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 Een berichtje 

Dag Omar,

Sinds afgelopen zomer volg ik op het ROC een mbo 4-opleiding in de beveiliging. Na dit jaar ga ik me nog 
verder specialiseren. Zoals jij - en trouwens bijna iedereen op het Calvijn - wel weet: mijn jongensdroom. 
Mijn oom was marinier. Ik heb nog even de Marechaussee overwogen, maar ik ga toch liever voor de 
echte actie! De opleiding heeft veel stages. Dan werk je ook in het weekend, zoals vorige week tijdens de 
Sinterklaasintocht bij de marinebasis. 
Op het Calvijn deed ik de VMR: de vakmanschapsroute Sport en Recreatie. Met de VMR start je in het 
derde leerjaar van vmbo-basis en haal je je mbo-niveau 2 diploma binnen drie jaar, zonder dat je helemaal 
naar het mbo moet overstappen. Je slaat het vmbo-diploma over en gaat gelijk voor het mbo-diploma.  
Op die manier heb je dus een jaar tijdwinst. Hoe eerder ik met mijn vervolgopleiding kon beginnen, hoe 
beter! De meeste mbo-theorielessen werden gegeven op het Calvijn. In de vierde volg je een gedeelte 
van de lessen op het mbo. Ik heb daar ook mijn fitnessdiploma, personal trainers- en lifeguard-diploma 
gehaald. 

Op het Calvijn zijn we door onze mentoren heel goed voorbereid op het mbo. Ze wezen ons erop, dat  
het er op het mbo serieuzer en strenger aan toegaat. Toen we twee dagen op het mbo en drie op het  
Calvijn zaten, merkten we dat verschil meteen. Op het Calvijn rent iedereen achter je aan. Ze appen en  
bellen je om je te helpen: ‘Doe je ding en vergeet het niet’. Op het mbo stralen de docenten uit: ‘Het is 
jouw diploma!’  

Calvijn heeft nu een mooi nieuw gebouw met een waanzinnig grote sportzaal. Door mijn sportdiploma’s 
kon ik hier ook betaald lesgeven, bijvoorbeeld bij naschoolse sportactiviteiten. Toch vond ik het oude 
gebouw met z’n verschillende hoekjes en ruimtes ook leuk. In het nieuwe gebouw is er teveel overzicht. 
Iedereen kan zien wat je doet. 
Ik mis Calvijn wel af en toe. Er gebeurde veel. Ik heb goede herinneringen aan het jaarlijkse straatvoetbal-
toernooi op de Zuidas, waarin leerlingen spelen tegen jonge advocaten en bankiers. Ik speelde zelf  
C-klasse zaalvoetbal en in mijn team zaten een paar leerlingen die ook bij Ajax speelden. We hebben ze 
ingemaakt met 20-1.

Een bijzonder moment op Calvijn was het overlijden van burgemeester Van der Laan. Ik heb op school 
les in mediation van hem gehad. De dag dat hij overleed heb ik daarover verteld in een interview voor de 
lokale omroep. Nog een dag later werd ik gebeld, dat ik was uitgekozen om erewacht te zijn bij de kist van 
de burgemeester. Dat vond ik heel mooi. Niemand kan zeggen dat hij dat heeft meegemaakt. Dat vergeet 
ik ook nooit meer. 

Dit jaar moeten we veel wetsteksten van buiten leren. De docenten leggen wel uit waarom dat nodig is  
en dat iedereen zo begonnen is. De echte actie start volgend jaar. Ik kan niet wachten.Je ziet me vast wel weer binnenlopen. 

Tot ziens, 
Ilias

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Ilias (L) en Omar
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 ilias@rocamsterdam.nl

 re: Een berichtje

Beste Ilias,

Ik ben ontzettend trots dat je met veel overtuiging je dromen probeert waar te maken.  

Je hebt in de laatste twee schooljaren op het Calvijn veel zelfvertrouwen opgebouwd en grote stappen 

gemaakt in je ontwikkeling, ik heb er alle vertrouwen in dat jij je opleiding succesvol zal afronden. 

Groetjes,

Omar Tissoudali

Van:

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
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Waar een wil is, 
is een doorlopende 
leerweg

goed benutten. “Voor ROC Midden Neder-

land was het voor het eerst dat we zo’n traject 

gingen uitvoeren. We hebben veel geleerd van 

andere vakmanschapsroutes”, vervolgt Ilonka. 

Jan Engberts: “Het gaat vaak mis op simpele 

dingen, zoals verloop van mensen waardoor 

afspraken niet lukken of te weinig concrete 

ambities.”  

Ilonka: “Voor het mbo is het een meerwaarde 

om invloed te hebben op het programma  

van toekomstige mbo-studenten. We laten het  

onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij hoe 

we dat in het mbo doen.” De route maakt  

bovendien techniek en PIE voor leerlingen 

eerder zichtbaar, waardoor ook verborgen 

talenten boven komen drijven. Docent Karaca 

maakt het onderwijs in de onderbouw aantrek-

kelijk met onderwerpen als domotica, drones 

en energiebesparing; contextrijk en betekenis-

vol onderwijs. Het mbo bouwt daarop voort. 

Tip van Volt!:  

DENK BIJ HET ONTWERP  
VAN HET PROGRAMMA  
TERUG VANUIT WAT LEER- 
LINGEN NODIG HEBBEN 
VOOR HET EXAMEN MBO 2

Makkie
“Bij de start hoopten we op 12 leerlingen.  

Het werden er tot onze verrassing 35!”, zegt 

Engberts. Ook kaderleerlingen en een aantal 

TL’ers meldden zich. “Leerlingen snakken naar 

praktisch georiënteerd onderwijs.”  

Daarom wordt nu bekeken of een vier- of 

vijfjarige route naar een mbo-3 of 4-diploma 

opgezet kan worden. Een voorstel voor ruimte 

voor meer praktijk op de TL staat in de steigers, 

vertelt Karaca. En een doorlopende TD&P- 

route? “Makkie”, stellen de projectleiders in 

koor. “Je moet wel keuzes maken, bijvoorbeeld 

door twee moderne PIE-georiënteerde profiel-

delen op te nemen. Doordat het zo breed is 

biedt D&P veel combinatiemogelijkheden,  

bijvoorbeeld ook met Economie & Onder- 

nemen, waardoor de betekenis van D&P  

toeneemt.” Tel daar nog bij dat Ahmet niet  

alleen PIE-docent is maar ook TD&P-docent…

Engberts: “Dat onze school nog geen historie 

had op het terrein van PIE vormde een uit-

gelezen kans om het samen met het mbo op  

te pakken”. Ilonka Mekes, projectleider PIE 2.0 

van ROC Midden Nederland vult aan:  

“Bestaande programma’s vervlechten geeft 

vaak veel uitdagingen. We konden dit nu  

samen vanaf hetzelfde startpunt gaan  

opzetten.” Docent Ahmet Karaca beaamt:  

“Er was een duidelijke wil om samen een  

heel nieuw programma te maken. Er is goed 

gekeken hoe en waar tijdwinst te behalen  

valt, bijvoorbeeld door meer uren te bieden  

op vaste dagen en minder toetsen.  

Voor leer lingen is de mbo-omgeving wel 

spannend, maar ze voelen zich ook groot.”

Slimme dingen doen
Rond de vakmanschapsroute staat een  

uit gebreid PIE 2.0-team, met alle docenten,  

begeleiders, projectleiders en een ontwik kel-

docent. Daarmee is goede begeleiding van 

meet af aan goed geregeld en wordt de voort-

gang samen bewaakt. Een duidelijke organi-

satiestructuur met twee projectleiders helpt, 

zo ook de bereidheid om er tijd in te steken, 

een concrete ambitie en slimme dingen doen, 

bijvoorbeeld de maand na het vmbo-examen 

Volt! Toekomstmakers. Een fonkelnieuwe school in een gloednieuw  
gebouw in Vleuten. “Vanzelfsprekend hoort daar ook nieuw onderwijs 
bij, zoals PIE 2.0”, zegt Jan Engberts, projectleider van de nieuwe route 
bij Volt.  ‘Jonge mensen verbinden aan technologie en de beroepen  
van morgen.’ Deze ambitie van de school is bij de nieuwbouw in 2018 
meteen aangegrepen om een boost te geven aan technologie en  
techniek. In de onderbouw gebeurt dat met een Technocarrousel.  
In de bovenbouw met het programma PIE 2.0, als vakmanschapsroute 
samen met ROC Midden Nederland ontwikkeld, en daarnaast met het 
profiel Diensten & Producten, met de T van Technologie ervoor (TD&P). 
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PIE 2.0 is een geïntegreerde en ver-
korte route, waarmee basisleerlingen 
binnen drie jaar het vmbo-diploma 
en het mbo-2-diploma kunnen halen. 
Leerlingen in de bovenbouw krijgen 
twee dagen les op het mbo van 
mbo-docenten en worden begeleid 
door onderwijsassistenten vanuit Volt. 
Daarmee hebben ze de kans om  
eerder op een hoger niveau aan te 
landen en eventueel eerder te starten 
met een leren-werken traject (bbl).  

Ahmet Karaca


