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NIEUWSBRIEF LEERMIDDELEN, JULI 2022 
  

 

De zomer staat voor de deur. Een tijd om te ontspannen en even niet aan het werk te denken.  

Maar hé, we hebben wat moois voor je, voor ná de zomer! En daar mag je dan heel even aan denken, 

als je deze nieuwsbrief gelezen hebt. Dat je straks aan het werk gaat, met mooi, nieuw materiaal. 

Een relaxed gevoel, tóch? Dan is er nog nieuws over een mooie pilot en bericht over tevreden 

gebruikers van het examenplatform. 

In deze nieuwsbrief: 

• Beschikbaarheid nieuw lesmateriaal  
• Pilot Flexibele oefentoetsing 

• Evaluatie Examenplatform 

• Onderzoek keuzedelen 
 

Beschikbaarheid nieuw lesmateriaal 

De revisie van dit jaar heeft een prachtige boekenserie opgeleverd en is bijna afgerond. Het einde van 

alle inspanningen is in zicht. En dat is goed nieuws. Hieronder vind je de laatste stand van zaken en 

opleveringsdata. 

Algemeen 

Actuele artikelnummers en ISB Nummers voor de leermiddelen vind je in de advieslijst bij 

Leermiddelpakket MBO. 

Operator A leermiddelen 

De nieuwe serie voor Operator A bestaat uit de volgende boeken: 

 Procesbeheersing 
 Procestechniek, bestaande uit 3 delen: 

 (1) Inleiding procestechniek  
 (2) Mechanische bewerkingen  
 (3) Fysische bewerkingen  

 Wiskunde  
 Natuurkunde 
 Scheikunde 

 

Beschikbaarheid 

De boeken Procestechniek, Natuurkunde en Wiskunde zijn vanaf half juli 

beschikbaar. Scheikunde, Procesbeheersing en het opdrachtenboek kan je 

vanaf eind juli bestellen in onze webwinkel. Heb je behoefte aan een 

inhoudsoverzicht, dan is dat beschikbaar. Neem contact op met René 

Frederiks op 06 22 32 77 18 als je de inhoudsopgave wil ontvangen. 

 

Operator B leermiddelen: ProcesPlus 

Zoals al eerder aangekondigd zijn de artikelnummers voor de ProcesPlus boeken gewijzigd van 8500xx 

naar 8510xx. 

Beschikbaarheid 

Het opdrachtenboek voor operator B is vanaf eind juli beschikbaar. Alle andere leermiddelen zijn 

beschikbaar vanaf half juli. 

mailto:r.frederiks@vapro.nl
https://www.vapro.nl/wp-content/uploads/2019/10/2022-2023-Advieslijst-VAPRO-1.xlsx
https://www.vapro-leermiddelen.nl/?action=order
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Operator C leermiddelen 

Het grootste deel van de leermiddelen voor operator C zijn vanaf half juli beschikbaar, met een paar 

uitzonderingen. De boeken Statistiek en Milieukunde zijn vanaf eind juli beschikbaar en het 

opdrachtenboek C en Procesbeheersing zijn vanaf begin augustus beschikbaar. Ook hier geldt weer: je 

kunt alle boeken in één keer bestellen, maar een deel wordt pas later geleverd.  

Tip: vergeet het nieuwe boek Samenwerken en communiceren niet te bestellen! 

Pilot Flexibele oefentoetsing 

In de afgelopen maanden heeft VAPRO samen met twee ROC’s een pilot uitgevoerd rond flexibele 
oefentoetsing. In deze pilot kregen de docenten toegang tot de VAPRO vragenbank en konden zij zelf 
toetsen samenstellen. Een mooie tool om heel gericht toetsen af te nemen op de onderwerpen van je 
lessen. 
  
Uit de evaluatie van de pilot kwam naar voren dat: 

• alle deelnemers de behoefte aan het zelf samenstellen van maatwerk oefentoetsen herkennen. 
• een goede uitleg en begeleiding essentieel is. VAPRO zal dan ook gaan werken aan een 

stapsgewijze handleiding en op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november een interactieve 
workshop organiseren. 

• het niet wenselijk is om (nog) een account te hebben voor de flexibele oefentoetsing. VAPRO zal 
hierover in gesprek gaan met de softwareleverancier. 

  

VAPRO zal de flexibele oefentoetsing leveren vanaf 1 november van dit jaar. Deze functionaliteit is 
onderdeel van de Flexibele voortgangs- en oefentoetsing voor de mbo operator opleidingen. Daartoe 
behoren naast deze flexibele oefentoetsing ook: 

• Praktijkbeoordelingen, gericht op voortgangsbeoordeling in de BPV (in VAPRO Examenplatform) 
• Halfjaarlijkse voortgangstoetsen (theorie) conform het VAPRO opleidingsmodel 
• Eigen schoolomgeving in het VAPRO Examenplatform, met toegang tot bovengenoemde 

producten en een visuele weergave van de ontwikkeling van de student. 
  
Mocht je vragen hebben in de flexibele voortgangs- en oefentoetsing van VAPRO, neem dan contact 
met René Frederiks: 06 2232 7718 of r.frederiks@vapro.nl. 
 

  

Positieve gebruikersevaluatie VAPRO Examenplatform  

In het afgelopen voorjaar hebben we het 
VAPRO Examenplatform geëvalueerd 
onder de gebruikers op de scholen. 
Daarbij lag de focus op de verschillende 
functionaliteiten binnen het systeem 
(gebruikersbeheer, plannen en afnemen 
van examens, verwerken van 
examenresultaten, bibliotheek). We zijn 
blij om te constateren dat het merendeel 
van de gebruikers tevreden is over de 
functionaliteiten van het systeem en daar 
goed mee uit de voeten kan. 
  
Uiteraard heeft de evaluatie ons ook 
handvatten gegeven voor de verdere doorontwikkeling van het systeem. In overleg met de 
softwareleverancier zullen we onder andere gaan nadenken hoe we: 

• meer inzicht kunnen geven in de rechten per gebruikersrol. 
• het koppelen van beoordelaars en examinatoren kunnen vereenvoudigen. 
• de import van studenten via Excel kunnen vereenvoudigen (minder verplichte gegevens). 
• de toetsmatrijzen beter vindbaar kunnen maken.  
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Onderzoek naar gebruik VAPRO keuzedelen  

VAPRO levert nu al een aantal jaren zowel de leermiddelen als de bijhorende examens, van bijna 

veertig keuzedelen. Met ons ruime aanbod spelen we in op de behoefte in de markt en sluiten we 

inhoudelijk goed aan op het kwalificatiedossier. 

 

Maar het kan altijd beter, bovendien moet je 

kritisch blijven op je eigen kwaliteit. En dat zit in 

onze genen: altijd streven naar een beter 

product.  

In de maanden juni en juli van dit jaar doen we 

onderzoek onder de gebruikers van onze 

keuzedelen en de bijhorende examens. Het doel 

van het onderzoek is om van gebruikers te horen 

hoe de keuzedelen en bijhorende examens 

bevallen en aan welke keuzedelen behoefte is. 

 

In de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2022-2023 berichten we over de resultaten van dit onderzoek. 

Ben je geïnteresseerd in het onderzoek en wil je zelf de online vragenlijst invullen, als docent, neem 

dan contact op met René Frederiks: 06 2232 7718 of r.frederiks@vapro.nl.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De eerste nieuwsbrief van het volgende schooljaar verschijnt voor de herfstvakantie. 

 

Het is tijd om dit schooljaar af te sluiten. Dus de tijd om in 

je vakantie aan een heerlijk strandje te liggen of in een 

tropisch oord van de natuur te genieten.  

 

Ik wens iedereen een fantastische zomer!  
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