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Dienstverlening Vakcollege Groep: stadiumprogramma’s 2015-2016 
 
De dienstverlening van Vakcollege Groep hangt samen met het stadium waarin een Vakcollege zich 
bevindt.  
We onderscheiden vier stadia: 
 
 Oriënteren op de Vakroute 
 Voorbereiden op de Vakroute  
 Uitvoeren van de Vakroute  
 Evalueren en optimaliseren van de Vakroute 
 
Onderstaande tabellen tonen de stadiumprogramma’s: het aanbod aan procesbegeleiding, training 
en advies per stadium.  
Aanvullend op deze stadiumprogramma’s biedt Vakcollege Groep (maatwerk) diensten aan, die 
bijdragen aan succesvolle in- en uitvoering van de Vakroute. 
 
 

   



 

 

2 

 
Stadiumprogramma 

‘Oriëntatie op het Vakrouteconcept’ 
 

Hoe geeft u vorm aan de Vakroute? Hoe maakt u de Vakroute passend bij de onderwijsvisie van de 
school(organisatie)? 
 
Onderwerp Activiteit Tijd (uur) 
 
Schoolorganisatie 

 
Waardecreatie schoolorganisatie door invoering 
Vakroute concept, in kaart brengen.  
 

2 dagdelen 

 
Toelichting Vakroute 

 
Toelichten kenmerken van de Vakroute voor 
bestuur, directie, MR en medewerkers. 
 

2 dagdelen 

 
Effecten en randvoorwaarden  

 
Vaststellen effecten van de implementatie van 
de Vakroute op de schoolorganisatie.  
 
Vaststellen aanwezigheid randvoorwaarden.  

3 dagdelen 

 
Implementatieproces 

 
Voorbereiden op implementatieproces 
Prestatieindicatoren benoemen 
Succesfactoren vaststellen 

 
 
2 dagdelen 
 

 
Samenwerkingsovereenkomst 
 

Voorbereiden en organiseren ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst. 

1 dagdeel 

 
Totale inzet voor deze fase 
 

10 dagdelen 
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Stadiumprogramma 

‘Voorbereiding op de implementatie van de Vakroute’ 
 

Het inrichten van de regionale Vakroute en startklaar maken van het Vakcollege 
 
Onderwerp Activiteit Tijd (uur) 

Inrichten organisatie 

 
Aanstellen Vakroutecoördinator; 
Inrichten van stuurgroep, ontwikkelgroep en 
werkgroepen.  
 

2 dagdelen 

Business case 

 
Adviseren en coachen Vakroutecoördinator 
m.b.t. het opstellen van de business case. 
 

2 dagdelen 

Kick off (teamdag) 

 
Plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren 
van een startbijeenkomst voor het team van 
medewerkers. 
 

4 dagdelen 

Onderwijskundige inrichting 

 
Ondersteunen bij opstellen lessentabel en 
benodigde formatie. 

 

6 dagdelen 
 

 
Inrichten Vakroute voor het primaire proces. 
 
 
Professionaliseren docenten t.a.v. pedagogisch-
didactische uitgangspunten Vakcollege.  
Werken met leermiddelen Vakcollege Groep. 
 
Didactiek & klassenmanagement in de 
Vakroute. 

 
Coaching  
 

 
Periodieke gesprekken over de (gewenste) 
voortgang van de inrichting van de Vakroute, bij 
voorkeur met de Vakroutecoördinator. 
 

 
10 x 2 = 20 uur
(5 dagdelen) 

 
Jaargesprek 

 
Jaarlijkse evaluatie van de business case met 
als doel expliciteren van de 
ondersteuningsbehoefte voor het volgende 
schooljaar. 
Dit jaargesprek vindt plaats in aanwezigheid 
van directie en Vakroutecoördinator.  
 

 
1 dagdeel 

 
PR middelen:  
jaarlijks een posterset A0 (10 exemplaren) 
jaarlijks een set flyers A5 (250 exemplaren) 

 
Totale inzet voor deze fase 
 

20 dagdelen 
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Stadiumprogramma 

‘Uitvoeren van de Vakroute’ 
 

Van startmoment tot en met eind leerjaar 4 van het 1ste cohort 
 
Onderwerp Activiteit Tijd (uur) 
 
Jaarthema’s 

 
Examendekkend curriculum vorm en inhoud geven 
Toetsen en beoordelen in de Vakroute 
Ondersteunen bij opstellen PTA 
Opbrengstgericht werken met de leermiddelen  
 

 
4 dagdelen 

 
Coaching  
 
 

 
Periodieke gesprekken over de (gewenste) voortgang 
van de inrichting van de Vakroute, bij voorkeur met de 
Vakroutecoördinator. 

 
5 x 2 uur  
(2 dagdelen) 
 
 

 
Jaargesprek  
 

 
Jaarlijkse evaluatie van de business case met als doel 
expliciteren van de ondersteuningsbehoefte voor het 
volgende schooljaar. 
Dit jaargesprek vindt plaats in aanwezigheid van 
directie en Vakroutecoördinator.  
 

 
1 x 2 uur  
(1 dagdeel) 

 
Samenwerking  
VMBO-MBO 

 
Optimaliseren doorlopende leerlijnen 
Optimaliseren beoordelingslijnen 
Optimaliseren begeleidingslijnen (o.a. 
loopbaanoriëntatie) 
Versterken kennisinfrastructuur 
Samenwerking onderwijs-stakeholders 
 

 
2 dagdelen 

 
PR middelen:  
jaarlijks een posterset A0 (10 exemplaren) 
jaarlijks een set flyers A5 (250 exemplaren) 
 
 
Totale inzet voor deze fase 
 

 
9 dagdelen 
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Stadiumprogramma 

‘Evalueren & Optimaliseren van de  Vakroute’ 
 

Vanaf het moment dat het 1ste cohort het 4e leerjaar heeft afgerond / het vmbo deel 1ste cohort is 
afgerond. 
 
Onderwerp Activiteit Tijd (uur) 
 
Coaching  
 
 

 
Periodieke gesprekken over de (gewenste) voortgang 
van de inrichting van de Vakroute, bij voorkeur met de 
Vakroutecoördinator.  

 
5 x 2 uur  
(2 dagdelen) 
 
 

 
Jaargesprek  
 

 
Jaarlijkse evaluatie van de business case met als doel 
expliciteren van de ondersteuningsbehoefte voor het 
volgende schooljaar. 
Dit jaargesprek vindt plaats in aanwezigheid van 
directie en Vakroutecoördinator.  
 

 
1 x 2 uur  
(1 dagdeel) 

 
Collegiale audit 

 
Ontwikkeling collegiale auditsystematiek voor borging 
van de kwaliteit van de Vakroute en optimaliseren 
Vakroutes in de regio. 
 

 
4 dagdelen 

 
Samenwerking  
VMBO-MBO 

 
Optimaliseren doorlopende leerlijnen 
Optimaliseren beoordelingslijnen 
Optimaliseren begeleidingslijnen (o.a. 
loopbaanoriëntatie) 
Versterken kennisinfrastructuur 
Samenwerking onderwijs-stakeholders 
 

 
2 dagdelen 

 
PR middelen:  
jaarlijks een posterset A0 (10 exemplaren) 
jaarlijks een set flyers A5 (250 exemplaren) 
 
 
Totale inzet voor deze fase 
 

 
9 dagdelen 
 

 


