
 

 

2022/2023 

TRAINING  
VAKROUTE EXPERT 
Ieder Vakcollege verdient een goede Vakroute Expert!  

De Vakroute Expert is de spin in het web voor de onderwijskundige 

ontwikkeling van het Vakcollege, de Vakmavo of Vakhavo. Hij/zij weet te 

laveren tussen de school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene 

kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Deze 

training is een combinatie van actief leren, samen nieuwe wegen 

verkennen, thuisraken in alle hulpmiddelen die voor Vakcolleges zijn 

ontwikkeld, projectleiding in de praktijk, coaching en zelfreflectie. 

Muriël Daal en Ineke Veerkamp zijn de trainers. Zij zijn beiden verbonden 

geweest aan de landelijke vereniging van Vakcolleges en daarnaast 

zelfstandig adviseur bij respectievelijk Wind Organisatieontwikkeling en 

Veerkamp Onderwijs Advies. 
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“Fijn om contact met 

andere Vakcolleges 

te hebben. Die 

informatie blijft toch 

erg belangrijk, zeker 

als je begint met een 

nieuw project.” 
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Uitgangspunt 

De training versterkt het onderwijskundig leiderschap van 

de (aspirant)-projectleiders van de Vakroute. In vijf 

bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met de 

onderwijskundige achtergronden van de Vakroute, ieders 

rol en positie op school en de aanpak om samen met het 

team deze Vakroute te versterken. Daarnaast formuleer 

je in samenwerking met je team en leidinggevende een 

specifiek doel voor jouw school; een verbeterproject.  

Tijdens de bijeenkomsten organiseren we onderling 

intervisie en ontvang je advies van de trainers op de 

voortgang, producten of casuïstiek. Aan het eind presenteer je het verloop en resultaat van het 

verbeterproject. Je eigen leidinggevende wordt uitdrukkelijk betrokken bij de intake, evaluatie van het proces 

en resultaat. Voorbeelden van verbeterprojecten:  

• Versterken van de doorlopende leerlijn mbo 

• Versterken LOB-lijn 

• Ontwikkelen Vakmavo/-havo 

• Aanpassen van het curriculum met bedrijfsleven 

• Online leren toevoegen aan lesbrieven/keuzevakken 

• Ontwikkelen en borgen leerplan voor Mens & 

Dienstverlenen/ Techniek 

Praktische informatie  

Vooraf:  Online intake en bespreken ideeën voor verbeterproject 

4 nov ’22, 10-15.30 u 
Fysiek, ntb 

Dag 1 Onderwijskundige achtergronden van de Vakroute, positiebepaling 
Vakcollege en projectleiding 

2 dec ’22, 9-12.30 u 
Online 

Dag 2 Curriculum ontwikkeling, (digitale) didactiek, team in beweging 

20 jan ’23, 10-15.30 u 
Fysiek. ntb 

Dag 3 Intervisie bij één van de deelnemende Vakcolleges/scholen 

17 feb ’23, 9-12.30 u 
Online 

Dag 4 Doorlopende leerroute en hybride leren 

31 ma ’23, 10-15.30 u 
Fysiek, ntb 

Dag 5 Verdieping verandermanagement en eindpresentatie 
 

De training zal afwisselend op de verschillende locaties van deelnemers plaatsvinden. VMBO-scholen die de 

uitgangspunten van het Vakcollege omarmen, nodigen we uitdrukkelijk uit zich ook op te geven voor deze 

training. De totale investering voor het doorlopen van het traject is € 1100,- (vrijgesteld van BTW)*. De 

intensieve begeleiding van het verbeterproject is hierbij inbegrepen.  

Aanmelden kan via deze link t/m 7/10/22. Of via Ineke veerkamp, ineke@veerkampoa.nl, 06-28666100 

(kosteloos annuleren t/m 21 okt ‘22). 

“het meest heb ik gewaardeerd de kritische blik op de 
ontwikkeling van het verbeterproject. Maar ook echt 
gezien/gehoord voelen door jullie ondanks dat het in 
20/21 online was. De tijd die jullie er in steken, merk 
je echt wel!” 
 
“De spreekwoordelijke 'schop onder de kont' 
waardoor je juist die extra stap durft te nemen. Want 
dat hangt dus samen met die 'onderstroom' (nooit 
eerder geweten/zo kunnen benoemen).” 
 
“Ik heb geleerd hoe je een project kan ontwikkelen en 
werd daarbij prima gecoacht” 
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