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Nieuwsbrief 1 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

Veel Vakcolleges zetten momenteel alle zeilen bij om het onderwijs te continueren. Iedere ochtend is het 

weer de vraag of er zieken zijn en welke improvisaties en aanpassingen nodig zijn. Comenius Beroeps 

Onderwijs besloot in september een hybride onderwijsmodel te hanteren en geeft hierover tips. 

Markland College investeert ondanks de huidige crisis in de samenwerking met de lokale horeca om 

gezamenlijk goede krachten op te leiden. Want eens zal corona bedwongen zijn.  

Verder leest u over de online workshops die LVV heeft verzorgd voor docenten die recent op een 

Vakcollege zijn gaan werken. Leuk om hun enthousiasme te voelen voor het onderwijsconcept ‘leren 

door doen’. In november staan de directeuren-overleggen gepland waarin we o.a. uw mening vragen 

over of en zo ja hoe we als scholen met een overeenkomstig onderwijsconcept samen willen blijven 

optrekken. Mogelijk ook meer gebruik makend van de digitale vormen die we nu al doende ontdekken! 

Maak gebruik van uw inspraak, we hopen u te treffen. 

Veel leesplezier! 
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Vanuit het bestuur: beste LVV leden,  
In de periode van 2008 tot 2020 hebben 76 vmbo scholen in Nederland het didactisch concept 

‘de Vakroute’ geïmplementeerd. Hierbij is altijd de autonomie van de school als uitgangspunt gehanteerd, 

waardoor verschillen in uitvoering mogelijk zijn. Het wordt nu tijd dit succes te vieren tijdens de Algemene 

Leden Vergadering in het voorjaar en ons alvast te bezinnen op de huidige situatie.  

Na 2 jaar stichting en 4 jaar Landelijke Vereniging is er een zekere urgentie om in beweging te komen. De 

huidige situatie met 30 aangesloten scholen vraagt om een herbezinning.  Met name de huidige periode 

met het noodzakelijke afstandsonderwijs en de vele mogelijkheden om de dienstverlening en 

ondersteuning digitaal te laten verlopen, noodzaakt de LVV om te onderzoeken hoe er efficiënter en 

effectiever gecommuniceerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. Daarnaast wil het bestuur de 

belangen van de Vakcolleges nadrukkelijker behartigen en ook beïnvloeden. Het bestuur is voornemens 

een plan uit te werken waarbij de Landelijke Vereniging meer als een netwerkorganisatie gaat functioneren 

met een sneller en directer (digitaal) contact met haar leden én een grotere invloed op beleid en wet- en 

regelgeving van OCW.  
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Derhalve vindt het bestuur van de LVV het zinvol en noodzakelijk om, na een heroverweging met de leden, 

met ingang van 1 augustus 2021 te starten met een vernieuwende organisatiestructuur waarbij via een 

online kennisdelingsplatform digitale dienstverlening in allerlei vormen wordt aangeboden. Een digitale 

ontmoetingsplaats voor docenten, directies, deskundigen uit het onderwijsveld vmbo en mbo en andere 

belangstellenden.  

Graag nodigen we u uit om via de regionale directeuren-overleggen in november kennis te maken met onze 

nieuwe ideeën. We zullen de herinrichting van de LVV  in 3 scenario’s bespreken, waarbij ook het 

bestaansrecht aan de orde komt.  We vragen u daarover een mening te vormen, zodat gefundeerd de 

dienstverlening vanaf 1 augustus 2021 al dan niet via een digitaal platform met gebruik van sociale media 

kan plaatsvinden.  

Via de regionale directeuren overleggen kunt u uw stem laten horen en zult u kennismaken met onze 

nieuwe plannen voor de toekomst! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur LVV, 

Jenny Oldenhuis 

Halderbergse horeca wil samen met Vakcollege sterke talenten 

kweken én behouden 
Het klinkt tegenstrijdig om in een tijd dat twintig procent van de horecazaken de crisis niet zal overleven, in 

te zetten op het opleiden van sterke horecakrachten. Toch is dat wat acht Halderbergse horecazaken 

samen met het Markland College gaan doen. 

 

Kay-Dee (l) en Ivy schenken de wijn in. 
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In september was de aftrap van het project ‘Sterk Horeca Onderwijs Halderberge’. Aan een fraai gedekte 

tafel in 't Veerhuis schenken Ivy Klaassen (14) uit Standdaarbuiten en Kay-Dee Tjin-A-Koeng (15) een wijntje 

in. Puur voor de foto, want het is nog vroeg. Het is de symbolische start om leerlingen uit het voorbereid 

middelbaar onderwijs warm te laten lopen voor een baan in de horeca. En dan liefst later in de 

Halderbergse horeca. 

“Economische Koepel Halderberge was bereid een startsubsidie te verlenen” 
 

Waarom niet ook voor de horeca?  

Terwijl de twee jonge obers hun stinkende best doen, legt Tim Berendsen van hotel Bovendonk uit dat hij 

getriggerd was door de onderwijscampagne ‘Sterk Techniek Onderwijs’ op het Markland College. ,”Ik dacht, 

waarom doen we in onze branche niet hetzelfde? Contact gelegd met rector Michiel Maas van de school en 

toen zaten we al snel op één lijn.‘’ 

Om het initiatief handen en voeten te geven, werd ook de Economische Koepel Halderberge ingeschakeld. 

Berendsen: ,”Zij waren bereid een startsubsidie te verlenen mits het geen één-tweetje tussen school en 

Bovendonk ging worden. Daarop zijn we mijn collega's in Halderberge en ook de gemeente gaan 

benaderen.‘’  

Praktijkwerkplekken 

Gevolg is dat dit schooljaar 25 vmbo-leerlingen een praktijkwerkplek krijgen. Behalve bij Bovendonk en ‘t 

Veerhuis is dat bij De Reiskoffer, brasserie Tivoli, Gastel Sfeer, D'n Halder en De Haard. ,”We beginnen op 

kleine schaal‘’, zegt docent horeca Sebastian Nijmeijer, ,”De eerste acht leerlingen beginnen vandaag op 

drie verschillende plekken. Gedurende vijf weken lopen ze elke dinsdag mee bij één van de deelnemende 

horecazaken. Zo krijgen ze alle facetten van het vak mee.‘’ 

De initiatiefnemers onderstrepen het belang van goede horeca in relatie tot het toerisme in Halderberge. 

Berendsen, ook betrokken bij Visit Halderberge, weet dat als geen ander. ,”Misschien is het niet de 

makkelijkste tijd om bij jongeren interesse te kweken, maar op de langere termijn zal de sector opveren. 

Met de praktijkervaring die de leerlingen opdoen kunnen ze doorstromen naar het regionale mbo-

horecaonderwijs. Het is aan ons om ze een warm nest aan te bieden en de horecatalenten voor 

Halderberge te behouden. Zo investeren we in onze eigen toekomst‘’, aldus Berendsen. 

“Misschien is het niet de makkelijkste tijd om bij jongeren interesse te kweken, maar op de langere 

termijn zal de sector opveren” 
 

Basketballer 

Ivy ziet zich later wel een eigen concept-store beginnen. ,”Een lunchroom bijvoorbeeld, al zal ik toch eerder 

in de stad dan in een dorp gaan zitten.‘’ Kay-Dee wil best een bijbaantje in de horeca, maar zijn grote 

droom is om vooral basketballer in Amerika te worden. ,”Ik speel nu in België, ik groei nog door tot 1.95 

meter. Maar deze eerste dag in 't Veerhuis is leuk en leerzaam tegelijk.‘’ 

Bron: Wim van den Broek 23-09-20, BN De Stem 
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Naschrift: het spreekt voor zich dat de stages nu tijdelijk gestopt zijn. Maar dat betekent niet dat de 

ingeslagen richting niet wordt gecontinueerd. Het Marklandcollege gelooft in het hybride onderwijsconcept 

en zet dat binnen alle onderwijsrichtingen in!  

Online workshops over onderwijsconcept ‘leren door doen’ 
Na de zomervakantie boden de onderwijsadviseurs online sessies aan over het onderwijsconcept van 

Vakcolleges. Doelgroep was deze keer de nieuwe docenten van Vakcolleges, Vakmavo en Vakhavo. Doel 

was de docent die nog niet zo lang bij een Vakcollege werkt kennis te laten maken met de achtergronden 

van het concept ‘leren door doen’. 

Dat bleek een schot in de roos, er sloten circa 14 docenten uit verschillende regio’s aan. De docenten 

maakten op een interactieve wijze kennis met elkaar, de Vakroute en het Vakcollege-concept. Centrale 

vragen waren daarbij: Welke onderdelen van dit concept mogen niet ontbreken in uw curriculum? Wat zijn 

de onderwijskundige uitgangspunten? Waar zitten kenmerkende verschillen tussen Vakcolleges? De 

deelnemers deelden ook kennis met elkaar, wat ook blijkt uit onderstaande citaten: 

“Bij ons VC examineert PIE al in leerjaar 3, terwijl M&T en BWI pas examineren in leerjaar 4” 

“We zijn tijdens onze praktijklessen duidelijk bezig met onderzoekend en ontwerpend leren. Ook geven 

we formatieve toetsen in de theorielessen” 

“Je kunt differentiëren op didactisch niveau, maar ook op pedagogisch niveau. Iemand die de leerstof 

beter beheerst dan een ander, kan zelfstandigere opdrachten krijgen of een docent-assistent rol 

aannemen” 

Daarnaast kwamen ook actuele thema’s als Sterk Techniek Onderwijs, doorlopende leerroutes vmbo-mbo, 

maatwerkdiploma en de nieuwe leerweg aan de orde. Met daarbij het accent hoe je deze thema’s kunt 

benutten om het onderwijsconcept te versterken. Met elkaar gingen we in gesprek over onder anderen de 

lesbrieven en hulpmiddelen van de LVV, het invullen van leerjaar 1 en de wijze van differentiëren. 

Verbazing was er ook over het feit dat er al zoveel bruikbaar materiaal beschikbaar is via de site 

www.hetvakcollege.nl (vraag naar het wachtwoord bij uw regio-adviseur). 

 

http://www.hetvakcollege.nl/
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Oogst na twee bijeenkomsten 

Via de tool mentimeter vroegen wij de deelnemers naar hun belangrijkste inzichten na deze twee 

workshops. Onderstaand plaatje laat zien dat zowel Vakcollegedocenten  als docenten van de Theoretische 

leerweg (op weg naar Vakmavo) inzicht hebben verkregen in de vele mogelijkheden van het concept Leren 

door doen. 

 

Reserveer in uw agenda: Kennisdeling over aansluiting vmbo-

mbo en hybride leren! 
De komende maanden gaan we door met het aanbieden van online kennisdeling. Het format is iedere keer 

hetzelfde: we bieden een inleiding op het thema, vragen aangesloten scholen praktijkvoorbeelden toe te 

lichten en gaan daarover met de deelnemers in gesprek. 

Het thema voor 18 november (15.00-16.30 uur): Verbinding vmbo-mbo 

Voor een heel aantal Vakcolleges is dit een actueel thema. Er zijn Vakcolleges die hiervoor al jaren een 

programma hebben, er zijn er ook die de ambitie hebben om hiermee te starten. We willen graag samen 

kijken naar de aspecten van een doorlopende leerlijn, begeleidingslijn en beoordelingslijn. En in het 

verlengde daarvan hoe LOB ingezet kan worden, hoe de programma’s van vmbo en mbo op elkaar 

afgestemd kunnen worden en hoe de beoordeling op het vmbo meegenomen kan worden op het 

mbo. Uiteraard zullen ook weer een aantal Vakcolleges hun eigen ervaringen hierin delen ter inspiratie en 

kennisname. U kunt zich aanmelden via deze link. 

Het thema voor 7 december (15.30-17.00 uur):  Keuzevakken en hybride leren.  

Hoe kun je keuzevakken aanbieden samen met bedrijven in je regio? Welke ontwerpstappen kun je 

hiervoor hanteren. Voor Sterk Techniek Onderwijs ontwikkelde een van de LVV-adviseurs een handige 

handreiking, klik voor dit stappenplan hier. 

Nadere informatie en mogelijkheid voor aanmelding volgt per mail. 

https://forms.gle/4a1Y2AZA63LnogFu5
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/nieuws/handreiking-lesmaterial-beroepsgericht-keuzevak
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Wij hopen op een goede opkomst, met net zoveel diversiteit qua scholen en wederom enthousiaste en 

betrokken docenten. 

 
Oproep: 
Biedt u momenteel samen met het bedrijfsleven een keuzevak aan of bent u bezig een keuzevak 
samen met leerbedrijven vorm te geven? Ineke Veerkamp komt graag met u in contact 
(iveerkamp@hetvakcollege.nl). 
 

 

50/50 les op Comenius Vakcollege! 
Wat een voorrecht om teamleider te zijn en les te kunnen geven! Zeker geen ideale combinatie, maar voor 

mij en de andere teamleiders op school een uitdaging van participerend leiderschap die we met heel ons 

hart graag aangaan! Gisteren gaf ik voor het eerst in mijn leven een 50/50 les, ofwel een fysieke en digitale 

instructie aan mijn klassen. Hoe bijzonder om na bijna 12 jaar onderwijservaring nog ‘eerste keren’ te 

mogen ervaren. Een cadeautje voor mijn hersenen! Ik ben super trots en dankbaar voor de veerkracht en 

inzet van onze leerlingen in deze nieuwe situatie. Zo waren ze allemaal zowel fysiek als digitaal aanwezig en 

luisterden ze goed naar de aanwijzingen/regels die deze vorm van lesgeven effectief maakt voor alle 

betrokkenen. Een onvergetelijke ervaring om mij nog beter in te kunnen leven in de werkelijkheid van 

docenten op dit moment. All i can say is, RESPECT! Zoals je kan zien, was ik mogelijk iets enthousiaster dan 

mijn leerlingen.... 

Tanisha Bachasing, teamleider Comenius Beroepsonderwijs (tsbachasing@comenius.nl) 

 

            

 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
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We kwamen dit enthousiaste verhaal tegen op linked in en wilden het u niet onthouden. In haar drukke 

agenda maakte Tanisha even tijd voor ons en vertelde hoe verrassend goed het 50/50-onderwijs op school 

verloopt. “Er is rust in de school! Veel is te danken aan het crisisteam dat heldere lijnen uitzet. Daarnaast 

nemen we het team goed mee en besteden we veel aandacht aan communicatie”, aldus Tanisha. Alle 

docenten starten in de ochtend met hun eigen klas. We verwachten geen dubbele didactiek van de 

docenten, maar wel een duidelijke structuur. Voor iedere les geldt minimaal:  

1. Direct absentie doornemen  

2. Microfoons laten dempen van leerlingen  

3. Gezamenlijke digitale instructie 

4. Hierna gaan leerlingen in de klas verder met de les – leerlingen thuis kunnen zelfstandig aan de slag. 

5. Leerlingen thuis formuleren indien nodig vragen die via de groepchat gesteld kunnen worden. Deze 

vragen kunnen de volgende les beantwoord worden.  

6. Opdrachten simpel houden – werken met boeken/schriften aangezien er nog geen laptops beschikbaar 

zijn. #Oldschoolrules  
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Jabra aan de laptop 

De focus ligt dus didactisch op de fysieke les. Leerlingen op afstand kunnen de les volgen doordat de docent 

de ‘Jabra speak 410’ aan zijn/haar laptop heeft gekoppeld. Dat is een speakerphone met slim gerichte 

microfoons die de focus leggen op de stem van degene die aan het woord is. Hierdoor hoort de persoon 

aan de andere kant luid en duidelijk wat er gezegd wordt, zonder gestoord te worden door het 

omgevingsgeluid. Een ideale oplossing voor de klassensituatie waarin het handig kan zijn om meerdere 

leerlingen te betrekken bij het gesprek. Hierboven treft u de infographic die Tanisha ontwikkelde voor deze 

corona periode. 

Op zoek naar tips over het verzorgen van een hybride 50/50 les? Raadpleeg dan ook deze site:  

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/lesgeven/een-hybride-les-geven/ 

u vindt in dit artikel een uitleg van de 5 fases die je in zo’n les kunt doorlopen en tal van handige links over 

break out rooms, formatief evalueren, privacy en handige tools. 

 

Data 
3 november Directeurenoverleg regio oost, 15.00-16.00 uur 

11 november Directeurenoverleg regio zuid en west, 15.30-17.00 uur 

18 november Online kennisdeling Verbinding vmbo-mbo, 15.00-16.30 uur 

7 december Online kennisdeling Keuzevakken en hybride leren, 15.30-17.00 uur 

14 december Bestuurlijk Overleg, 16.00-19.00 uur 

5/11, 1/12, 11/1, 4/2 Bijeenkomsten Training Vakroute  Expert 

27/10, 17/11, 7/1, 5/2, 

8/3 

Bijeenkomsten Training Contentcreatie VR-brillen 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond februari. Heeft u nieuws over uw Vakcollege, Vakmavo of 

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

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

 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/lesgeven/een-hybride-les-geven/
mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

