
Vakmanschapsroute
De praktische route naar een mbo-diploma niveau 2

Hoe kun je als bedrijf een bijdrage leveren 
aan dit onderwijstraject?



Zone.college biedt op de locaties Doetinchem, Enschede en Twello  
de Vakmanschapsroute (VMR) aan. Deze praktische leerroute naar  
een mbo-diploma niveau 2 wordt zoveel mogelijk in en door de  
groene praktijk aangeboden. Leren in een reële beroepssituatie  
daar gaat het om. En dat willen we doen met bedrijven uit de regio  
en binnen het unieke concept van ‘Meester-Gezel’. Maar wat houdt  
dat in? Wat betekent dat voor bedrijven die actief zijn in de VMR?  
En wat hebben leerlingen eraan? We zetten het graag op een rij.

DE PRAKTISCHE ROUTE NAAR 
MBO-DIPLOMA NIVEAU 2

WAT IS DE VAKMANSCHAPSROUTE?
De Vakmanschapsroute is een praktische en actieve leerroute 

om binnen drie tot vier jaar een mbo-diploma niveau 2 te halen. 

Daarmee kunnen leerlingen meteen aan het werk. Maar ze 

kunnen er ook voor kiezen om verder te leren. Binnen en buiten 

de groene sector. Bijzonder aan de Vakmanschapsroute is dat 

de stap van vmbo naar mbo veel minder groot is. Leerlingen 

blijven verbonden aan dezelfde leslocatie met veelal dezelfde 

docenten en hebben het hele traject dezelfde klasgenoten.  

Wel zo veilig en herkenbaar. 

VOOR WIE IS DE 
VAKMANSCHAPSROUTE?
De Vakmanschapsroute is voor vmbo-leerlingen van het  

Zone.college die de basisberoepsgerichte leerweg (BB) volgen. 

Na leerjaar 2 van het vmbo kiezen zij heel bewust voor  

de Vakmanschapsroute. Ze hebben namelijk een duidelijke  

groene loopbaanwens, zijn praktisch ingesteld, gebaat bij 

maatwerk en flexibiliteit en leren het beste in de praktijk  

(de reële beroepssituatie) met begeleiding van medewerkers 

uit deze praktijk. 

LEREN IN EN MET DE PRAKTIJK
Leren in de praktijk staat centraal in de Vakmanschapsroute. 

Leerlingen volgen het beroepsgerichte deel van de VMR en 

de praktische keuzevakken altijd in de praktijk, dus op een 

bedrijf. Medewerkers van het bedrijf begeleiden de leerlingen 

bij hun werkzaamheden en opdrachten en bij het aanleren van 

(beroeps)vaardigheden.



MEESTER-GEZEL 
PRINCIPE
Binnen de Vakmanschapsroute werken  
we volgens het principe van ‘Meester-
Gezel’: leren door doen en leren door  
te kijken naar voorbeelden, naar helden, 
naar meesters. 

De Praktijkopleider heeft binnen 
de Vakmanschapsroute de rol van 
‘Meester’, de leerling is ‘de Gezel’ en de 
praktijklocatie is de ‘Meesterleerplek’. 
De Gezel leert van de Meester.  Maar de 
Meester leert ook van de Gezel; de leerling 
neemt namelijk nieuwe technieken, 
werkwijzen en kennis met zich mee.

Binnen de Vakmanschapsroute is de Meesterleerplek de 

belangrijkste leerlocatie. Hier worden (beroeps)vaardigheden 

geoefend, aangeleerd en bijgeschaafd en voeren leerlingen 

voor het bedrijf diverse werkzaamheden uit. 

Het concept ‘Meester-Gezel’ past goed bij de leerlingen van 

de Vakmanschapsroute. Het werken in de echte praktijk sluit 

het beste aan bij hun manier van leren en werken. Wat ze leren 

kunnen ze direct in de praktijk toepassen; de meerwaarde 

wordt sneller duidelijk. En wat ook mooi is: het bedrijf bepaalt 

de werkzaamheden en dagindeling. Leerlingen draaien dus echt 

mee in een bedrijf. Goed voor de motivatie en betrokkenheid.

WORD JIJ ‘MEESTER’?
Wil jij ‘Meester’ worden voor onze leerlingen? Dat kan!  

We zoeken nog vakmensen die het leuk vinden om jonge 

mensen te begeleiden in hun ontwikkeling tot professionele 

medewerkers in het groen. Herken jij jezelf?

•  Je bent geduldig en hebt het empathisch vermogen  

om jonge mensen op hun niveau te begeleiden.

•  Je weet dat niet iedere leerling hetzelfde niveau heeft  

en past je verwachtingen hierop aan.

•  Je bent goed in het opbouwen van een persoonlijke band  

met de leerlingen.

•  Je hebt voldoende tijd om aanwezig te zijn bij de begeleiding 

van de praktijkdag(delen).

•  Je hebt passie voor je vak en vindt het leuk om je kennis  

en vaardigheden over te brengen.

•  Je hebt een lerende houding, kunt reflecteren en leert graag  

meer over didactische competenties.

BIED JIJ ‘DE MEESTERLEERPLEK’?
In de regio Enschede, Doetinchem en Twello zoeken we nog 

verschillende Meesterleerplekken. Een Meesterleerplek is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en:

• representatief voor het werkveld en het beroep,

•  uitdagend en passend bij de leerdoelen van de 

Vakmanschapsroute,

• bereikbaar met de fiets en/of openbaar vervoer,

•  sociaal veilig en werkt volgens de Arbowet.



WAT BIEDEN WIJ?
Samenwerken met Zone.college en onze leerlingen  

heeft natuurlijk ook voordelen. 

•  Netwerk aan jonge mensen met interesse  

in het beroep/de sector.

•  Invloed en inbreng op de onderwijsinhoud en  

daarmee op de vaardigheden en kennis van de  

toekomstige werknemers.

• Samenwerking tussen onderwijs en beroep.

•  Nieuwe en frisse energie door toevoeging van  

jonge mensen aan het bedrijf.

• Mond-tot-mond reclame.

•  Kennisdelen via de praktijkopleidersavond over   

het (verder) ontwikkelen van didactische en  

pedagogische vaardigheden.

•  Kans voor eigen werknemers om zich te  

verbreden en ontwikkelen.

MEER INFORMATIE?
Heb je vragen over de Vakmanschapsroute en de rol die jouw 

bedrijf kan spelen? Jouw contactpersoon kan je alles vertellen. 

De gegevens staan op bijgevoegd visitekaartje. Kijk voor meer 

informatie over de school en de Vakmanschapsroute ook eens 

op www.zone.college.

“Ik heb bewust
gekozen voor de

Vakmanschapsroute.
Ik volg vmbo- en
mbo-vakken, loop

veel stage en werk veel 
in de praktijk. Juist die 

combinatie is fijn.”
SANNE, 17 JAAR

NOG EVEN HANDIG OM TE WETEN
•  De leerlingen komen bij voorkeur in duo’s  

naar de Meesterleerplek.

•  In het lesrooster is er 1 dag gereserveerd voor het leren  

en werken op de Meesterleerplek (het beroepsgerichte  

deel van het traject). De werktijden kunnen we aanpassen  

aan de mogelijkheden van de Meesterleerplek.

•  Voor een praktisch keuzevak gaan we uit van 4 uur per week, 

tenzij de Meesterleerplek om aanpassingen vraagt.

•  Leerlingen werken aan vier keuzevakken passend bij  

hun kwalificatiedossier (mbo-opleiding).

•  Als het klikt en de leerling kan veel leren, dan kan een 

leerling een heel schooljaar op het bedrijf blijven.  

De verantwoordelijkheid/taken kunnen dan ook groter 

worden, wat de actieve betrokkenheid met het bedrijf en  

het leerrendement van de leerling vergroot.



De Vakmanschapsroute richt zich  
op de mbo-richtingen:
• DIERVERZORGING
• GREEN DESIGN
• GROEN, GROND & INFRA
• TUIN & LANDSCHAP
• VEEHOUDERIJ
• VOEDING & TECHNOLOGIE


