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NIEUWSBRIEF LEERMIDDELEN, FEBRUARI 2023 

––  

 

Een opleiding tot operator vereist professioneel onderwijs, vakkundige docenten en goed lesmateriaal. In deze 

nieuwsbrief licht een docent van Noorderpoort toe, waarom dat belangrijk is. 

Verder in deze nieuwsbrief: 

• Revisie lesmateriaal klaar, en nu? 

• Trainingen bij VAPRO 

• Evaluatie onder externe VAPRO examinatoren 

• Ondersteuning bij gebruik van het examenplatform 

Revisie lesmateriaal klaar, en nu? 

Vanaf dit schooljaar werken de scholen met nieuw VAPRO lesmateriaal, onder 

andere voor de operator A. Maar ook de operator B en C materialen zijn 

gereviseerd. Dit jaar doen wij geen grote revisie, maar voeren we enkel eventuele 

kleine correcties door. Zo passen wij in een aantal tabellenboeken in meerdere 

tabellen verschillende correcties toe. Goed om alvast te weten, in de 

voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Wel gaan we tegen het einde van het 

schooljaar graag met gebruikers van deze nieuwe lesmaterialen in gesprek om te 

horen hoe deze bevallen. In een latere nieuwsbrief informeer ik je over die 

ervaringen. 

Opleidingspartner Noorderpoort over gebruik lesmateriaal en examens van VAPRO 

VAPRO werkt samen met (bijna) alle onderwijsinstellingen in de procestechniek. Dat doen wij al jaren. Een van 

deze instellingen is Noorderpoort, dat voor Procestechniek een hoogkwalitatieve BOL en BBL opleiding aanbiedt. 

Wat vindt Noorderpoort van de materialen van VAPRO? René Frederiks in gesprek met Wilco Grevers, docent van 

Noorderpoort. 

Wat zijn je ervaringen met de VAPRO leermiddelen?  

De boeken zijn goed, de structuur in de boeken is heel herkenbaar en voor studenten heel hanteerbaar. In de boeken 

begint ’t met het leerdoel, dan de theorie en de samenvatting met oefenstof. 

René: vind je het belangrijk dat je in een lesmethode een vast stramien hebt? 

Wilco: Ja, dat vind ik belangrijk en mijn studenten vinden dat heel prettig. Dat je aan ’t einde een goede 
samenvatting hebt en nog kan oefenen, ja, daar heb je dan een gevoel bij van ‘ik heb het begrepen ja of nee’. 

Wat zijn je ervaringen met de VAPRO examens?  

Ik neem nu zelf geen theorie-examens af.  Wel ben ik als vertegenwoordiger van 

Noorderpoort betrokken bij het praktijkgesprek. En ja, dat sluit goed aan op de 

theorie.  

Er zijn altijd een paar standaardonderdelen die aan de orde komen in het 

praktijkgesprek, zoals veiligheid en kwaliteit, een regelkring en het hele proces 

natuurlijk. Dus ja, alles wat mijn studenten in de theorie en praktijk hebben geleerd 

komt daarin terug.  

Het allerbelangrijkste is om theorie aan te laten sluiten met het examen, op de 

echte praktijk. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten: ‘je wordt geen procesoperator in het leslokaal, dat word je in 

de fabriek, dus in de praktijk!’ 

Wilco Grevers: ‘je wordt 
geen procesoperator in 

het leslokaal, dat word 

je in de fabriek, dus in 

de praktijk!’ 
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Waarin ontzorgt het VAPRO materiaal jou?  

Het is goed en compleet materiaal en we hebben een goede ondersteuning zoals bij het Examenplatform. 

Hoe ervaar je de ondersteuning door VAPRO in het gebruik van het VAPRO materiaal?  

Nou, ik vind dat de ondersteuning de laatste jaren enorm verbeterd is. Als ik bij het Examenplatform er bijvoorbeeld 

even niet uitkom, dan kun je bellen en dat vind ik heel prettig. De dames aan de andere kant van de telefoon zijn 

goed: je krijgt meteen de juiste persoon aan de lijn. Maar ook als zij er even niet meteen uitkomen dan zoeken zij het 

uit en bellen zeer vlot weer terug met de oplossing.  

Zou je VAPRO aanbevelen als uitgever/examenleverancier, aan collega opleiders?  

Ik zou VAPRO absoluut aanbevelen aan collega-opleiders. Omdat het pakket (lesmateriaal, opleidingsmodel, 

examens) goed is.  

Wat voor cijfer zou je VAPRO geven voor het gehele pakket en geleverde (service)diensten, op een schaal van 

0-10? Een volle 8!

Heb je vragen aan Noorderpoort? Neem contact op met teammanager procestechniek Marrian Stoit op 

am.stoit@noorderpoort.nl  

Evaluatie onder externe VAPRO examinatoren 

Onlangs heeft VAPRO een enquête gehouden onder de externe VAPRO examinatoren. Heel fijn om te constateren 

dat bijna alle examinatoren hun rol met plezier vervullen en dit graag de komende jaren blijven doen. Uiteraard zijn 

ook wat verbeterpunten naar voren gekomen, voornamelijk rond het gebruik van het Examenplatform en de 

ondersteuning door VAPRO daarbij. In de terugkomdagen zullen we daar in de komende periode extra aandacht aan 

besteden. 

Daarnaast blijft VAPRO investeren in het kosteloos certificeren van nieuwe externe 

examinatoren. Hiermee kunnen getrainde interne examinatoren ook optreden als externe 

VAPRO examinator. Wij zouden het erg waarderen als je de leerbedrijven in jouw regio 

wijst op deze mogelijkheid. Zo houden we het examinatorenbestand met elkaar op een 

hoog niveau.

Trainingen bij VAPRO 

Op meerdere locaties in Nederland verzorgen wij trainingen voor praktijkbegeleiders, mentoren en examinatoren. 

Daarbij bieden we handvatten om hun rol goed uit te kunnen voeren. Boek bijvoorbeeld op tijd je plaats op een 

certificeringsdag of een terugkomdag voor examinatoren. De data staan hieronder. Zo zorgen we met elkaar voor 

deskundige praktijkbegeleiders en examinatoren binnen de bedrijven. Hieronder een greep uit de trainingen. 

De geplande trainingen starten op: 

Examineren met VAPRO examens        
16 november 

Begeleiden van deelnemers aan 

een operatoropleiding 28 september 

Effectief instrueren op de werkplek 4 april 

13 oktober 

Certificeringsdag examinatoren 11 mei 2023 

7 december 

Terugkomdag voor examinatoren 15 juni 

19 oktober 

Bekijk het volledige aanbod en de inhoud van de trainingen op de website van VAPRO. 

9 maart
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Ondersteuning bij het gebruik van het VAPRO Examenplatform 

Wij mogen best stellen dat de invoering van het VAPRO Examenplatform een succes is. Het platform ontzorgt 

scholen bij het plannen en afnemen van examens, biedt mogelijkheden tot inzage van examens en het samenstellen 

van een examendossier, geeft vrijheid bij het toetsen van voortgang in de opleiding, en nog veel meer. 

Door de vele mogelijkheden vergeet je soms wat er allemaal kan.  

 

 
 

Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat we je kunnen ondersteunen bij het gebruik van het 

Examenplatform, als bestaande of (potentieel) nieuwe gebruiker. Heb je interesse in het gebruik van het 

Examenplatform, heb je vragen als gebruiker of wil je eens de diepte in met een expert?  

Neem dan contact op met René Frederiks. 
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