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Nieuwsbrief 2 Landelijke Vereniging van Vakcolleges  

In deze nieuwsbrief zijn er veel onderwerpen die de verbinding leggen met de wereld buiten school: 

doorlopende leerroutes, hybride leren in samenwerking met bedrijfsleven en professionalisering met 

andere Vakcolleges. En dat juist in een tijd dat we gedwongen worden om bij voorkeur vanuit huis te 

werken en beperkt op school aanwezig te zijn. Inmiddels is duidelijk dat deze lockdown nog even 

voortduurt. We zien uit naar fysieke verbinding, echt contact, samenwerking met externen en toch 

moeten we nog even volhouden. Veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief waarin wij o.a. ervaringen 

delen om op een andere manier de connectie te maken! 
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Ontwikkelingen netwerkorganisatie en digitaal platform LVV 

Na de veldraadpleging onder de directieleden aan het einde van het jaar 2020 is er een projectgroep LVV 

ingericht om met het mandaat van het bestuur de omslag naar een netwerkorganisatie met een digitaal 

platform in te richten. De projectgroep bestaat uit Jacques Wilbers (Vakcollege Eindhoven), Rolf Mulder 

(Hondsrug College), Herjan Reuten (vakcollege Noordoostpolder) en Johan van de Grift (adviseur LVV).  

De directieleden hebben een voorkeur uitgesproken voor de uitwerking van scenario 1. In de afgelopen 

periode is de projectgroep bij elkaar geweest waarbij de kaders van dit scenario nader worden 

uitgewerkt. Dit houdt in dat er een interactief digitaal platform wordt ontwikkeld waarbij communicatie en 

interactie centraal staan. Op het platform worden workshops, online kennisdelingssessies, trainingen en 

informatie aangeboden om de onderlinge binding tussen de leden te verhogen en kennis te vergroten 

d.m.v. deze (online)sessies. Tevens plaatst LVV op het platform informatie vanuit de belangenbehartiging 

aangaande het bestuurlijke overleg vmbo van de VO Raad, SPV en Federatie techniek. De huidige 

website www.hetvakcollege.nl wordt hiertoe omgebouwd en ingericht. 

De komende periode komt de projectgroep frequent bij elkaar om e.e.a. nader uit te werken, zodat er een 

helder concept gereed is voor de besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de LVV. Deze 

ALV wordt waarschijnlijk in de tweede helft van mei georganiseerd (datum volgt zsm). In de komende 

periode houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat u goed geïnformeerd bent over de 

nieuwe organisatie die operationeel dient te zijn vanaf 1 augustus 2021. 

http://www.hetvakcollege.nl/
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Van februari t/m mei organiseren de adviseurs kennisdelingssessies, zie hiervoor de planning aan het eind 

van de nieuwsbrief. Een aantal reguliere activiteiten wordt stopgezet, zodat de omzetting naar de nieuwe 

organisatie sneller en effectiever kan plaatsvinden. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ineke Veerkamp (coördinator van de 

adviseurs) over de activiteiten de komende periode of Johan van de Grift (adviseur bestuur LVV) 

betreffende de ontwikkelingen richting een netwerkorganisatie. 

Terugblik op online kennisdeling doorlopende leerlijnen 

Tijdens de online-sessie in november over de doorlopende 

leerroutes werden we geïnspireerd door de verschillende 

aanpakken van Vakcolleges. De Vakroutes die vanuit de Landelijke 

Vereniging van Vakcolleges aanbevolen worden, leiden op tot 

minimaal een startkwalificatie op het mbo. Veel Vakcolleges zijn al 

langere tijd bezig met deze route, andere zijn bezig met de 

ontwikkeling ervan. Langs de drie lijnen ‘programma’, ‘begeleiding’ 

en ‘beoordeling’ hebben we gezamenlijk bekeken welke 

succesfactoren te benoemen zijn.  

Hans Fleischhauer vertelde vanuit het Gemini College (Ridderkerk) over de combinaties van keuzevakken 

voor D&P in relatie tot de vervolgopleidingen. Robotica en slimme technologie worden gezamenlijk met het 

mbo aangeboden. Dieuwke de Jong van De Meerwaarde (Barneveld) liet zien hoe de samenwerking met 

MBO Amersfoort voor Techniek en Zorg & Welzijn tot stand gekomen is.  

Tot slot schetste Lieke van Genderen de route die bij het Davinci 

College gevolgd kan worden. Hierbij volgen basis-leerlingen in 

leerjaar 4 al een deel van de mbo-opleiding niveau 2 bij het 

Kellebeek College. De kader-leerlingen volgen een 

oriëntatieprogramma op het mbo met verschillende (keuze)vakken 

zoals (uiterlijke) verzorging, welzijn en assisterende beroepen. 

Mooie voorbeelden waarbij de waarde van een doorlopende route 

zich bewezen heeft en nog steeds bewijst!  

 

“Begrijp de verschillen van 

elkaar goed. Kom tot 

samenwerking op de inhoud. 

Waak voor vooroordelen.” 

“Veelvuldige afstemming is 

noodzakelijk. Gezamenlijk een 

curriculum inrichten is van 

cruciaal belang in de 

samenwerking.” 
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Open dagen  

Veel scholen zijn nu bezig met het organiseren van een alternatieve open dag. Via digitale open dagen, live-

streams en virtuele tours brengt men het onderwijs onder de aandacht. Daarnaast was er voor de 

kerstvakantie de mogelijkheid om de leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te laten 

komen in kleinere groepen. Op die manier was het goed mogelijk leerlingen het praktisch onderwijs echt te 

laten ervaren. De wisselende situaties door corona-maatregelen maken dit niet gemakkelijk, online-sessies 

zijn soms nodig om ouders te bereiken en te voorzien van de nodige informatie. 

Dit alles levert wel een verfrissing in het PR-materiaal op! Het promo-filmpje van het Thamen-college in 

Uithoorn om de basisschool-leerlingen uit te nodigen voor een try-out middag willen we jullie hier niet 

onthouden. Deze film geeft een perfect beeld van wat er op school gebeurt en hoe er gewerkt wordt. Klik 

hier voor de film van  Thamen VMBO Uithoorn 

Een ander mooi voorbeeld is de VR-tour die Vakcollege Eindhoven heeft laten maken. Klik hier voor de 360 

graden tour van Vakcollege Eindhoven. 

Ook Comenius Beroeps Onderwijs heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten en maakte een verfrissend 

doorkijkje in de school “Je bent hier welkom, je wordt hier gezien!”. Klik hier voor de promofilm van 

Comenius. 

 

 

Online professionaliseren: Wat werkt wel en wat werkt niet?  

Net als de reguliere scholen moesten we bij de Landelijke Vereniging van Vakcolleges rond de 

herfstvakantie even schakelen. Er stonden 2 trainingen op de planning: De training ‘Vakroute Expert’ en de 

training ‘Contentcreatie VR-brillen’. Uitstellen was geen optie, dus besloten we de opzet om te bouwen 

naar een online variant. Wat is nodig om dezelfde kwaliteit ook online aan te bieden? Dat vraagt gerichte 

aandacht voor interactie, differentiatie, focus op leeropbrengst en leerplezier. Terug naar de tekentafel 

dus! 

Impressie Vakroute Expert 

De training Vakroute Expert bestaat uit 4 dagen waarin docenten/projectleiders opgeleid worden tot 

onderwijskundig projectleider of kartrekker van Vakcollege, Vakmavo of Vakhavo. Dit schooljaar werken 14 

deelnemers van 7 verschillende Vakcolleges gedurende de looptijd van de training aan verbeterprojecten 

zoals: 

https://www.thamen.nl/nieuws/thamen-nieuws/221-thamen-try-out-voor-groep-8
https://www.vakcollegeeindhoven.nl/Home/art/697669
https://www.youtube.com/watch?v=ZvtR8Zd8Y1Q
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 Vakoverstijgend werken in de techniek 

 Versterken didactiek, doorlopende leerlijn en organisatie Dienstverlening & Producten 

 Ontwikkelen curriculum voor Mens & Dienstverlenen (M&D) 

 Ontwikkelen Vakmavo 

 Samenvoegen Techniek en M&D in leerjaar 1 

Trainers Muriël Daal en Ineke Veerkamp besluiten online te starten en per bijeenkomst te beslissen of live 

dan wel online gewerkt zou worden. Gewoontegetrouw managen zij de wederzijdse verwachtingen door 

een telefonische intake te houden. Dat bleek nu prima te kunnen via MS-Teams! Voor de trainingsdagen 

werken ze met korte blokjes van telkens één uur met een korte ‘benenstrekpauze’. De deelnemers 

ontvangen vooraf hun cursusmap en -materialen zodat zij goed voorbereid zijn en aantekeningen kunnen 

maken. Hamvraag is telkens: welke inhoud kan online en wat kan in de praktijk? Hoe kunnen wij als trainers 

de deelnemers, ook online, boeien en binden? Hoe bewaak je daarbij dat de techniek van MS-Teams de 

didactiek ondersteunt en niet andersom? Inmiddels zijn de break-out rooms vertrouwd en zetten ze 

veelvuldig de tools kahoot, wheeldecide, mentimeter en padlet in. Ze krijgen van deelnemers terug dat dit 

tevens inspirerend werkt voor de eigen online lessen. Naast deze digitale tools gaan deelnemers ook aan de 

slag met ‘ouderwetse’ gekleurde briefjes om te stemmen en het laten knallen van ballonnen: Er moet ook 

ruimte zijn voor plezier!  

Terugblikkend op de afgelopen 2 trainingsdagen, was het geven van de online lessen topsport. De sportieve 

insteek en inzet van de deelnemers gaf een gevoel van “samen de klus klaren”.  
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Impressie Contentcreatie VR-brillen 

In de training Contentcreatie VR-brillen ontwikkelen 10 docenten van 5 verschillende Vakcolleges een 

digitale tour door hun school of door een bedrijf (Bavaria). Deze tour kan zowel met de VR-bril als via 

internet worden bekeken. Trainer Joris vd Heijden van VRinSCHOOL was uiteraard niet blij dat de training 

niet fysiek kon plaatsvinden. Want hoe leg je op afstand uit hoe de VR-bril werkt, hoe je die koppelt aan je 

smartphone, hoe je 360-graden opnamen maakt… Het is improviseren en blijkt toch te kunnen! Mede 

dankzij de flexibiliteit en het geduld van de cursisten! Natuurlijk zijn er niveauverschillen en akkefietjes op 

school waardoor niet ieder even ver is in het proces; echter iedereen leert, is bezig met de apparatuur & 

software en stelt vragen! Inmiddels hebben de deelnemers hun script klaar, zijn de opnames gereed en 

gaat men aan de slag met bewerkingssoftware 3D-Vista. In het voorjaar hopen we de eindresultaten met 

trots te kunnen presenteren in een online kennisdelingssessie! 

 
 

Kansen en mogelijkheden: mix van online en fysiek onderwijs? 

Welke conclusie trekken we uit deze ervaring met online training? Is het ideaal? Nee, natuurlijk gaat de 

voorkeur uit naar het fysiek met elkaar in gesprek gaan over de leerinhoud. Vooral ook de waardevolle 

praatjes tijdens de koffie moet je online missen. Er ontstaat tijdens een online traject nieuwsgierigheid om 

de ander in het echt te ontmoeten! Maar een vorm waarin je zowel live als ook online bijeenkomsten 

organiseert is het onderzoeken waard! Zeker wanneer deelnemers vanuit het hele land moeten komen. 

Hybride leren bij Vakcolleges 

In december was er een online kennisdeling over hybride leren en keuzevakken. Tegenwoordig wordt de 

term hybride onderwijs gebruikt voor verschillende situaties. Het woord ‘hybride’ betekent volgens het 

woordenboek: ‘nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken’. Met als gevolg dat de term hybride 

onderwijs ook gebruikt wordt voor de combinatie fysiek en online leren, maar voor deze sessie draaide het 

om de combinatie van het schoolse leren en het leren in de beroepspraktijk. Als dit goed met elkaar is 

verweven, kunnen (v)mbo-leerlingen een lesprogramma op maat volgen en komen ze goed voorbereid op 

de arbeidsmarkt (zie ook het filmpje op: Hybride leeromgeving beroepsonderwijs: maatwerk - Leraar24). 

https://www.leraar24.nl/69948/hybride-leeromgeving-beroepsonderwijs-maatwerk/
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Het model hiernaast laat zien hoe twee vormen van leren 

(acquisitie en participatie) op twee locaties (realistisch of 

geconstrueerd) kunnen plaatsvinden. Een hybride leeromgeving 

brengt de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar. Zoals een 

onderwijsplek in een ziekenhuis of een bedrijf in de school. De 

school kan naar het bedrijf gaan, het bedrijf komt in de school, of 

school en bedrijf richten samen een nieuwe leerplaats in. Een 

handig uitgangspunt om bijvoorbeeld een keuzevak in hybride 

vorm te ontwikkelen. Een handreiking met stappenplan voor het 

ontwikkelen van een keuzevak vindt u hier. 

Samenwerking met het beroepenveld 

Hoe werken Vakcolleges samen met het beroepenveld? De deelnemers aan de sessie, afkomstig van 16 

Vakcolleges, gaven aan dat zij uiteraard voor stages samenwerken met bedrijven (91%); het komt echter 

minder vaak voor (12%) dat bedrijven optreden als externe opdrachtgever. Wilt u als school uw netwerk 

met bedrijven uitbreiden? Bekijk dan het jet-netloket.  

 

We zijn op zoek gegaan naar goede voorbeelden van hybride leren bij Vakcolleges. Leon van Zal van Tabor 

d' Ampte gaf een toelichting over hoe zij samen met de lokale Opelgarage/schadebedrijf keuzevakken 

aanbieden. 

 

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/nieuws/handreiking-lesmaterial-beroepsgericht-keuzevak
https://www.jet-netloket.nl/
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Arjan Houwaard van KTS-Teylingen vertelde over hoe bij HBR het levensecht leren vorm krijgt: o.a. door het 

eigen restaurant, de eigen bakkerswinkel, interne stage bij de gezonde schoolkantine en inzet bij 

vergaderingen en evenementen. Samen met hotel Huis ter Duin hebben ze een ‘academy’ opgezet waar 

leerlingen meedraaien op de werkvloer en masterclasses volgen in één van de vijf keukens van het hotel. 

De chefs van Huis ter Duin gaan daarnaast ook naar de KTS om daar hun kennis te delen. Samen met MBO-

Rijnland bieden ze een doorlopende leerroute aan naar niveau 2 bakker/kok waaraan ook de bedrijven hun 

steentje bijdragen.  

Steven Verkuil sloot af met een presentatie van de 

SEN-app: SEN staat voor Smart Educational Network 

en de app ondersteunt het hybride leren. 

https://sen-app.nl/  

Leerlingen werken bij bedrijven eenvoudig samen 

aan (deel)opdrachten en stages, uploaden hun 

gemaakte werk, praktijkopleiders van het bedrijf 

tekenen opdrachten af en vakdocenten houden 

daarbij eenvoudig het overzicht. Tabor d‘Ampte 

werkt al naar tevredenheid met deze app. Er was onder deelnemers interesse om meer te weten te komen 

over deze app. Op 11 februari organiseert de LVV een verdiepende voorlichting.  

Oproep vanuit Gemini Vakcollege: 
Wie kent er scholen/contactpersonen die hun Zorg & Welzijn-afdeling versterken met 
technologische toepassingen (al dan niet met STO-gelden)? 
Of scholen die al ervaring hebben met de combinatie Zorg & Welzijn en Technologie? 
Ineke Veerkamp komt graag met u in contact (iveerkamp@hetvakcollege.nl). 

 

Verlengde lockdown: handige links… 

Sinds de persconferentie van 12 januari weten we dat de lockdown nog minimaal 3 weken langer gaat 

duren. Gelukkig zijn er veel partijen die met het onderwijsveld meeleven en instrumenten bieden die online 

van pas komen. We zetten er een paar op een rij. 

De afgelopen maanden is Jet-Net & TechNet druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat leerlingen digitaal 

kennis kunnen maken met de diverse bèta en techniek sectoren. Met trots lanceren zij de Expeditie 7 

werelden van techniek! Een digitaal platform voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs waarbinnen zij het bedrijfsleven in de 7 werelden van techniek onderzoeken, ontdekken en 

ervaren. Klik hier voor meer info over een reis vol inspiratie, digitale bedrijfsbezoeken, meet & greets met 

werknemers en doe-opdrachten! 

  

“Verhelderende webinar, dat we maar 

meer contact gaan leggen met het 

bedrijfsleven! Ik ben benieuwd naar 

mogelijkheden SEN app.” 

Suzanne de Rooij, Vakcollege 

Maarsbergen 

https://sen-app.nl/
mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl
http://link.jet-net.nl/m/1/31819029/p1-b21008-7a85317318d649e8ab9c3f20d6f6d69a/2/305/61cd2b23-965a-4a00-b127-e74e978bbfd7
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Juist nu zijn coachgesprekken met leerlingen misschien wel belangrijker dan ooit. Leraren van het Picasso 

Lyceum voeren digitaal coachgesprekken met leerlingen en soms hun ouders. Ze ontwikkelden een format 

met handige vragen. Klik hier voor het artikel en download het format. 

Sinds kort kun je break-out rooms makkelijker gebruiken in Microsoft Teams. Hiermee wordt het werken in 

kleinere groepen nog eenvoudiger tijdens de online les! In deze video laat Annet Smith zien hoe het werkt. 

Hoe je break-out rooms zinvol kunt inzetten kun je lezen in dit online boekje van Pascal Koole. 

 

In memoriam 

 
Op 18 januari bereikte ons het verdrietige nieuws dat grondlegger en initiatiefnemer van de 
Vakcolleges in Nederland, Hans de Boer op 66-jarige leeftijd is overleden. In 2008 heeft Hans het 
initiatief genomen om de Techniek vanaf het 1e leerjaar prominenter in de vmbo-scholen te 
plaatsen in een doorlopende opleiding naar het mbo. Eerst onder de vlag van de 
Werkmaatschappij, later bij de Vakcollege Groep. Jarenlang heeft Hans, als voorzitter van de Raad 
van Advies de Vakcollege Groep met raad en daad ondersteunt. Zoals bekend heeft dit initiatief 
geleid tot meer dan 70 vakcolleges in Nederland. 
 
We zijn Hans dankbaar voor zijn inzet en met Hans verliezen we iemand die het hart op de juiste 
plaats had zitten. We wensen zijn naasten veel sterkte in deze moeilijke en zware tijd. 
 
Namens het bestuur van de LVV 
 
Johan van de Grift 
 

https://www.voortgezetleren.nl/post/ook-met-een-coachgesprek-op-afstand-kun-je-er-voor-de-leerling-zijn/
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/breakout-rooms-gebruiken-in-microsoft-teams/
https://xerte.talnet.nl/play.php?template_id=1176#page1
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Data 

11 februari Vervolg: online voorlichting SEN-app, 15.30-17.00 uur 

22 maart Online Studiedag regio Oost in de ochtend 

20 april Online Kennisdeling Vakmavo & Vakhavo, 15.00-16.30 uur 

26 mei Online Kennisdeling Innovaties in de techniek, 15.00-16.30 uur 

5/11, 1/12, 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 april. Heeft u nieuws over uw Vakcollege, Vakmavo of Vakhavo? 

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

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

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

