CSV Het Perron: Geen ingewikkelde
overdrachtsmomenten
In gesprek met Mirjam Bosch
ROC A12 en vmbo-instelling Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV)
werken al zes jaar vanuit één locatie, Het Perron, samen aan betere aansluiting
tussen vmbo en mbo. Mirjam Bosch, directeur van Het Perron, ziet het als een
prachtige manier om juist leerlingen die praktisch zijn ingesteld, goed onderwijs
en een veilig leerklimaat te bieden.
‘Op CSV zitten veel leerlingen die een beroepsgerichte leerweg volgen en bij het leren extra
zorg nodig hebben. Daarom zijn wij zes jaar geleden met ROC A12 in zee gegaan en hebben
we intrek genomen in de gezamenlijke nieuwbouwlocatie Het Perron. Sindsdien werken we
samen aan een betere doorlopende leerroute vmbo-mbo. Dat werkt goed: vmbo-leerlingen
stromen door naar het mbo binnen de voor hen vertrouwde omgeving.’
‘Daarnaast hebben we met ROC A12 drie vakmanschapsroutes ontwikkeld en hopen we daar
het komende schooljaar drie nieuwe vakmanschapsroutes aan toe te voegen. In deze
vakmanschapsroutes zijn de onderwijsprogramma’s van het vmbo en mbo beter op elkaar
afgestemd en worden delen van het mbo-programma in de bovenbouw van de basis
beroepsgerichte leerweg aangeboden. Na hun vmbo-eindexamen volgen de leerlingen nog
gewoon onderwijs. Daarbij gaan ze verder met vakleer en met taal en rekenen op mboniveau. Ze lopen in die periode ook twee dagen per week stage. De wat zwakkere leerling
heeft zo voldoende tijd om zijn mbo 2-opleiding te kunnen volgen. De sterke leerling kan op
die manier eerder klaar zijn met de mbo 2-opleiding en eventueel versneld doorstromen naar
een mbo 3-opleiding.’
‘Bij een van de drie vakmanschapsroutes, die van Zorg en Welzijn, is er een wijkleerbedrijf.
Hierin werkt CSV samen met een instelling voor ouderenzorg. Leerlingen gaan onder schooltijd aan de slag bij een cliënt en kunnen daarna met hun vragen op school terecht bij de
docent. Echt leren in de praktijk dus. Vanaf januari 2017 komt er een nieuw leercentrum
buiten Het Perron bij. Dan gaan we in een grote fabriekshal met praktijkleren aan de slag
voor alle logistieke opleidingen, op alle niveaus.’
‘Groot voordeel van zo intensief samenwerken met het mbo is dat er geen ingewikkelde overdrachtsmomenten zijn. Toch zijn er nog zaken die beter kunnen: dan gaat het vooral om een
betere afstemming van praktische zaken zoals het ict-systeem, lestijden en de in- en uitleen
van elkaars docenten. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, maar in wezen staat er iets
heel moois.’
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