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Een jaar later 

Dag mevrouw Wesselink,

Ik stuur u dit bericht om te laten weten hoezeer ik op m’n plek zit bij de opleiding tandtechniek. 

Die opleiding kun je maar op één plaats in Nederland volgen, in Utrecht. Het is een bbl-opleiding,

die vier jaar duurt. Elke donderdag onderneem ik vanuit Reutem via Almelo de reis naar Utrecht. 

Een lange dag, van kwart over 7 ochtends tot kwart over 8 ’s avonds. Je moet er dus wel wat voor

over hebben.

Ik heb een superleuke schooltijd gehad op Pius X. Zoals u weet kwam ik van een andere  

vmbo-school. Daar had ik het gevoel dat ik als meisje alleen de zorgkant op kon. Dat wilde ik niet.

Maar ik wilde ook geen techniek gaan doen met allemaal jongens. Ik heb het profiel D&P  

gekozen. Dat is veel breder dan ik van tevoren dacht. Elk jaar maak je een escaperoom, superleuk

om te doen. Je doet veel met je handen, maar ook met de computer. Je werkt met machines en 

met hout. Ik heb daar zoveel geleerd! Door de keuzevakken kon je je nog breder oriënteren.  

Dat helpt je om een betere keuze te maken. Ik zou iedereen aanraden: gebruik je keuzevakken om

rond te kijken, bezoek open dagen en kijk of het bij je past. Ik wist zeker dat ik iets met mijn handen wilde doen, maar wat? Voor een houtopdracht wilde ik 

een kerk maken met gleufjes erin. Werken met de dremel, een soort frees, daar bleek ik goed in. 

Van u kreeg ik toen de tip om een kijkje te gaan nemen bij de opleiding tandtechniek bij de DHTA

(Dutch Health Tec Academy). Ik vond het meteen geweldig daar. Ik zit nu in het eerste jaar. Vier dagen in de week werk ik bij Dentallas, een tandtechnisch  

laboratorium in Albergen. Daar maken we protheses en frames voor patiënten en in opdracht  

van tandartsen. Met de kerst hadden we een boom met protheses! Vanaf het eerste blok leer je

werken met afdruklepels en beetplaten. Op school leer je medische kennis, materiaalkunde,  

praktijktheorie en oefen je daarmee. Je moet vaak omschakelen, omdat het op school anders is

dan in de praktijk. Misschien ga ik hierna nog de opleiding klinisch prothesetechnicus doen.

Ik kom graag nog een keer langs op de open dag.
Groetjes,
Marèll
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“Belangrijk voor de eigen keuze van de leerling en voor een bewuste 
opleidingskeuze in het mbo”, zo typeert Huibert de Jonge, schoolleider 
van ’t Ravelijn in Steenbergen, de meerwaarde van keuzevakken.  
“Een leerling kan keuzevakken op drie manieren benutten:  
oriënterend, verdiepend of verbredend.”

Dat het in de praktijk écht zo werkt, illustreert 

De Jonge met een anekdote: “Medewerkers 

van ’t Ravelijn vingen in de trein een gesprek 

tussen mboleerlingen op. Eén van hen gaf 

aan echt niet op z’n plek te zitten en een 

verkeerd beeld te hebben gekregen van zijn 

mboopleiding. Waarop de ander antwoordde: 

‘Maar jij hebt ook niet op ’t Ravelijn gezeten!’” 

Logische lijn
Keuzevakken, profielen en LOB, op ’t Ravelijn 

is het een doordacht geheel. “Vanaf het eerste 

leerjaar werken we met beroepswerelden.  

Per beroepswereld is een logische lijn van 

keuzevakken omschreven. Basis, kader en 

Zet  
het maatwerk 
voort!

tlleerlingen mogen buiten hun profiel vrij 

kiezen uit 35 keuzevakken. Die mogelijkheid 

wordt goed benut. Zo volgen meiden uit de 

zorg of leerlingen uit D&P bijvoorbeeld een 

technisch keuzevak als ‘Interieurontwerp  

en design’, waar ze een lamp ontwerpen en 

maken.” 

De school biedt alle keuzevakken in 16  

beroepsgerichte lesuren van drie kwartier per 

week aan in leerjaar 4, omdat dat moment 

dichter bij het mbo ligt. De profielmodules 

worden in leerjaar 3 door nagenoeg alle leer

lingen met het CSPE afgesloten. “Door de 

keuzevakken maken onze leerlingen bewuster 

keuzes in bepaalde beroepswerelden”.

Leerling in the lead
“Zo’n 90% van de keuzevakken doen we  

binnen de school”, vervolgt De Jonge.  

“We hebben een keuzevakkengids ontwikkeld, 

een keuzewaaier en een keuzemarkt voor  

derdejaars leerlingen en hun ouders.  

LOB vormt de rode draad in ons programma. 

Aan het einde van elk schooljaar voeren  

leerlingen, hun ouders en hun coach een  

uitgebreid gesprek. De leerling is in dat  

gesprek in the lead, presenteert zijn/haar 

plannen voor de komende periode en wordt 

daarop bevraagd. Kiezen voor een vak omdat je 

vriendje of vriendinnetje dat doet, komt maar 

zelden voor”. Als een leerling in een bedrijf een 

keuzevak wil doen, probeert de school dat te 

organiseren.  

Zet het maatwerk voort!
Voor procestechniek zijn er duidelijke  

afspraken gemaakt met het mbo over keuze

vakken in een doorlopende route. “Voor de 

techniekprofielen zullen er met de regeling 

Sterk Techniekonderwijs en het Techniekpact 

naar verwachting meer van dat soort afspraken 

gaan komen, omdat er een gezamenlijk belang 

is, bestuurders betrokken zijn en het vmbo in 

the lead is. Voor de overige profielen bemoei

lijkt een gebrek aan continuïteit aan de kant 

van het mbo dat proces”. 

Leerlingen die de Techmavo – de technologie

route – volgen krijgen een vrijstelling in het 

mbo van werktuigbouwkunde en mecha 

tro nica, waardoor ze kunnen starten in jaar 2. 

“Wat ik veel liever heb is dat er gekeken wordt 

wat de leerling meebrengt en dat daar een 

passend programma op gemaakt wordt: zet 

het gepersonaliseerd leren en maatwerk in 

het vmbo voort op het mbo! De structuur met 

keuzedelen in het mbo biedt daar ruimte voor. 

Dat zou het mooiste zijn: als het mbo daad

werkelijk rekening houdt met wat we hier aan 

het doen zijn. Oudleerlingen geven vaak  

aan dat hun vmbokennis en vaardigheden 

onvoldoende benut worden in het mbo.  

Maar je moet dat als mboschool willen, het 

vergt inspanning en anders kijken naar je  

leerlingen. En – hand in eigen boezem –  

wij doen precies hetzelfde met instromers  

uit het basisonderwijs.” 

Leven lang leren
‘Pak je kans’ is niet voor niks het motto van 

’t Ravelijn. Leerlingen worden meer en meer 

zelfsturend opgeleid in plaats van door een 

vast programma geleid te worden. De docent 

biedt twee of drie keuzevakken tegelijk aan 

voor een groep van drie niveaus (basis, kader 

en tlleerlingen). Dat doet een beroep op dif

ferentiatievaardigheden in een coachende rol. 

Basisleerlingen helpen tl’ers met de praktische 

vaardigheden, tl’ers helpen de basisleerlingen 

op hun beurt met de theorie.

“Ons nieuwe vmboonderwijs stelt leerlingen 

in staat te werken aan hun eigen interesses, 

vaardigheden en talenten, waar ze zelf steeds 

een volgende stap in kunnen maken”, stelt  

De Jonge. “Zo leg je een basis voor een leven 

lang leren. Dat is superbelangrijk in een tijd 

waarin je niet meer van te voren weet hoe de 

arbeidsmarkt er straks uitziet. Keuzevakken 

helpen daarbij.”

Mail aan  
mijn oude  
vmbo-school
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Re: Een jaar later 

Beste Marèll,

Jij hebt eigen keuzes durven maken,

waarbij je niet de grote groep volgde.

Dat heeft jou gebracht waar je nu staat.

Ik ben supertrots op je!

Hartelijke groet van mevrouw Wesselink
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