
 

 

 

Actief College: “Een 
hoogwaardige 
opleiding in recordtijd” 
 
Praktijkvoorbeeld 

“We vroegen ons af hoe we economie het best konden 

inrichten om aan de wensen van leerlingen, ouders en 

bedrijven tegemoet te komen. Sectoraal of intersectoraal of 

misschien een tussenvariant, en dan zat er ook nog een nieuw 

examenprogramma vmbo aan te komen waarvan alleen de 

contouren nog maar bekend waren,” vertelt Krijn Boogaard, 

teamleider vmbo bovenbouw. “We wisten dat er een heleboel 

op ons af kwam, maar hadden we ook een compleet plaatje? 

We misten overzicht en een concreet plan van aanpak om in 

2013/2014 de eerste leerlingen een goede opleiding te kunnen 

bieden. Daarom besloten we ons eerst maar eens te 

oriënteren bij een organisatie die vaker met dit bijltje hakt.” 

 

Strakke planning 
Boogaard ging voorjaar 2012 met Edith Vissers, adviseur van 

KPC Groep, om de tafel om de scope van de nieuwe opleiding 

in kaart te brengen. “Een sterkte-zwakte analyse in mei-juni 

maakte duidelijk dat een sectorale keus voor een programma 

economie en ondernemen voor ons het meest voor de hand 

lag,” licht Boogaard toe. Op basis hiervan moest de school dat 

najaar met KPC Groep aan de bak om een compleet plan van 

aanpak aan het bestuur voor te kunnen leggen zodat de 

nieuwe opleiding in september van start kon gaan. Het bestuur 

ging akkoord en voorjaar 2013 werd een ervaren docent 

aangetrokken om het programma in praktijk uit te werken. “Als 

ik zo terugkijk, leek het hele proces gesmeerd te verlopen. En 

dat deed het ook, maar het was wel aanpakken voor 

iedereen.” 

Pilotschool nieuw examenprogramma vmbo 
En is het traject geslaagd? “Meer dan dat”, zegt Boogaard 

lachend. “We zijn heel tevreden. We zijn als starter met onze 

afdeling economie toch maar meteen voorloper als een van de 

pilotscholen voor Economie en Ondernemen van het nieuwe 

examenprogramma. Dat zegt niet alleen iets over de kwaliteit 

van al het voorwerk dat is uitgevoerd, maar het is natuurlijk 

ook een compliment aan onze docent die op het fundament 

dat we met KPC Groep hebben gelegd een overtuigende 

opleiding heeft gebouwd. Er was al meteen behoorlijke 

belangstelling voor de opleiding waardoor we konden 

beginnen met 11 leerlingen uit onze onderbouw en 8  

 

instromers van andere scholen. Die toestroom vanuit andere 

scholen laat zien dat we een goede opleiding bieden. Daarbij 

geloof ik ook in het effect van de praktische sectororiëntatie 

(PSO) in de eerste twee jaar. Door een goede PSO kiezen 

leerlingen bewust en dan hebben ze nu een breder aanbod 

met onze nieuwe afdeling. Bovendien is er nog veel te winnen 

met nieuwe modules die aansluiten bij de wensen van de 

regionale bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan logistiek. We 

hebben met zijn allen in korte tijd een prima opleiding hebben 

neergezet.”  
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Hoewel het Actief College heel blij was met de toezegging in 2012 om als eerste en enige vmbo in de Hoekse 
Waard een afdeling handel en administratie te starten, zat de school toen wel meteen met een probleem. Hoe 
zorg je ervoor dat je een jaar later de leerlingen ook een goede opleiding kunt bieden? 

Succesfactoren 
 Gebruik je onderwijsnetwerk om kennis en 

ervaring uit te wisselen.  

 Een ervaren expertorganisatie versnelt het 

proces, brengt meer know-how en structuur. 

 

Valkuilen 
 Ondanks alle expertise kost het ontwikkelen 

van een nieuw programma veel meer tijd dan 

je denkt. 

 

Meer weten? 

 

Onze contactpersoon is: 

Edith Vissers 

06-22012189 

e.vissers@kpcgroep.nl 


