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“Van welk pareltje gaat u stralen?”

vroegen we collega’s van Vakcolleges
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Teylingen College KTS:
KTS-leerlingen BWI en 
PIE bouwen tiny house
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“We proberen op de KTS altijd 
om het onderwijs zo levensecht 
mogelijk te maken. Het tiny
house is daar een goed 
voorbeeld van.“
Ton de Groot, directeur

Lees hier het artikel.

https://hetvakcollege.nl/kts-leerlingen-bouwen-tiny-house/
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Dalton Vakcollege 
Dordrecht:
Vakoverstijgende
projecten Vormgeving & 
AVO-vakken
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“We zien dat leerlingen heel 
enthousiast worden van 
vakoverstijgend werken. Het 
smaakt naar meer!“
Caroline van der Woude, 
locatiedirecteur

Links:
Samenwerking Science + Vormgeving 
Samenwerking Wiskunde en 
Vormgeving 
Presentatie vakoverstijgend werken

https://www.lessonup.com/nl/lesson/vKX9Zed9pABWSRSvN?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1649070916887&utm_medium=shared-link
https://www.lessonup.com/nl/lesson/jfL4ib5yGeaWrvKB7?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1649070958513&utm_medium=shared-link
https://www.lessonup.com/nl/lesson/jep4iFe9WTK3ziEHg?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1649070999971&utm_medium=shared-link
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Vakcollege Eindhoven:
Leerlingen hebben zelf 
filmpjes gemaakt van 
hun kettingreactie.
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“Ik sta telkens weer versteld van 
de talenten van leerlingen. Het 
leuke is dat de leerlingen de 
filmpjes zelf gemaakt hebben. Ik 
heb ze alleen achter elkaar 
geplakt“
David van Hoek, docenten T&V
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Dendron Vakcollege:
Trots op onze leerlingen
die prachtig werk 
leveren. 
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“Onze leerlingen bloeien op 
tijdens de praktijklessen!“
Mano Pallandt, teamleider
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Vakcollege Thamen:
Trots op ons traject om het 
Vakcollege-gedachtegoed
niet alleen in onze 
praktijkvakken naar voren 
te laten komen, maar ook 
bij de andere vakken. 
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“Het was mooi om dit traject te 
doorlopen en te zien hoe 
collega’s van “zij van het 
Vakcollege” langzaam 
veranderen naar “wij van het 
Vakcollege. Zie ook onze 
kalender met leuke quotes!”
Monique ten Hoedt, teamleider



Vakcollege 
Groevenbeek:
Trots op hoe leerlingen 
presenteren wat ze de 
afgelopen periode 
geleerd hebben aan 
collega's en 
medeleerlingen.
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“Wij zijn bijzonder trots op:
• Keuzemogelijkheid voor 

leerlingen, per periode 3 of 4 
projecten

• Zelfstandig werken met 
behulp van werkkaarten en 
projecten in Learnbeat

• Lesplanning aan de hand 
van invulbladen

• Presentaties gemaakte werk 
aan eind van lesperiode van 
12/13 weken“

Bert en Anja, docenten
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Vakcollege Bogerman:
Trots op het zelf ontwikkelde 
lesmateriaal knikkerbaan 
challenge ‘Over de steiger’ 
dat nu op 14 scholen in 
Friesland draait”.
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“De opzet van de Vakcollege-
lesbrieven werkt voor mij als 
docent en mijn leerlingen nog 
altijd heel goed: oriënteren, 
ontwerpen/voorbereiden, 
uitvoeren en presenteren“
Wijnanda Schoemakers, docent 
T&V

Lesbrief, werkboek en het filmpje:
Praktijkopdrachten - De Bouw Iets 
Voor Jou?
(ism ‘De bouw iets voor jou’)

https://debouwietsvoorjou.nl/docenten-praktijkopdrachten/
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Stad College:
Trots op het traject waarin 
leerlingen zelf content 
maken voor VR-brillen. In 
samenwerking met 7 VO-
scholen en het bedrijfsleven!
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“Ik vind het leuk om met 
technologie om te gaan. Het is 
weer eens wat anders dan een 
beeldscherm, je ziet het nu echt 
om je heen“
Kyano, leerling 

Bekijk hier het filmpje met docent 
Ridouan Draouy.

https://youtu.be/CHftYzWpGpg
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Tabor ‘d Ampte:
Trots op al onze leerlingen!
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Ook trots op Yahya die met basis 
Lwoo advies op school kwam en 
ondertussen het examenjaar 
ingaat op kader. 
Thijmen Borsen, teamcoach 
techniek

“Trots op Renzo Robert (nu 
leerjaar 4) die door Horizon 
wordt ingezet voor 
beroepenwedstrijden terwijl hij 
nog leerling is bij ons en dankzij 
ons traject een bewuste keuze 
maakt voor het Hout– en 
Meubileringscollege”
Thijmen Borsen, teamcoach 
techniek
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Technisch College Velsen:
Tijdens ons jaarlijkse 
ondernemersontbijt kiezen 
we de Stagekanjer van het 
jaar. 

Stagebedrijven hebben hun 
stagiair kunnen nomineren 
en uit alle nominaties heeft 
een schooljury een top drie 
geselecteerd. Tijdens het 
ondernemersontbijt mogen 
de drie stagebedrijven in 
een pitch uitleggen waarom 
hún stagiair de Stagekanjer 
van het jaar is. Zie Artikel

https://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/2022/04/20/stagekanjer-2021-2022/
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Andere pareltjes die wij hebben?
• Gedocumenteerde programmatische leerlijnen voor Elektrotechniek, Autotechnicus, 

Metaalbewerker, Allround Timmerman en Installatietechniek. Dit inclusief eindopdrachten, 
tijdspad, oudercommunicatie brieven.

• Organisatie om 48 keuzevakken aan te bieden en vervolgens uit te breiden met Elektrische 
voertuigen + Drone-techniek 1 en 2.

• Leerlingen kunnen vrij kiezen door een optimale keuzepakket voor een goede doorstroming 
naar een specifieke mbo-opleiding.

• Glas in lood gaan we vol op inzetten icm de modernisering van BWI met VR/AR brillen.

Allemaal mogelijk gemaakt door 
geweldige vakdocenten in deze 
disciplines!
Daan Blasweiler, 
teamcoördinator PIE / BWI
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Comenius 
Beroepsonderwijs:
Trots op onze leerlingen en 
het onderwijsteam van het 
Vakcollege! 
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“Op de foto zijn onze 
eerstejaars ‘meiden van 
techniek’ te zien die 
opvangplekken voor 
Oekraïense vluchtelingen 
realiseren. 💪🏽 Een waardevolle 
en leerzame ervaring voor alle 
betrokkenen. Indien er ergens 
anders in de regio gouden 
handen en creatievelingen
nodig zijn, dragen wij graag een 
steentje bij! ”
Tanisha Bachasing, interim 
directeur

Foto Frank de Roo
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Vakcollege PCC:
Trots op de kitcar-cup: 
Vmbo-ers, havisten, hbo’ers 
en bedrijfsleven werken 
samen in het keuzedeel 
‘Duurzaamheid’ om een 
kitcar te verbeteren en te 
vernieuwen. 

Zie artikel.

https://hetvakcollege.nl/pcc-wint-prijs-met-kitcar/
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“En uiteindelijk, als ze van 
school af komen, en denken 
aan alle opdrachten die ze 
hebben gedaan, dan kan het 
niet anders dan dat deze er 
echt uitspringt. Want hoe gaaf 
is het om te zeggen dat je in 
een echt raceteam hebt 
meegewerkt aan innovaties? 
Dat onthouden ze wel. 
Bovendien, als we met z’n allen 
ervaren hoe leuk het is om 
multidisciplinair over de 
profielen heen te werken, dan 
zie ik dat ook gebeuren bij 
andere vlakken in ons 
onderwijs.”
Johan Dekker, Directeur PCC
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NXT Maarsbergen
Trots op de afdeling BWI!
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“Trots op de afdeling BWI: 
Leerlingen maken meubels én 
stofferen de meubels. Een 
pareltje!”
Jenny Oldenhuis, Directeur
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Vakcollege Noordoostpolder
Bij het PIE-keuzevak ‘Plaat-
en Constructiewerk’ hebben 
de leerlingen alle 
praktijkopdrachten bij 
Kamplacon BV in Emmeloord 
uitgevoerd!
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“Een knap staaltje 
werkplekleren voor leerlingen 
PIE. Bovendien een prachtige 
samenwerking tussen school en 
bedrijfsleven om zo een 
uitdagende, realistische en 
motiverende leer- en 
praktijkomgeving te kunnen 
creëren voor onze leerlingen”
Harco Meppelink, docent
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Vakcollege SG Bonaire
Trots op de producten die 
leerlingen aanleveren. Ze 
laten niet alleen hun 
creativiteit zien, maar 
werken ook met plezier en 
pushen zichzelf om beter te 
worden.
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“Vakcollege-leerlingen werken 

goed samen en leren van 

elkaar! Ze konden een simpele 

lamp maken, maar hun 

creativiteit heeft een eigen 

leven geleid.

Dat geldt ook voor de lesbrief 

waarbij ze een fiets moesten 

maken. Sommigen hebben een 

fiets gemaakt, maar anderen 

gingen verder. ”

Erin Scherptong, docent



Contact

Meer informatie?

www.hetvakcollege.nl

Ineke Veerkamp

iveerkamp@hetvakcollege.nl

Coördinator Landelijke Vereniging van Vakcolleges

Mob. 06-28666100

Dank voor uw aandacht!
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http://www.hetvakcollege.nl/

