2College Durendael: pilot Zorg
& Welzijn en digitale portfolio
In gesprek met Elly Vriens

2College Durendael is één van de pilotscholen in de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in
het vmbo. De school heeft gekozen voor het nieuwe profiel Zorg & Welzijn. Elly Vriens, docent aan 2College Durendael en tevens pilotleider: “Onze ervaringen zijn heel positief. We zijn in staat om binnen het
nieuwe profiel een veel specifieker en individualistischer programma aan onze leerlingen te bieden met
veel meer verdieping.”
2College Durendael is een grote brede school met
een relatief kleine vmbo-‐afdeling met zo’n 200 leerlingen in de klassen 3 en 4, de beroepsgerichte afdeling. “Wij vinden het prettig om een kleine afdeling
te zijn”, zegt Elly Vriens. “We hebben een overzichtelijk aantal basis-‐ en kaderleerlingen en geven onderwijs op dit moment in 2 sectoren: Zorg & Welzijn en
Mode & Commercie, een prima aanbod passend in
onze regio. Docenten, mentoren en leerlingen
kennen elkaar allemaal, de lijnen zijn kort.”

Meer maatwerk

In het nieuwe profiel Zorg & Welzijn zijn de keuzevakken specifieker en zijn de verplichte onderdelen gehalveerd. ”Dat levert voordelen op. Jongens
hoeven geen nagels meer te lakken en dat is winst!
Uiteindelijk zien we voor alle leerlingen winst, omdat
we maatwerk kunnen leveren. Waar we voorheen
vast zaten in een volledig examenprogramma, kunnen we nu ruimte nemen in de keuzevakken. We
mogen voor elk kind een individueel programma
vormen waarin de talenten en mogelijkheden van
alle leerlingen maximaal tot zijn recht komen.”

Eigen website

2College Durendael heeft de pilot ook aangegrepen om de ICT vaardigheden van de leerlingen op
te vijzelen. Leerlingen bouwen in de lessen ICT
met behulp van het gratis programma Webklik
een eigen, persoonlijke website waarop ze digitaal
hun portfolio bijhouden. “We constateerden dat
de ICT-‐vaardigheden van onze leerlingen minimaal waren en daar wilden we iets aan
doen”, licht Elly Vriens toe. “Daarnaast wilden
we hen ook goed laten nadenken over de vraag:
hoe presenteer je jezelf. In de huidige moderne
tijd gebeurt alles digitaal en daarom hebben we
één en ander aan elkaar gekoppeld door hen een
eigen website te laten maken. Deze website kan
inhoudelijk worden gevuld met de succesmomenten van de leerling. Successen die onderdeel zijn
van het lesprogramma, zoals periodeafsluitingen,
stage en keuzevakken, zie je terug op deze websites.”

Succes

De respons is wisselend. “Een groep leerlingen is
zeer enthousiast en houdt keurig de activiteiten
bij in het portfolio. Dat is de groep die het portfolio ook gebruikt in plaatsingsgesprekken voor het
mbo of sollicitatiegesprekken in de zomer voor
een vakantiebaantje. Als docenten vinden wij het
digitale dossier in ieder geval een succes, omdat
de ICT-‐vaardigheden groeien en omdat het telkens actualiseren van de website aanleiding geeft
om ook andere zaken te bespreken zoals

bijvoorbeeld privacy gerelateerde onderwerpen. We
gaan hier de komende jaren zeker mee verder.”

LOB

Specifieke lessen loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB) worden in de bovenbouw van het 2College
Durendael niet gegeven, omdat LOB onderdeel is van
de dagelijkse lespraktijk. Elly Vriens: “Oriëntatie op
toekomstige beroepen en opleidingen is zeker verweven in alle keuzevakken, maar gebeurt ook in de
mentor-‐ en ICT-‐lessen. Wij zijn tijdens vele momenten met onze leerlingen in gesprek over wat ze willen
in het leven, wat ze leuk vinden en waar ze goed en
minder goed in zijn. Het vullen van het digitaal portfolio is dan regelmatig onderwerp van gesprek.
In de onderbouw zijn we in lessen met LOB bezig. In
de klassen 1 en 2 van het vmbo willen we onze leerlingen heel graag helpen bij de keuze die ze moeten
maken voor een van de profielen in de bovenbouw.
Dat gebeurt 2 uur per week. Dat zijn praktische uren
waarin we de leerlingen bijvoorbeeld helpen om te
ontdekken waar hun interesses liggen, wat specifieke
keuzevakken inhouden, wat een beroep kan inhouden en welke vaardigheden daarvoor zijn vereist.
Gezien hun nog zeer jonge leeftijd is dat écht noodzakelijk.”
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