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Complete lesmethode voor logistiek medewerker,
teamleider, supervisor en manager transport & logistiek
Workshops, trainingen, theoriemodules, toetsen, proefexamens, BPV boek

Een 21e-eeuwse oplossing voor de onderwijsuitdagingen van nu
Leerlingen voorbereiden op de uitdagingen van de
moderne, snel veranderende werkomgeving vergt een
innovatieve aanpak. Daarbij stelt ook de leerling zélf
u voor de nodige uitdagingen.
Hoe maakt u de transitie van collectief leerkrachtgestuurd onderwijs naar individueel leerlinggestuurd
onderwijs? Hoe stimuleert u de ontwikkeling van
21e eeuwse vaardigheden? Hoe integreert u digitale
leermiddelen? De VTO lesmethode voor MBO logistiek
ondersteunt u op al deze fronten.

21e-eeuwse
vaardigheden
Kritisch denken

Communiceren

Creatief denken

Zelfregulering

Computational thinking

ICT basisvaardigheden Informatievaardigheden

Mediawijsheid

Sociale en culturele
vaardigheden

Samenwerken

Probleem oplossen

Efficiënt en effectief opleiden met 100% aansluiting op het kwalificatiedossier
Het volgen van de kwalificatiedossiers leidt lang niet altijd tot de meest logische en effectieve opleiding.
Maar als u kiest voor inhoudelijke thema’s raakt het kwalificatiedossier uit beeld. Wat nu?
Lesgeven o.b.v. kerntaken en werkprocessen

Lesgeven o.b.v. inhoudelijk thema’s

Minder logisch van opbouw

Logische opbouw

Wel dubbelingen

Geen dubbelingen

Eenvoudige aansluiting op examens

Complexe aansluiting op examens

Eenvoudige verantwoording

Complexe verantwoording

De VTO lesmethode combineert de voordelen van beide benaderingen en neemt de nadelen weg:

• U richt uw opleiding op (inhoudelijke) thema’s in, om de lesstof op de meest efficiënte en effectieve manier
•
•

te kunnen behandelen. U bepaalt wat u op welk moment wilt behandelen.
De leerlingen werken aan hun taken (zelfstandig of met sturing van de docent) via de online leeromgeving,
die is ingericht volgens het KD en gekoppeld aan het Leerling Volg Systeem. Zo weet iedereen precies waar
de leerling staat.
De ingeprogrammeerde verantwoordingsmatrix koppelt beide werkwijzen naadloos en interactief aan
elkaar. U houdt de regie op eenvoudige wijze in handen.

De lesmethode sluit aan op de examens van ESTEL, zodat ook de slaagkans optimaal is.

Flexibel in te richten naar uw eigen voorkeuren
U bepaalt zelf welke onderwerpen u klassikaal wilt
behandelen en welke de leerling door zelfstudie volgt.
In het LMS-dashboard ziet u per leerling in één
oogopslag de stand van zaken en kunt u door het
vrijgeven van onderdelen de opleiding ‘sturen’.
De inhoud is toegankelijk geschreven en houdt
rekening met de beperkte concentratieboog van

de huidige generatie jongeren. De werkvormen
(zie pagina hiernaast) zijn mede gericht op het
ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden.
Leerlingen die doorstromen of overstappen behouden hun studiehistorie. Ze weten dus precies wat ze
al gehad hebben en hoeven geen tijd te besteden
aan de onderwerpen die ze al onder de knie hebben.

De online leeromgeving voor de leerling
•
•

Inloggen op leerrichting niveau / alle opleidingen
Rechtstreekse toegang tot alle items via de bibliotheek:
> lesstof en verwerkingsvragen (theorie)
> workshops en trainingen
> toetsen en proefexamens

•

Per opleiding zijn de menu’s ingedeeld op kerntaken
en werkprocessen. Die indeling volgt 1-op-1 het KD
Per werkproces zijn beschikbaar:
> inleidende tekst
> lesstof en verwerkingsvragen (theorie)
> kennistrainer
> workshops
> trainingen
Per kerntaak zijn beschikbaar:
> workshops
> trainingen
Per opleiding zijn beschikbaar:
> workshops
> trainingen
> bpv opdracht
> proefexamen

•

•
•

•

Gekoppeld aan LVS en LMS

Gekleurde bolletjes geven aan
> of een item al beschikbaar is of nog niet
> hoe een item is beoordeeld door de docent

De online omgeving voor de docent

Doceren en beoordelen
o.b.v. inhoudelijke thema’s

Monitoren en managen o.b.v.
kerntaken & werkprocessen

Lesstof
		

> presentaties
> antwoorden op verwerkingsvragen

Trainingen
				

> instructie voor de leerling*
> instructie voor de docent

Workshops
				
				

> presentatie				
> opdracht(en) voor de leerling*
> antwoordrichtlijn(en)

Toetsen		
(thema)

> toets voor de leerling*
> beoordelingsformat

Oefentoetsen
(kerntaak)

> toets voor de leerling*
> beoordelingsformat

Proefexamen
(opleiding)

> leerlingversie*
> beoordelingsformat

Dashboard
				
				

> totaaloverzicht van alle leerlingen
per opleiding in één oogopslag
> inzoomen voor meer details

Vrijgeven
				

> trainingen en workshops
> toetsen en proefexamens

* Deze items zijn ook beschikbaar in de online leeromgeving van de leerling.

De lesmethode in kort bestek

Producten en werkwijze

• De leerling volgt klassikale lessen en/of neemt

• De opleidingsmethode geeft toegang tot alle lesstof

theorie-onderwerpen per werkproces zelfstandig
door in de online leeromgeving.

• Met de kennistrainer (per werkproces en theorieonderwerp) kan de leerling zelf vaststellen of
hij de theorie voldoende onder de knie heeft.

• Een training is een praktijkopdracht die door een
groepje leerlingen in een schoolomgeving of
praktijksimulatie wordt geoefend.

• Een workshop bestaat uit een theoretische

instructie door de docent, gevolgd door één of
meer toepassingsopdrachten die individueel of
in groepjes worden uitgevoerd.

• Een thematoets is een afsluitende opdracht
van een inhoudelijk thema.

• Een oefentoets is een afrondende opdracht
van een kerntaak.

voor de opleidingen logistiek medewerker, logistiek
teamleider, logistiek supervisor en manager
transport & logistiek.

• De leerling koopt een licentie voor de online

leeromgeving voor één of meerdere jaren.
Hij heeft gedurende die tijd toegang tot alle content.

• Theoriemodules, workshops, trainingen en het
BPV-boek zijn ook offline beschikbaar voor de
leerling en de docent.

• Als een leerling doorstroomt van de ene opleiding

naar de andere, kan hij zijn licentie verlengen en
blijft de historie van zijn studieactiviteiten behouden.

• Het gebruik van alle hulpmiddelen voor de docent
(presentaties, instructies, antwoordrichtlijnen,
beoordelingsformats, LMS, LVS) is inbegrepen.

• Het gebruik van het BPV-boek is inbegrepen.

• Het proefexamen is de generale repetitie
voor het echte examen.

• Het BPV-boek is een werkboek met alle BPV-

opdrachten die de leerling in de BPV gaat uitvoeren
en die door de praktijkbegeleider worden
afgetekend.

Opdrachten (individueel en per groep), trainingen
en workshops zijn meestal gekoppeld aan één
werkproces, maar kunnen ook overkoepelend
zijn (per kerntaak of per opleiding).
Dit product is een samenwerking van VTO vervoer & logistiek en ISEO Consult.
VTO vervoer & logistiek is een merk van VekaBest BV.

Meer informatie
We komen graag bij u langs voor een nadere toelichting of demonstratie. Mocht u vragen hebben,
dan zijn we bereikbaar via info@vekabest.nl en 040–214 00 80.
www.vekabest.nl

