
Stichting  
Platforms VMBO 
In de Stichting Platforms VMBO (SPV) werken docentenplatforms 
samen aan het vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte  
profielen én de avo-vakken. Onder het motto ‘samen waar het 
kan, apart waar dat wenselijk is’ bundelen 11 platforms hun 
krachten en vormen zij één vmbo-gezicht en één gespreks-
partner voor het vmbo-veld. 

SPV werkt samen met alle belangrijke spelers in het onder-
wijsveld, zoals de ministeries van OCW en VWS, de VO-raad, 
de MBO Raad, Connect Groen, SBB, branche-organisaties en 
ver tegenwoordigers namens het bedrijfsleven. Dit alles met 
als doel de leerlingen in het vmbo een optimale voorbereiding 
te bieden op opleiding en beroep. SPV neemt deel aan Sterk 
Beroeps onderwijs en Sterk Techniekonderwijs. Beide pro-
gramma’s hebben onder andere tot doel de samenwerking  
tussen vmbo, mbo en het bedrijfs leven in de regio te stimuleren.

11 platforms werken samen
In SPV werken docentenplatforms samen, elk voor één profiel 
in het nieuwe vmbo (een profiel heeft meer dan één platform). 
Deze platforms vormen de (inhoudelijke) schakel tussen onder-
wijs, beroepsopleiding en beroep. Voor docenten organiseren 
de platforms activiteiten met als doel ontwikkelingen in de  
beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs, zodat opleiding  
en beroep goed op elkaar aansluiten. 

Meer informatie:
www.platformsvmbo.nl 

TL-leerlingen in de race

aan beginnen. Het Element heeft met zestien 

mbo-instellingen in de regio (en één daar-

buiten) convenanten afgesloten waarin is 

vastgelegd dat ieder schooljaar 4e-jaars 

leerlingen de opleidingen instromen. 

Jolanda van der Weide is één van de vier 

mbo-contactpersonen van Het Element. 

Wekelijks heeft ze contact met de mbo- 

opleidingen. “Dan verneem ik in dit geval 

of Kevin aanwezig is en wat zijn programma 

is”, zegt ze. “Maatwerk, daar gaat het steeds 

over.“ “Als je dit traject goed begeleidt kun je 

leerlingen heel makkelijk laten doorstromen”, 

vervolgt ze. “Wij willen dat onze leerlingen 

een bewuste keuze maken voor hun vervolg-

opleiding op het mbo. Door ze vroegtijdig te 

laten kiezen voor een opleiding worden ze al 

dan niet bevestigd in hun keuze. Het risico 

op uitval of switchen op het mbo is op deze 

manier veel minder. Sterker, je ziet veel niveau 

2 leerlingen zelfs doorstromen naar niveau 3 

en 4. De motivatie van de leerling is beter,

omdat ze zien wat hun toekomst wordt.”

Motivatie
Het aantal leerlingen in een doorlopende 

leerroute naar een opleiding is nauwelijks van 

belang. Wat de mbo’s wel belangrijk vinden 

is de motivatie van de vmbo-leerlingen, zegt 

Jolanda van der Weide. “Kevin is dit jaar onze 

enige leerling in de bakkersopleiding, hij is 

enorm gemotiveerd. Vorig jaar hadden we 

vijf leerlingen en daarvoor twee. Onderwijs gaat 

– zeker op het vmbo – niet over aantallen, maar

over mensen. Wij willen dat onze leerlingen 

gelukkig zijn en goede keuzes maken. Wij vinden 

het belangrijk dat vmbo-leerlingen vroeg kennis 

maken met het mbo. Daarom doen we dit.”

ONDERWIJS GAAT NIET 
OVER AANTALLEN, MAAR 
OVER MENSEN
Jolanda van der Weide

Martin van Kommer vult aan: “Er is een 

schreeuwend tekort aan bakkers in het 

werkveld. Dus wij zien graag enthousiaste 

studenten komen, die we goed willen opleiden.  

Kevin is enthousiast en heeft er zin in. 

Dat zien we graag. En we hopen natuurlijk 

op meer bakkerijstudenten.”

Geen doublures
Kevin weet in ieder geval zeker dat hij 

volgend schooljaar aan de bakkersopleiding 

op de Rijn IJssel Vakschool in Wageningen 

gaat beginnen. “Het is een fijne opleiding. 

Ik moet er een flink stuk voor reizen 

(Amersfoort - Wageningen), maar dat heb ik

er graag voor over.” Hij heeft het er als enige 

vmbo-leerling in de mbo-klas prima naar zijn 

zin. “Ik hoop op niet al te veel doublures in het 

praktijkgedeelte, want hoe ik bolletjes moet 

bakken weet ik intussen wel.” 

Martin van Kommer: “Bij voldoende ont- 

wik keling in de basis wordt Kevin uitgedaagd 

om complexere producten te maken, waarbij 

vooral de technieken en de afwerkingen van 

een hoger niveau zijn.”

Voor de bakker
Het Element in Amersfoort heeft veel ervaring op het gebied van 
doorlopende leerroutes. De verbinding met het mbo dateert al uit 2009 
toen de vmbo-school nog Vakcollege Amersfoort heette. Die naam is 
verdwenen, maar de doorlopende leerroutes zijn gebleven. Vmbo en 
mbo investeren veel tijd en energie in de samenwerking, of het nu om 
hele klassen gaat of om maar één enkele leerling.

Kevin den Hollander wil al van kinds af aan 

bakker worden. Waarom? “Geen idee”, zegt de 

4e-jaars vmbo kader-leerling van Het Element 

uit Amersfoort. “Ik vind het gewoon een mooi 

vak en ik vind het niet erg om hard te werken. 

Ja, je begint vroeg, maar dan ben je ook vroeg 

klaar.” 

Kevin draait twee dagen per week mee in een 

eerstejaars mbo-klas van de bakkersopleiding 

van de Rijn IJssel Vakschool in Wageningen. 

Het accent in de lessen ligt op de praktijk met 

veel aandacht voor brood- en banketbakken 

en het maken van sierwerk. “We geven Kevin 

dit schooljaar een brede basis mee”, zegt zijn 

mbo-docent Martin van Kommer. “Hij is vol-

gend schooljaar in klas 1 wat verder in de 

praktijk dan de meeste andere eerstejaars. 

Nu we hem kennen kunnen we beter 

inschatten wat hij kan. Kevin weet wat hem 

te wachten staat, en hij sluit makkelijker aan 

op school omdat hij de school al kent. 

De drempel naar het mbo is weggenomen. 

Dat zijn allemaal voordelen van deze door- 

lopende leer route.”

Maatwerk
Het Element heeft een vaste aanpak in deze 

doorlopende leerroutes. Alle leerlingen in alle 

profielen doen in klas 3 praktijkexamen (CPSE), 

lopen stage en maken een keuze voor een 

mbo-opleiding waar ze in het vierde leerjaar 

 Martin van Kommer en 
Jolanda van der Weide
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Dat zijn de werknemers die wij in het specialisme nodig hebben.  
We dragen met alle liefde ons steentje bij om zoveel mogelijk 
mensen te interesseren voor de bouw.” 

Het bedrijf is heel actief in het onderwijs. Er bestaan contacten 
met alle scholen in de omgeving. Het bedrijf telt 190 werk- 
nemers en liefst 20 stagiaires. “We zijn op zoek naar talenten  
en willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak. 
Elke sector zoekt mensen, dus het is ook een ‘battle for the  
talents’. De innovatiewedstrijd is een landelijke uitdaging.  
“Zodra we wisten dat de Formule 1 naar Zandvoort kwam  
zijn we de opdracht gaan ontwikkelen. Hoe cool is het voor  
leerlingen om aan zoiets actueels mee te doen! Er komt een 
landelijke finaledag. We hopen natuurlijk dat de overheden de 
resultaten van de wedstrijd meewegen in hun beslissing.” 

Tip: “Veel bedrijven zijn bereid tot samenwerking met het 
onderwijs, uit betrokkenheid met het vak en met het oog op 
toekomstige werknemers. Bedrijven zijn vaak meer up-to-
date met nieuwe technologieën en weten wat er speelt op 
de arbeidsmarkt. Van die actualiteit kunnen leerlingen en 
docenten profiteren.”  

“We vinden het belangrijk dat leerlingen op een leuke manier 
kennismaken met het vakgebied civiele techniek en weg- en 
waterbouw,” vertelt Van Velzen. “De bouw heeft vaak niet  
zo’n goed imago bij scholieren. We willen laten zien hoeveel 
mooie kanten het vak heeft. TL’ers leren door op mbo 4.  

Jeroen van Velzen, bedrijfsleider van K_Dekker Bouw & Infra in Warmenhuizen, is lid van de Jong-vcb, de vakgroep civiele  
betonbouw van Bouwend Nederland. Samen met Bèta Challenge1 werkte hij aan een levensechte opdracht voor een Innovatie- 
wedstrijd Formule 1 die TL-leerlingen gaan uitvoeren. En wat voor opdracht! 

1 Bèta Challenge is een onderwijsconcept waarbij TL-leerlingen met 
affiniteit voor techniek levensechte opdrachten in de praktijk uitvoeren. 
Zie ook: www.betachallenge.nl

In 2020 keert de Formule 1 terug naar Zandvoort.  ‘Kruip in de huid van een middenkader-functionaris bouwen infra om slimme oplossingen aan het wegennet te bedenken om de grote toestroom aan mensen gedoseerdtussen circuit en de parkeerplaatsen te vervoeren’.

Max Verstappen in actie op het circuit van Zandvoort waar volgend jaar 

op 3 mei de Grand Prix plaatsvindt.


