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Continu
in beweging
Sinds deze zomer werk ik als teamleider vmbo op het
ministerie van Onderwijs. Samen met mijn team ben ik
verantwoordelijk voor het onderwijs in de leerwegen.
Van Sterk Techniekonderwijs tot en met de beroepsgerichte
keuzevakken.
Starten met een nieuwe baan is natuurlijk altijd een tikkeltje
vreemd en onwennig, maar in deze coronatijden nog veel meer.
Het ministerie is verlaten. De tiende etage is dicht. Het licht is uit.
Iedereen werkt vanuit huis. En tegelijkertijd zijn de vmboscholen – in elk geval op dit moment – wel open. Leerlingen en
leraren komen elke dag getooid met mondkapjes naar school.
De praktijkexamens zijn omgezet naar een schoolexamen.
Of corona nog meer roet in het eten gaat gooien, is nog niet
te zeggen.
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Aan mijn keukentafel werk ik mij gestaag in in de wondere
wereld van het vmbo. Dit is niet de eerste keer dat ik met en
voor het vmbo werk. Een half werkend leven geleden was ik
betrokken bij de invoering van de leerwegen. Vbo en mavo
oude stijl maakten plaats voor leerwegen en sectoren.
Het was de tijd van de Leerwegenconferenties in Ede,
OCW’s Uitleg met de maandelijkse vmbo-bijlage ‘Vmbo

centraal’, de vmbo-consulenten en
het Zakboek vmbo.

COLUMN

Deze tweede kennismaking met het
vmbo maakt allerlei vergelijkingen mogelijk.
Lijkt het vmbo van nu nog op het vmbo van toen? Ooit pleitte
de Commissie Van Veen voor ‘een herkenbaar en samen
hangend programma-aanbod voor het gehele mavo en vbo,
een ononderbroken leerweg van basisvorming via het bovenbouwprogramma mavo en vbo naar het vervolgonderwijs, en
een verbeterde oriëntatie en aansluiting op het vervolgonderwijs’. Het advies van de commissie klinkt nog steeds actueel.
De tekorten van de techniekdocenten, teruglopende leerlingenaantallen in de beroepsgerichte leerwegen en de organiseerbaarheid van het vmbo zijn de uitdagingen van vandaag.
Maar het advies van de commissie is nog steeds actueel.
Toch lijkt het vmbo van vandaag de dag inhoudelijk in de verste
verte niet op het vmbo van toen. Al vrij snel na de formele start
werd er al aan het vmbo gesleuteld, of doorontwikkeld, zoals dat
in het Haagse jargon heet. Geïntegreerde theorie- en praktijk
examens (cspe’s), leerwerktrajecten, assistentenopleidingen,
intra- en intersectorale programma’s, VM2-trajecten en
beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. De lijst lijkt eindeloos.
De samenwerking tussen het vmbo, mbo en het regionale
bedrijfsleven is bovendien ook veel sterker dan het toentertijd
was.
En is het vmbo uitgegroeid tot wat ik er toentertijd van verwachtte? Als ik op vmbo-scholen ben, zie ik dezelfde reuring
en bedrijvigheid als twintig jaar gelden. Dezelfde gedreven
praktijkdocenten te midden van hun leerlingen. De kracht
van het vmbo is altijd geweest dat het continu in beweging is.
Niet omdat een vernieuwing achter mijn Haagse bureau
bedacht is, maar omdat de leerlingen, de scholen en de
samenleving dat vragen. Dat is de kracht die ik nu weer
verwacht te zien, zodra ik weer scholen kan bezoeken.

Keuzevakken in coronatijd
Al vijf jaar werkt Curio de Rotonde,
een vmbo-school in Breda,
nauw samen met een vijftal
mbo-scholen in West Brabant.
De eindexamenleerlingen volgen
van de vier verplichte keuzevakken
er drie op het mbo. Maar hoe doe
je dat in coronatijd als het mbo
voor de helft is gesloten?
“Dat is een behoorlijke uitdaging en best
ingewikkeld”, vertellen de projectleiders
keuzevakken van De Rotonde, Karlijn van Aert
en Marloes Meeuwissen. “De richtlijnen van
de rijksoverheid op het mbo zijn totaal
verschillend van het vmbo”, zegt Karlijn.
“De Rotonde is volledig open; er zijn volle
klassen, leerlingen hoeven ten opzichte van
elkaar geen anderhalve meter afstand te
houden – wel tot de docent – en er geldt
bij ons uitsluitend in de gangen een mondkapjes-verplichting. Terwijl het mbo met halve
klassen draait, omdat studenten wel ander
halve meter afstand ten opzichte van elkaar
(en ook de docent) moeten houden en er ook
vaak in de klas mondkapjes worden gedragen.”

Overredingskracht
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met mbo-docenten. Draagvlak is belangrijk.
We willen hen tevreden houden en behouden
voor de samenwerking. ‘Zolang jullie leer
lingen zich aan de maatregelen houden,
mogen ze komen’, hoorden we uiteindelijk.
Een mbo-school wilde er in eerste instantie
écht niet aan. Daar moest op managementniveau met elkaar worden gesproken om de
keuzevakken door te kunnen laten gaan.”
Er is dus veel tijd gestoken in communicatie. En dat gebeurt nog steeds. “We hebben

warrend: terwijl je collega’s met halve klasjes
alle voorzichtigheid in acht nemen loop jij met
een volle vmbo-klas het lokaal in. Dan kan het
zo maar zijn dat je je moet verantwoorden ten
opzichte van collega’s of het team Facilitair.”
Dit schooljaar doen 75 leerlingen van
De Rotonde eindexamen op het vmbo.
Alle keuzevakken draaien. “Gelukkig”, zegt
Karlijn, “want onze leerlingen doen examen
in deze vakken. Als ze niet naar het mbo
hadden gekund, hadden we een groot
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PRAKTIJKLES T&T
VIA TEAMS
Daar waar veel praktijkvakken op het vmbo
tijdens de algehele lockdown vorig jaar in het
water vielen, slaagde ’t Noordik in Almelo er in
om het praktijkvak Technologie & Toepassing
(T&T) via online onderwijs in de lucht te houden.
Docent T&T Emiel Dikkers: “Het kostte me bakken
energie, ‘t ging vaak moeizaam, maar het is wel
gelukt. De leerlingen hebben thuis veel geleerd.”
Dikkers had ’t Noordik vorig schooljaar met acht derdejaars mavo
leerlingen ingeschreven voor een educatieve opdracht die de
Universiteit van Twente in samenwerking met Adviseurs van de
Toekomst in Overijssel in het voortgezet onderwijs had uitgeschreven.
Die luidde: ‘Zet leuke, grappige en moderne technologieën in om
jouw klasgenoten gezond te laten eten op jullie eigen school.’

Corona
En toen kwam corona… Het toelichten van de opdracht op school kon
niet doorgaan en gebeurde daarom online via Teams. “En via Teams
zijn we verder gegaan, tot het maken van twee prototypes van een
robotarm waar de leerlingen in de opdracht voor hebben kozen. Al het
andere: onderzoek doen via een digitale enquête onder de leerlingen
van school, ideeën bedenken en uitschrijven en delen met elkaar,

concepten uitwerken via simulatiesofware van Tinkercad; alles gebeurde
digitaal.” Het plan om de producten door de Universiteit van Twente
mee te laten beoordelen als ook de presentatie op het provinciehuis van
Overijssel kon vanwege corona helaas ook niet doorgaan.

Snel afgeleid
Hoe kijkt Dikkers terug op het project? “Eerlijk gezegd is samenwerken
via Teams voor 14- en 15-jarigen een hele grote opgave”, zegt hij.
“De leerlingen zijn thuis voor hun laptop snel afgeleid. Het kostte me
als begeleidend docent grote moeite om ze bij de les te houden.
Te meer omdat we juist bij T&T een interactieve houding van de leer
lingen verwachten. Wat ze wel leuk vonden waren de praktische
opdrachten die ze thuis, met behulp van software van Arduino, ter
voorbereiding op het maken van de prototypes moesten uitvoeren.”
In de enquête, die door 138 leerlingen werd ingevuld, koos het merendeel
voor het gebruik van een robotarm die gezond voedsel overhandigt.
Toen in mei de lockdown werd opgeheven konden de derdejaars
‘tot hun vreugde’ de prototypes op school maken.

