidraad Projectleiders  

Intro 

 Twee hoofdtopics: ik ga in op  

-  1) hoe richt je leerjaren 4,5,6 in (inhoud/vormgeving) en  

-  2) hoe werk je samen (samenwerking) 

‗Vooraf‘   

- 01.Wat is uw rol in het Vakcollege?  

- 02. Is er – naast de inhoud die in het Vakcollege voorschrijft -  ruimte voor 

eigen, dat wil zeggen regionale, inhoudelijke, specifieke invulling  van de 

leerjaren 4,5,6?  Zo ja, kort aangeven wat? 
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1) INHOUD: vormgeving van de leerjaren 4,5,6  

Het eerste topic gaat in op hoe leerjaren 4, 5, 6 er uitzien voor een leerling.  

[ Spectrum aan opleidingen/ breedte] 

- 1.1 Uit hoeveel opleidingen kan een leerling in leerjaar 4,5,6 van het 

VAKCOLLEGE kiezen?  

[ Locatie] 

- 1.2 Waar, op welke plek, doet een leerling in leerjaar 4,5,6 de opleiding 

(bijv. fysiek binnen vmbo, mbo, bedrijf?)  

[ Tijd ] 

- 1.3 Hoe is de verhouding in tijd die leerlingen op school doorbrengen en 

tijd in het bedrijf in die leerjaren 4,5,6? (bijv. toenemend in bedrijf, of direct 

in leerjaar 4  al veel aanwezig in bedrijf)  

[ Begeleiding ] 

- 1.4 Wie begeleidt de leerling in leerjaren 4,5,6? (gaat om de verhouding in 

begeleiding tussen vmbo-mbo-bedrijf qua begeleiding; docent/mentor gaat 

bijvoorbeeld mee naar mbo)  

[ Overdracht / aansluiting lagere en hogere leerjaren ] 

- 1.5 Is sprake van overdracht van een leerling van het vmbo naar het mbo 

- 1.6 Zo ja, wanneer vindt de overdracht van een leerling van het vmbo naar 

het mbo plaats? M.a.w.: wanneer is het mbo in de route aan zet? 

- 1.7 Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop 

u leerjaar 4,5,6, wilt of heeft vormgegeven? (zo mogelijk toespitsen op 

locatie, tijd, begeleiding, overdracht) 

- 1.8 Wat zijn voordelen daarvan? 

- 1.9 Wat zijn eventuele nadelen daarvan? 

 

2) SAMENWERKING [ relationeel ]  

Het tweede topic gaat in op hoe jullie de samenwerking hebben geregeld of geregeld 

zouden willen zien om de integrale leerroute vormt te geven en dan weer met het 
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accent op de leerjaren 4,5.6?  Kortom: hoe ziet voor u – als projectleider - het 

samenwerkingsverband er (idealiter) uit. 

 

[ Samenstelling van het samenwerkingsverband ]  

- 2.1. Met wie van de partners werkt u samen bij het maken of het uitvoeren 

van de leerroute? (evt. vragen naar samenwerking/afstemming tussen de 

drie niveaus) 

[ Taken, rollen, verantwoordelijkheden ]  

- 2.2 Wat is de taak van ieder? En wat is ieders verantwoordelijkheid?  

- 2.3 Wat is de link met of de rol van de regionale Vrienden van het 

VAKCOLLEGE (=stichting)? 

[ Wijze van samenwerking ]  

- 2.4 Hoe wordt samengewerkt? (overlegmomenten, 

ontmoetingsmogelijkheden, afspraken, afstemming…..) 

- 2.5 Als sprake is van regionale invulling (naast LPK; zie eerste deel), heeft 

dat consequenties voor de manier van samenwerken? 

- 2.6 Is samenwerking geformaliseerd in overeenkomsten Hoe gaat dat dan? 

(bijv. de er is een leerwerkovereenkomst voor 5
e
 jaars). 

 [ Onderhoud, evaluatie van de samenwerking ] 

- 2.7 Heeft u – nu het VAKCOLLEGE - in ontwikkeling is, nog steeds de 

goede mensen/ partners aan tafel? (evt. doorvragen evalueert men de 

samenwerking, maatregelen om samenwerking te onderhouden, borgen 

e.d.) 

- 2.8 Liggen er specifieke overwegingen ten grondslag aan de manier waarop 

u de samenwerking rondom de leerjaren 4,5,6 wilt of  heeft vormgegeven? 

(zo mogelijk toespitsen op subtopics) 

- 2.9 Wat zijn voordelen daarvan?   

- 2.10 Wat zijn eventuele nadelen daarvan? 
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Een doorlopende leerweg door het Vakcollege

In het onderzoek ‘Een doorlopende leerweg door het Vakcollege’ wordt 
in opdracht van de Werkmaatschappij Vakcollege het fenomeen Vakcollege 
onder de loep genomen. Een Vakcollege is een leergang voor jongeren 
die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een 
loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, 
halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze 
vervolgens aan de slag bij een bedrijf. Om dat te realiseren werken binnen 
dat Vakcollege het vmbo, het mbo en het regionale bedrijfsleven intensief 
samen op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en kwaliteit.
Vakcolleges zijn relatief nieuw en er bestaan nauwelijks blauwdrukken. 
Daarom staan de volgende onderzoeksvragen in het onderzoek centraal: 
hoe vullen de Vakcolleges de belangrijke waarden van het concept 
‘Vakcollege’ in, hoe zijn ze op weg daar naar toe en hoe vullen ze sa-
men werking en horizontale verantwoording in om te komen tot een 
ononderbroken leerweg die leidt tot een vak, een diploma en een baan.
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