
Onderwijsgroep Tilburg, waar het Vakcollege Tilburg 
deel vanuit maakt, kent naast nog twee vmbo- - scho-
len ook mbo- -opleidingen die georganiseerd zijn in 
achttien scholen. Vanaf het schooljaar 2013- -2014 is 
onder regie van het College van Bestuur van Onder-
wijsgroep Tilburg fors geïnvesteerd in de realisatie 
van de doorgaande leerweg vmbo- -mbo. Een samen-
werking die is gestart met het verkennen van elkaars 
werelden.   

“We hebben deze vernieuwing met beide handen 
aangegrepen om met elkaar aan tafel te gaan zitten 
en met elkaar te onderzoeken wat goed is voor onze 
toekomstige mbo’er”, zegt Babeth Trimbos. “Per slot 
van rekening doen we het allemaal voor de leerling. 
Van het wij – zij denken is steeds minder sprake. De 
opbrengst van deze samenwerking tot heden is een 
nieuw onderwijsmodel waarin het wat inmiddels dui-
delijk is. Komend schooljaar zal de inhoud, het hoe, 
en de organisatie ervan worden ontwikkeld.”  

Het onderwijsmodel 
Vakcollege Tilburg heeft gekozen voor het profiel 
Dienstverlening en Producten. “Deze keuze is 
gemaakt omdat dit profiel zich onderscheidt van 
de andere – meer beroepsgerichte – profielen in 
de sterke gerichtheid op beroepsoriëntatie. Leer-
lingen kunnen zich in de volle breedte oriënteren 
op de verschillende werkvelden/arbeidsmarkt. 
Sterke punten in dit profiel zijn: herkenbaar en 
toegankelijk voor alle leerlingen, arbeidsmarkt- - 
en toekomstgericht (een brede basis), duurzaam 
en betaalbaar. De profielmodulen hebben ener-
zijds een relatie met diensten (organiseren, pre-
senteren, promoten en verkopen) en anderzijds 
met producten (maken van tastbare producten en 
multimediale producten). Daarbij is er veel aan-
dacht voor de zogenoemde 21st century  skills.” 
Naast dit brede profiel zal door wijze van cluste-
ring van keuzevakken, in zogeheten afdelingsar-
rangementen, het beroepsperspectief voor de 
leerling herkenbaar blijven. Deze afdelingsarran-
gementen worden met het mbo zorgvuldig ge-
kozen waardoor overlap wordt voorkomen en de 
aansluiting op het kwalificatiedossier in het mbo 
een meer natuurlijk verloop kent. “En door de 
arrangementen voortdurend af te stemmen op de 
vraag vanuit het mbo en de arbeidsmarkt kunnen 
we ons onderwijs flexibel inrichten. Dit komt de 
duurzaamheid weer ten goede.” 

Per 1 augustus 2016 gaat het Vakcollege Tilburg van start met de invoering van het vernieuwd beroepsge-
richt examenprogramma. Het Vakcollege heeft hiervoor een onderwijsmodel ontwikkeld waarbij nauwe 
samenwerking met het mbo centraal staat. Babeth Trimbos, stafmedewerker Onderwijs & Innovatie van 
Onderwijsgroep Tilburg: “Het betreft een unieke samenwerking tussen vmbo en mbo, waarbij vmbo- -leer-
lingen zoveel mogelijk keuzevakken volgen in het mbo. Het mbo haalt de leerlingen als het ware op uit het 
vmbo voor het volgen van het beroepsgerichte vak.” 
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Loopbaanbegeleiding 
Loopbaanbegeleiding is een cruciale pijler in het 
onderwijsmodel van Vakcollege Tilburg. In het eerste 
en tweede  leerjaar vindt beroepsoriëntatie plaats 
in de zogeheten talentlessen en praktijkleren. “Tij-
dens deze lessen wordt onze leerling breed geboeid 
in aanloop naar de keuze voor het arrangement in 
leerjaar 3 en 4. Vervolgens zal de leerling in leerjaar 
3 starten met zijn arrangement waarbij switchen van 
arrangement in principe altijd mogelijk is. Dit proces 
wordt intensief begeleid door geschoolde loopbaan-
begeleiders.  Gedurende de loopbaanbegeleiding 
wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met 
het mbo. Echt een unieke samenwerking.” 
 

Onderwijscampus 
Vakcollege Tilburg zal per schooljaar 2017- -2018 
verhuizen naar een nieuw gebouw in het Tilburgse 
onderwijsgebied Stappegoor nabij het mbo. Voor 
de inrichting van het nieuwe gebouw dient de sa-
menwerking met het mbo mede als basis. “Concreet 
betekent dit dat het mbo gebruik kan maken van 
de basisvaardigheden lokalen van het vmbo en het 
vmbo kan gebruik maken van de meer beroeps-
gespecialiseerde lokalen van het mbo. De samen-
werking tussen het ROC Tilburg en het Vakcollege 
zorgt voor prachtige synergie die onze leerlingen ten 
goede komt.”  

In het onderwijsgebied Stappegoor verzorgt Fontys 
ook hoger beroepsonderwijs. Babeth Trimbos: “Hier-
mee beschikken we over de volledige  beroepskolom 
vmbo- mbo-hbo. Als stafmedewerker Onderwijs en 
Innovatie raak ik hier enorm enthousiast over. Het 
is een uitdagend perspectief waarin we met elkaar 
hard werken om onze leerlingen en studenten zo 
goed mogelijk op de juiste koers te krijgen.”
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