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NIEUWSBRIEF LEERMIDDELEN, DECEMBER 2022 

  

 

En opeens zit je in de winter. De laatste maand van het jaar heeft altijd iets aparts. Je werkt keihard om alles af te 

krijgen voor de vakantie en opeens val je stil. Voor die stille momenten hebben wij dan een nieuwsbrief. Deze keer 

niet heel groot, maar niet minder interessant. 

In deze nieuwsbrief: 

• Examen voor keuzedeel K0205 wordt vervangen 

• Begeleidershandleidingen 

• Geen indexatie tarieven leermiddelen in 2022-2023 

• Trainingen bij VAPRO 

 

Namens VAPRO wensen we iedereen fijne feestdagen en een vrolijk einde van 2022. 

Keuzedeel K0205 Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek wordt vervangen 

Vanaf 22 juli 2022 is het huidige keuzedeel K0205 opgesplitst in twee nieuwe keuzedelen: 

• K1348 Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed 

• K1349 Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek 

 

Deze splitsing heeft als gevolg dat VAPRO twee nieuwe examens gaat 

aanbieden. Deze examens zijn in april 2023 beschikbaar via ons 

examenplatform. (Let op, VAPRO heeft besloten om niet langer een 

theorieboek voor dit keuzedeel te maken, omdat hiervoor geringe 

interesse bleek.) 

Bestaande gebruikers van het huidige K0205 VAPRO examen kunnen 

alvast de toetsmatrijs van de K1348 en K1349 ontvangen, als daar behoefte aan is. Neem contact op met VAPRO voor 

informatie over toetsmatrijs of het examen. 

Overgang 

Het bestaande K0205 examen (alle vier contexten) blijft minimaal beschikbaar tot 1 augustus 2024. 

 

Begeleidershandleidingen 

Speciaal voor praktijkbegeleiders en docenten heeft VAPRO de begeleidershandleidingen 

ontwikkeld. Voor het nieuwe VAPRO opleidingsmodel zijn deze aangepast. Er is de laatste 

maanden hard gewerkt om voor alle opleidingen de begeleidershandleidingen gereed te 

maken. En die zijn nu klaar. Via de webwinkel zijn deze te bestellen voor de A, B en C 

opleiding.  

 En handig: Bij aanschaf van deze begeleidershandleiding ontvang je ook het bijbehorende 

Opdrachtenboek in EduCourse, zo kun je dus lezen wat aan de student gevraagd wordt. 

Geen indexatie tarieven leermiddelen in 2022-2023 

In deze dure tijden van inflatie en stijgende energietarieven, is een positieve melding over tarieven soms heel erg 

welkom: VAPRO gaat tijdens het schooljaar 2022-2023 de tarieven voor lesmateriaal en examens niet indexeren. 
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Portokosten  

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is nog niet bekend of de portokosten van onze vervoerders 

(PostNL) worden verhoogd voor 2023. Wij hanteren de portokosten zoals die door de vervoerder aan ons worden 

doorberekend. 

Trainingen bij VAPRO 

Herhaling is de kracht van de boodschap: in de vorige nieuwsbrief informeerde ik je over de geplande trainingen voor 

praktijkbegeleiders en examinatoren. Ik kan je melden dat inschrijving nog steeds mogelijk is. Zie hieronder de data 

in 2023. Op meerdere locaties in Nederland verzorgen wij verschillende trainingen voor Begeleiden en examineren. 

Een mooie manier om te zorgen voor deskundige praktijkbegeleiders en examinatoren binnen de bedrijven. 

 

De geplande trainingen starten op: 

Examineren met VAPRO examens 9 maart 2023 

     16 november 2023 

Begeleiden van deelnemers aan 

een operatoropleiding   9 februari 2023 

     28 september 2023 

 

Bekijk het volledige aanbod en de inhoud van de trainingen op de 

website van VAPRO. 

 

 

mailto:r.frederiks@vapro.nl
https://www.vapro.nl/thema/begeleiden-en-examineren/

	Keuzedeel K0205 Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek wordt vervangen
	Begeleidershandleidingen
	Geen indexatie tarieven leermiddelen in 2022-2023
	Trainingen bij VAPRO

