Vakmanschapsroute Techniek

Na klas 2 vmbo b/k/g/t:
keuze voor Techniek?
Dan kom je op alle vo-scholen in Zeeuws-Vlaanderen in de
Vakmanschapsroute Techniek (VKR) en op het Centrum
voor TopTechniek (CTT) terecht

Een landelijk geroemd concept,
in eendrachtige samenwerking tussen vo, mbo en
het bedrijfsleven,
ondersteund door de overheden
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Brede techniek oriëntatie op VMBO
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De Vakmanschapsroute (VKR) Techniek:
• is een unieke, Zeeuws-Vlaamse leerroute in regio-relevante
techniekdomeinen,
• is ontworpen door de Z.-Vl. vo-scholen samen met Scalda (mbo) en
afgestemd met het bedrijfsleven,
• leidt leerlingen toe naar een kwalificatie op mbo-niveau (2,3 of 4),
• gaat vanuit een brede oriëntatie naar keuze voor een techniekdomein,

• kent flexibiliteit d.m.v. maatwerk in het traject naar een vervolgopleiding op
het mbo,
• kent een terugvaloptie voor leerlingen die hun opleiding toch buiten de
techniek willen vervolgen (afspraken met alle opleidingen binnen Scalda),
• wordt ook geaccepteerd op andere mbo'en.

Vervolg VKR
• biedt in leerjaar 3 vmbo (VKR1) een brede techniekoriëntatie aan
op de eigen vo-school*,

• biedt in leerjaar 4 vmbo (VKR2) een keuze voor één of twee
techniekdomeinen op het Centrum voor TopTechniek in
Terneuzen (het CTT, binnen Scalda),
• de leerlingen doen gewoon Centraal Schriftelijk Eindexamen in
Ned, Eng, wisk en nask1,
• levert de leerling een 'doorstroomverklaring naar het mbo' op.
* Bij gebrek aan een bouwlokaal op het Lodewijk College vinden
deze lessen plaats op het CTT

Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding
(LOB)
is de rode draad!

LOB, simpel uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ#action=share

De leerling moet dus:
• Ervaringen opdoen en daarop reflecteren
• Loopbaandossier bijhouden
• Keuzes maken
In het verplichte loopbaandossier:
• Verslaglegging van activiteiten, zoals:
- gastlessen
- bedrijfsbezoeken
- stages
- meemaakmomenten
• Verslaglegging LOB-gesprekken
• Reflecties en keuzes

Algemeen
• Inzetten korte en/of lintstages, indien gewenst
• Loopbaandossier VKR bestaat uit: - Techniekportfolio
- Loopbaanportfolio
• Beide 'harde' doorstroomeisen
• Worden bijgehouden op de Zeeuwe LOB-website
• Leerlingen en praktijkdocenten 'in the lead'
• Gesprekken praktijkdocent met leerling én met leerling, ouders en
mentor

Effecten

• < 10% switchgedrag 2e halfjaar > enkel LOB-beargumenteerd!
• Nauwelijks switchgedrag op het mbo
• Leerlingen, ouders en docenten ervaren deze werkwijze (m.n.
de gesprekken) als prettig en zinvol
• Praktijkdocenten voeren met deze leerlingen en hun ouders
geen ouderavondgesprekken meer.

LOB in VKR1 (een mix van realiteit en gewenste situatie)
• Verweven in het onderwijs
• Start al eind leerjaar 2 met de keuze voor 'techniek'
• Opbouw VKR in leerjaar 3 (= VKR1) > op alle 3 vo-scholen:
- oriënteren,
- ervaren + verslaglegging steeds in het LOB-portfolio,
- reflecteren,
- gesprek + keuze maken voor verdieping,
- ervaren + verslaglegging
- reflecteren,
- gesprek + keuze maken voor domein leerjaar 4 (= VKR2)

Techniekportfolio

• Foto's, filmpjes van gemaakte werkstukken/opdrachten
• Reflecties daarop
• Resultaat van (de ontwikkeling van) de vaktechnische
vaardigheden

