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COLUMN CVB 

KAREL VAN
ROSMALEN

Voor je ligt de eerste VISTA gazzetta. 
Daar zijn we trots op, want we zijn samen 
een behoorlijke weg gegaan. De fusie 
van Leeuwenborgh en Arcus, amper 
een jaar oud, is zorgvuldig voorbereid. 
Jullie zijn bevraagd en betrokken bij 
diverse onderzoeken. Er zijn kernwaarden 
geformuleerd die we hier aan jullie 
presenteren, er is een merkbelofte. 
Maar de vraag ‘wie zijn we nu?’ is 
daarmee nog niet beantwoord.
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HANDHAVERS ON TOUR
DE OPLEIDING HTV-P GING OP 9 JUNI MET 
EEN HEUSE VISTA VOLKSWAGENBUS ON TOUR! 
VAN VENLO TOT IN EIJSDEN-MARGRATEN 
KREGEN 12 KERSVERSE HANDHAVERS HUN 
DIPLOMA THUISGEBRACHT. MENTOREN VAN 
DE DRIEJARIGE OPLEIDING IN HEERLEN 
VERZORGDEN DE UITREIKING. 
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We hopen dat deze VISTA gazzetta 
op die vraag een eerste antwoord 
geeft. Een antwoord dat door jullie 
zelf geformuleerd wordt. Want uit 
de verhalen van collega’s blijkt 
dat de kernwaarden Respectvol, 
Samen, Nieuwsgierig en Onder-
nemend al bij velen in het dna 
zitten. Ook in de praktijk is dat 
de afgelopen maanden eens te 
meer gebleken.

In het nieuwe verhaal van VISTA 
college, dat jullie op de achterzijde 
kunnen lezen, komen alle kern-
waarden samen. Het vormt de basis 
waarop we samen een nieuwe 
cultuur gaan bouwen en biedt het 
fundament onder onze communicatie-
uitingen. Het is een verhaal dat we 
samen hebben geschreven en dat 
gaat over oprechte, persoonlijke 
aandacht en oog voor elkaar. 
VISTA college: Wij zien jou.
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“Als je je 
verzet tegen 
ontwikkelingen, 
doe je jezelf 
tekort”

Het is haar gelukt het leven 
weer op de rit te krijgen. In de 
zomer van 2017 wordt de man 
van José gediagnosticeerd 
met kanker. Ongeneeslijk. “Na 
zo’n diagnose stort je wereld 
in”, vertelt José. “Maar om je 

heen gaat het leven verder. 
Je moet door.” Haar werk biedt 
houvast, zelfs naast het ziek 
zijn. Alleen in de weken voor 
en na het overlijden van haar 
man, nu anderhalf jaar geleden, 
blijft ze thuis. Maar op de eerste 
werkdag na de crematie is ze 
weer paraat. 

Aandacht
Al die tijd ontvangt ze veel steun 
van collega’s. Ook nu wordt haar 
regelmatig gevraagd hoe het 
gaat. “Dat doet me wel iets”, 

zegt José. “Het geeft je het 
gevoel dat er naar je gekeken 
wordt als mens.” Zelf staat ze 
ook zo in het leven. Samen met 
een collega bewaakt ze het lief 
en leed in de organisatie. Bij 
vrolijk of verdrietig nieuws zorgt 

ze dat het hoofd van de 
afdeling namens de hele 
dienst een kaartje stuurt. 
Daartoe nam ze jaren 
geleden het initiatief.“

Aandacht hebben voor 
de mens - dat is zo 
belangrijk”, vindt ze. Hoe 
groter de organisatie 
wordt, hoe moeilijker dat 
is. Maar José heeft wel de 
indruk dat er moeite voor 
wordt gedaan. Het werk 
profi teert ervan, denkt 
ze. “Een fi jne omgang 
stimuleert je in je werk. 

Je moet je veilig voelen. En 
ik vind het heel belangrijk 
dat mensen zich kunnen 
ontwikkelen. Ook daarvoor 
krijg ik alle ruimte.”

Meegaan met vernieuwing
Na al die jaren is José nog 
steeds nieuwsgierig naar 
nieuwe ontwikkelingen. 
“Je moet meegaan met 
vernieuwingen”, zegt ze. “Als je 
je verzet tegen ontwikkelingen, 
doe je jezelf tekort. Je kunt niet 
blijven vasthouden aan het 

oude.” Neem de introductie 
van de computer, de grootste 
verandering in haar carrière. 
“Dat is zo gigantisch geweest”, 
zegt ze. “Ik had nog nooit 
met zoiets gewerkt. De 
boekhouding deed ik met 
pen en papier. Dat kun je je 
nu niet meer voorstellen.”

Contact met studenten of 
ouders heeft ze door de 
schaalvergroting nauwelijks 
nog. Toch staat het onderwijs 
altijd centraal. “Het is belangrijk 
dat studenten geen last 
hebben van wat ik doe. Stel: 
er moet een factuur worden 
betaald, maar die voldoet nog 
niet aan alle voorwaarden. 
Dan vraag ik me altijd af: wat 
betekent het voor het onderwijs 
als ik niet betaal?” 

Al staat de ene collega 
dichterbij het primaire proces 
dan de andere: uiteindelijk zijn 
ze allemaal, zoals ze dat zelf 
noemt, ‘radertjes in het geheel’. 
“Die radertjes moeten allemaal 
samenwerken. Ergens staan ze 
toch met elkaar in verbinding 
om het onderwijs van dienst 
te zijn. Want daar draait het 
uiteindelijk om.”

ONDERTUSSEN BIJ 
DE SERVICEDESK…

Al 41 jaar is José van Mölken werkzaam 
bij de afdeling Financiën. Eerst aan 
de Zuid-Limburgse Laboratorium-
school Sittard, na drie fusies nu bij 
VISTA college. In die tijd komt lief 
en leed voorbij, ook in haar eigen 
leven. Het werk houdt haar in moeilijke 
tijden overeind. Net als de steun 
van collega’s. 

DOOR DE OGEN VAN
JOSÉ VAN
MÖLKEN

NOG STEEDS
NIEUWSGIERIG

Vasthoudende ouders, nieuwsgierige 
collega’s en vergeetachtige studenten: 
bij de servicedesk kom je vanalles tegen. 
Zoals studenten die vragen om pleisters 
(want ze hebben nieuwe schoenen), 
paracetamol (want ze hebben ergens 
pijn) of hun laptop (want ze zijn hem twee 
maanden geleden vergeten in de klas). 
En collega’s? "Collega's van de horeca- 
opleiding bellen wel eens om te zeggen 
dat ze aan de overkant aan het koken zijn. 
En vragen dan of je zin hebt 
om te proeven. :-)"

Peter

Nicole & Miriam

“Het geeft 
je het gevoel 
dat er naar 
je gekeken 
wordt, als 
mens”
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Wat leuk! Een nieuwe krant en ik mag er als eerste 
CvB’er een column in schrijven! VISTA gazzetta, het klinkt 
naar die mooie vakantie in Italië: zon, prachtige stadjes 
met terrassen in de schaduw, een glaasje campari, een 
heerlijke espresso. Dat zat er even niet in de afgelopen 
maanden. Ik heb mijn eigen terras maar wat opgepoetst 
en een voorraadje koffi  e online besteld, campari had ik 
nog staan (Hebben jullie dat ook? Smaakt heerlijk daar in 
Italië, dus een grote fl es mee naar huis. En daar staat ‘ie 
dan een paar jaar…). Als ik dan van huis uit moet werken, 
kan dat af en toe vanaf het terras. 

Dat online werken, bestellen, chatten gaat eigenlijk 
best. Zelfs mijn ouders chatten met ons, al blijft mijn 
moeder in het toetsenbord kijken waar ik me verstopt 
heb. Met de bezorger van DHL heb ik inmiddels een 
band: hij heeft weinig tijd, maar we maken toch even een 
vriendelijk praatje. En vergaderen in Microsoft Teams 
heeft nu iedereen wel onder de knie, al worden er nog 
wel eens microfoons vergeten of vliegen de handjes op 

en neer. En voor al onze emoties is wel een emoji om in 
de tekst te verwerken . 

Na een dag online heb ik wel vierkante ogen. Dan moet 
ik echt even wat anders doen. Maar laten we eerlijk 
zijn, we hebben weinig of niets te klagen. Ik hou mijn 
hart vast voor mensen in sloppenwijken in Brazilië 
of India. Als daar het virus losgaat… Daar zijn geen 
noodpakketten, zelfs de meest basale voorzieningen 
ontbreken. 

Nu staat de vakantie voor de deur. En daar valt best iets 
van te maken, als we maar niet allemaal naar Zandvoort 
gaan, of tegelijk naar Zuid-Frankrijk. Voor mij zou het 
geen straf zijn om met de gazzetta in ‘giardino’ te 
blijven. Maar als je kids hebt die lang binnen moesten 
blijven, begrijp ik wel dat de tuin niet voor iedereen een 
optie is. Als jullie dezelfde inventiviteit en creativiteit 
inzetten waarmee jullie onze studenten onderwijs 
blijven geven en begeleiden op de weg naar een 

diploma (we blijven het zeggen: we zijn zo trots op 
jullie!), dan moet het een prachtige vakantie worden. 

En daarna? Ja, dat zal toch (nog steeds) de anderhalve-
meter-samenleving zijn, met veel contacten online. 
Maar we zullen er stapje voor stapje weer fysiek 
contact aan toevoegen en eigenlijk het beste van twee 
werelden samenbrengen. Want heel eerlijk: ik mis 
jullie verschrikkelijk. Daar kan geen online verbinding 
tegenop.

Hasta la VISTA!
Karel van Rosmalen

COLUMN CvB

KAREL VAN ROSMALEN

NIEUWE CAO VOOR 
HET MBO
De MBO Raad en diverse 
werknemersorganisaties 
zijn op 26 mei een 
onderhandelaarsakkoord 
voor een nieuwe cao 
overeengekomen. Volgens 
Frank van Hout, waarnemend 
voorzitter van de MBO Raad, 
liggen er ‘prima afspraken’ 
om de arbeidsvoorwaarden 
aantrekkelijk te houden. Zo 
worden per 1 juli 2020 alle 
salarissen structureel verhoogd 
met 3,35%. Ook ontvangt 
elke medewerkers dan een 
eenmalige uitkering van € 825,- 
bruto (eventueel naar rato van 
deeltijdfactor). De cao loopt van 
1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

STEUNREGELING 
VOOR INLOPEN 
ONDERWIJS-
ACHTERSTANDEN
De ministerraad heeft een 
fi nanciële steunregeling 
bekend gemaakt voor het 
onderwijs. Ook komt er 
compensatie voor studenten 
die vertraging oplopen door 
de coronacrisis. Ondanks 
alle inspanningen hebben 
scholen dat namelijk niet 
kunnen voorkomen. De MBO 

Raad is positief. Frank van 
Hout, waarnemend voorzitter: 
"Met de steunregeling die 
het kabinet ter beschikking 
stelt kunnen de scholen de 
komende maanden maar ook 
daarna de nodige extra inzet 
realiseren om studenten met 
maatwerk vooruit te helpen.”

HULP VOOR 
MBO-2-STUDENTEN 
Maatwerk en extra 
ondersteuning: dat adviseert 
de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) aan minister van OCW 
Ingrid van Engelshoven voor 
opleidingen op niveau 2 van het 
mbo. Met name op dit niveau 
neemt het aantal studenten 
in kwetsbare posities toe. 
Ook worden deze jongeren, 
die vooral werkzaam zijn in 
dienstverlenende beroepen, 
bij een recessie hard geraakt. 
De maatregelen moeten de 
studenten beter voorbereiden 
op zelfstandig werken en leven, 
doorstroom naar een hoger 
mbo-niveau of werk.

SBB ZOEKT VOOR 
MEER DAN 13.000 
MBO-STUDENTEN 
EEN NIEUWE PLEK
Een stage- of leerwerkplek 
voor elke mbo-student: dat 
is de inzet van het actieplan 
stages en leerbanen van de 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB). De coronacrisis raakt 
de economie hard. Daarmee 
staat ook de beschikbaarheid 
van stages en leerbanen 
onder druk. Om knelpunten 
zoveel mogelijk weg te 
nemen, hebben onderwijs en 
bedrijfsleven daarom samen 
dit actieplan opgesteld. Met 
het actieplan, dat aansluit 
op landelijke en regionale 
initiatieven, geeft SBB 
invulling aan de oproep van de 
ministeries van OCW en SZW 
om talent in goede banen 
te leiden.

HANDHAVERS ON TOUR:

DIPLOMA-UITREIKING 9 JUNI
NIEUWS

jullie verschrikkelijk. Daar kan geen online verbinding 
tegenop.

VISTA!
Karel van Rosmalen
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De scholen op slot, de horeca 
in lockdown: voor de horeca-
opleidingen van VISTA college 
nogal een uitdaging. Want hoe 
train je de vaardigheden van 
studenten als iedereen thuis 
zit? En hoe hou je binding met 
een groep die wat sneller uit 
het zicht verdwijnt? Daarom 
zoeken de docenten van 
campus Heerlen contact met 
HelloFresh. 

Alle studenten krijgen 
een ingrediëntenbox. De 
eerstejaars volgen het recept, 
de tweedejaars koken vanuit 
de box het friends & family-
diner dat normaal op school 
plaatsvindt. “De studenten en 
ouders zijn erg enthousiast”, 

merkt docent koken Sylvian 
van Elmbt. “Dit smaakt 
naar meer, vinden ze. En ze 
waarderen het gebaar dat zij 
ook nu centraal staan.” 

Studenten in de bediening 
en manager/ondernemer 
horeca ontvangen, in samen-
werking met SoDelicious, 
een moederdagontbijt. Met 
daarbij de opdracht de tafel 
mooi te dekken en (een) 
moeder te verrassen. Een 
deel van de studenten wordt 
extra uitgedaagd en moet op 
zoek naar een unieke locatie. 
Het resultaat? Ontbijt aan 
het zwembad, een Engelse 
theetuin en tafels vol 
met lekkers! 

EXTRA HANDEN 
IN CORONATIJD

HELLO 
DELICIOUS!

Eén dag naar school, vier 
dagen stage. Zo ziet de 
week van Sarina Ferdinandus 
(24) er normaal gesproken 
uit. Maar door toedoen van 
Covid-19 werd dat ritme wreed 
verstoord. Zij werkte op de 
afdeling waar in geriatrisch 
revalidatiecentrum Plataan 
(Sevagram) in Heerlen toevallig 
de eerste coronapatiënt 
werd geregistreerd. Toen 
daar ook elders al snel 
meerdere besmettingen 
werden vastgesteld, werd 
‘haar’ afdeling helemaal 
gereserveerd voor slachtoff ers 
van dit virus. “Dat was zeker 
in het begin heel verwarrend. 
Over corona was nog zoveel 
onduidelijk dat ook de meest 
ervaren verpleegkundigen 
niet wisten waar ze precies 
aan toe waren. Het overviel 
ons allemaal. Maar er waren 
wel protocollen zodat je toch 
iets had waar je op terug kon 
vallen. Soms had ik momenten 
dat ik door al die onzekerheid 
dacht dat ik het niet goed deed. 
Maar dankzij gesprekken met 
collega’s zat ik nooit lang in 
een dip. Nu ik er op terugkijk, 
overheerst toch het positieve 
gevoel. Het was in elk geval 
een onvergetelijke en leerzame 
ervaring.”

Ook Nadine Leenders (32) 
volgt haar opleiding aan VISTA 
college. Zij draait, eveneens bij 
Plataan, haar diensten op de 
(gesloten) revalidatieafdeling 

voor dementerenden. “Ook wij 
deden ons werk in speciale 
kleding. Dat was voor de 
mensen nog eens extra 
verwarrend, want ze begrepen 
vaak sowieso al niet wat er 
aan de hand was. Het was wel 
fi jn dat er voor druppelisolatie 
werd gekozen. Dat betekent dat 
mensen op de eigen afdeling 
vrij mochten rondlopen of in de 
tuin gaan zitten. Met die aanpak 
waren ook hun familieleden blij. 
Er werden regelmatig bloemen 
voor ons bezorgd. Het was 
alles bij elkaar genomen heel 
erg pittig, maar vooral dankzij 
mijn opleiding heb ik me daar 
doorheen geslagen.”

Volgens Ank Jeurissen, 
opleidingsmanager zorg & 
welzijn bij VISTA college, is er 
nadat de school fysiek op slot 
ging bewust voor gekozen om 
honderd procent in te zetten 
op stages. “Daaruit spreekt 
ook onze maatschappelijke 
betrokkenheid. We hebben 
er wel voor gezorgd dat er 
online steeds contact met de 
studenten werd onderhouden. 
Het was natuurlijk mentaal 
pittig en dan is begeleiding 
extra hard nodig. Ook de 
studiedoeleinden hebben we 
niet uit het oog verloren. De 
studenten kregen toch gewoon 
hun schoolopdrachten.”

VISTA college maakte ook 
docenten vrij om de helpende 

hand te bieden op plekken 
waar dat hard nodig was. 
Eén van hen was Koen Moors 
die werd ‘uitgeleend’ aan de 
afdeling interne geneeskunde 
in Maastricht UMC+. “Ik werkte 
daar als verpleegkundige 
voordat ik docent werd. 
Ik had mijn draai dus snel 
gevonden. Toch verheug ik 
me dat ik straks weer gewoon 
voor de klas kan staan.” Hij 
werd trouwens als interim-
verpleegkundige zelf ook door 
het virus geveld. “Dat was 
heftig, maar desondanks ben 
ik blij dat ik van mijn werkgever 
de kans heb gekregen dit 
te doen.“

Limburgse zorginstellingen 
en ziekenhuizen waren maar 
wat blij met de extra handen 
van VISTA college, zoals wel 
blijkt uit de reactie van Michel 
van Zandvoort, directeur van 
MUMC+-Academie: “Hun inzet 
was zeer welkom. We hebben 
uiteraard bij het inzetten van 
de studenten wel gekeken 
naar leeftijd. Zeker voor de 
jongsten moest het geen al 
te heftige ervaring worden. 
Maar hoe dan ook is het voor 
alle studenten een bijzonder 
leerzame ervaring geweest in 
een periode die ze nooit meer 
zullen vergeten.”

Door Frank Seuntjens

VISTA college biedt in Zuid-Limburg 
ruim 230 mbo-opleidingen aan. 
Maatschappelijke betrokkenheid is 
daarbij net zo belangrijk als de kwaliteit 
van het beroepsonderwijs. Dat bewezen 
de afgelopen maanden studenten en 
docenten van de opleiding klinische 
zorg verpleegkundige. Zij stonden in 
zorginstellingen en ziekenhuizen in de 
frontlinie om in de hectische coronatijd 
welkome zorg te verlenen.

“Het was in elk geval 
een onvergetelijke en 
leerzame ervaring”
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Het maken van een planning 
is voor studenten ‘altijd 
wel een dingetje’. Maar in 
coronatijd vergt dat nog meer 
energie. Daarom ontwikkelt 
Tessa Peters, docent Handel 
& Ondernemerschap, een 
dag- en weekplanner om haar 
studenten een steuntje in de 
rug te geven. 

Studenten kunnen de planner 
printen en ophangen, maar 
er is ook een online variant. 
“De ene student maakt er een 
memobord van, de andere vult 
hem online in”, zegt Tessa. Net 
wat de student wil.

De planner is niet verplicht 
gesteld, maar studenten die 
hem gebruiken, vinden hem 
erg fi jn. Tessa: “Juist die kleine 
dingen vind ik belangrijk om 
te doen voor studenten”. De 
planner is zo’n succes, dat 
VISTA college nu bezig is met 
een organisatiebrede uitrol. 
In september ontvangen alle 
nieuwe studenten tijdens 
de introductieweek 
een exemplaar.HU
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“Ik verloor mezelf een beetje”, 
zegt Wesley als hij terugkijkt 
op zijn jeugd. “Ik begon het 
voortgezet onderwijs op de 
havo. Een normale leerling, 
de eerste anderhalf jaar 
gingen supergoed.” Tot zijn 
ouders gingen scheiden. “Je 
persoonlijk leventje staat op 
zijn kop. Normaal hebben je 
ouders aandacht voor jou, nu 
ligt hun eigen leven overhoop.” 
Wesley wordt ‘wat rebels’ en 
moet van de havo af. Na een 
vmbo-opleiding techniek 
en een jaartje timmerwerk 
aan het mbo stapt hij in het 
dakdekkersbedrijf van zijn 
vader. Twee jaar later slaat de 
twijfel toe. 

Ik word docent! 
“Het leek me toch wel 
spannend om zo’n bedrijf 
te runnen”, vertelt Wesley. 
Bovendien leert hij zijn huidige 

Tilburg. In 2015 is hij klaar, een 
jaar later solliciteert hij naar 
een functie bij het vavo. “Zat 
mevrouw Radix weer voor me, 
nu om mij te interviewen.” 

Gezien worden
Het enthousiasme in zijn stem 
verraadt eenzelfde passie, 
zowel voor de biologie als voor 
het docentschap. Wesley is een 
veldbioloog in hart en nieren. 
“Welke salamanders zitten 
daar, welke vogels hoor je?” 
Ook met leerlingen hoopt hij er 
binnenkort op uit te kunnen om 
de praktische kanten van het 
vak beter zichtbaar maken. 

Als docent vind hij het prachtig 
om de wat stillere leerlingen 
uit hun schulp te trekken. 
“Soms zie ik aan leerlingen 
dat ze niet gezien worden. 
Terwijl dat juist zo belangrijk 
is in zo’n klas.” Wesley vindt 
het geweldig als leerlingen 
de twijfels over hun toekomst 
met hem delen. Hij helpt ze 
verder te kijken, een pad uit te 
stippelen. En als ze denken dat 
hun dromen te hoog gegrepen 
zijn, vertelt hij dat hij vroeger 
precies hetzelfde dacht. “Laatst 
zei een leerling: meneer Haex 
heeft me niet alleen geholpen 
met biologie, maar ook in mijn 
eigen leven een stapje verder 
laten komen.” Dat is natuurlijk 
prachtig. Daar doe je het voor.”

“Daar is mijn toekomst 
gaan groeien”

“Gezien 
worden is 
zo belangrijk 
in zo’n klas”

Wesley: “Toen ben ik bij 
scouting gegaan, vanaf mijn 
18e bij de leiders. Moest ik 
opeens dingen gaan uitleggen: 
kompaslezen, knopen leggen.” 

Tijdens zijn studie aan het vavo 
komen Wesley’s liefde voor de 
natuur en zijn enthousiasme om 
jongeren iets te leren samen.

Zijn grote voorbeeld wordt 
biologiedocent Jet Radix. 
“Zij was zo enthousiast, had 
zoveel passie voor het vak… 
Ik dacht: dat wil ik ook!” 
Vanaf dat moment staat 
Wesley’s toekomst vast: hij 
wordt biologiedocent. Na 
het vavo volgt hij daarom de 
bacheloropleiding biologie in 

EEN 
STAPJE 
VERDER 

ONDERTUSSEN BIJ 
DE SERVICEDESK…

Als kind zat Wesley bij het 
IVN. Elke woensdag was er 
een natuurmiddag: dieren en 
planten zoeken, verblijven 
maken. Op de middelbare 
school viel dat weg. 

vriendin kennen, die hem 
vraagt of hij zijn werk wel leuk 
vindt. Wesley: “Mijn eerste 
reactie was: “Ik heb mijn kans 
gehad”. Tot hij samen met zijn 
vriendin, op het vavo stuit. 
Hij meldt zich aan voor een 
tweejarige havo-opleiding. 
“Daar is mijn toekomst 
gaan groeien.”

Na de scheiding van zijn ouders wordt 
Wesley Haex, docent aan het vavo in 
Maastricht, lang niet gezien. Hoewel 
hij het liefst in de natuur is, komt hij in 
de bouw terecht. Totdat zijn vriendin 
ziet dat hij niet gelukkig is en hij zich 
aanmeldt voor het vavo. Dat is het 
begin van een nieuwe toekomst. 

"Een student vertelt dat hij een zak 
Celebrations (van de Aldi) in de kast 
van zijn vriendin vond. Ze is aan het lijnen, 
dus zei hij tegen haar dat ze zichzelf voor 
de gek hield. De zak met chocolaatjes had 
hij op de grond gegooid en stukgetrapt. 
Een dag later voelt hij zich daar schuldig 
over. Zijn vriendin zat al krap bij kas, en nu 
heeft hij die zak zomaar in de prullenbak 
doen belanden. Of ik niet een eenvoudig 
en lekker recept voor hem heb, zodat hij 
als verrassing voor haar kan koken? Ik 
geef hem een recept met een paar tips 
om de tafel mooi aan te kleden. En ik kan 
zeggen…. die big smile de volgende dag 
vergeet ik nooit meer."

Birgit

Nicole & Miriam
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Voor de mentorgroep van 
Wendy Reinders, docent VISTA 
taal+, is contact houden lastig. 
Haar volwassen studenten 
kunnen lezen en schrijven, maar 
beheersen de Nederlandse taal 
niet goed. Om de groep een 
hart onder de riem te steken, 
stuurt ze dit voorjaar kleine 
zakjes Haribo toe. Een beetje 
zoet in zure tijden.

Normaal hebben Wendy’s 
studenten drie keer per 
week een halve dag les. “Nu 
volgen ze wel online lessen, 
maar alleen de kwetsbaarste 
groepen komen nog voor de 
zomer naar school.” Elke vijf 
weken kunnen studenten die 
het niveau behaald hebben, 
door naar de volgende groep. 
“Dat is best een overstap.” 

Op het handgeschreven kaartje 
zet ze daarom een persoonlijk 
bericht. “Ik wil je even laten 
weten dat ik aan je denk, blijf je 
oefenen met de taal? Je kunt 
me bellen als er iets is!” 

EEN BEETJE ZOET 
IN ZURE TIJDEN

DE VISTA 
WOORDZOEKER

QUARANTAINE
HITS

Op zoek naar verkoeling in warme dagen? Lever je oplossing vóór
1 september in bij communicatie@vistacollege.nl en win een 
cadeaubon voor een een heerlijke ijstraktatie voor twee of het hele gezin 
bij een ijssalon bij jou in de buurt! 

ACTIVITEITEN 
COLLEGA
CORONA 
DANKJEWEL 
ECOSYSTEEM
ETEN
EXAMENS
GAZETTA
IJSJES 
INNOVATIEKRACHT 
LIMBURGSEKRACHTEN

NIEUWSGIERIG 
ONDERNEMEND 
ONLINELES 
OPENDAG 
OPLEIDINGEN
QUARANTAINE 
RESPECTVOL 
ROCKTHATSOCK 
SAMEN
SKYPE
STUDENTEN 

STUDIEKEUZE 
SUPPORTYOURLOCAL 
TALENT
TEAMS 
TOEKOMSTGERICHT 
VERDER 
VISTACOLLEGE 
VIZIER
ZOMER
ZWEMMEN

Dat wordt gewaardeerd. 
Lief dat ze aan hen denkt, 
vinden haar studenten. 
Want hoewel de meesten 
via e-learning netjes hun 
huiswerk maken, gaat er niets 
boven persoonlijk contact.

Oplossing

#supportyourlocals 

Van BLØF tot Billie Eilish: ‘VISTA 
college Quarantaine hits’ is 
een mooi staaltje diversiteit, 
net als VISTA college zelf. De 
Spotify playlist is samengesteld 
door Michelle Schattenberg, 
communicatiemedewerker, 
die studenten en docenten in 
maart oproept hun favoriete 
nummers te delen. Zo blijven 
ze met z’n allen op afstand 
gemotiveerd. 

Michelle beheert namens de 
afdeling Marketing & Commu-
nicatie de social mediakanalen 
van VISTA college. 

Via Instagram probeert ze met 
studenten in contact te blijven. 
Elke week zet ze wel een poll 
of quiz online. Ze vraagt naar 
lievelingsmuziek, maar ook 
naar de mening van studenten 
over actuele zaken. “Bij de 
start van corona was Instagram 
voor hen hét middel om op de 
hoogte te blijven.”

Soms neemt een student het 
account een dagje over. Dan 
zie je wat het betekent om 
boa te zijn, of om in deze tijd 
in een apotheek te werken. 
Als eind maart de open avon-
den door corona vervallen, 
kunnen vmbo-leerlingen 
chatten met studenten. “Zo 
geven we een kijkje achter de 
schermen en hopen we een 
soort community op te richten.”

ONDERTUSSEN BIJ 
DE SERVICEDESK…

VOLG JIJ ONS AL?

@HETVISTACOLLEGE

"Een meneer aan de telefoon, hij begint 
meteen te huilen. Zijn zoon begint een 
opleiding bij ons en komt in aanmerking 
voor een leenlaptop van Stichting 
Leergeld. Maar er is geen geld om de 
laptop met de trein vanuit Sittard te 
komen halen en voor de rugzak van de 
zoon moet het gezin zes weken sparen. 
Ik heb met hem te doen. Ik beloof de 
vader de laptop aan een collega mee te 
geven. Als ik later thuis een tas van mijn 
eigen kind stof zie vangen, besluiten 
mijn zoon en ik buiten de laptop ook een 
mooie rugzak mee te geven."

Natascha

Nicole & Miriam
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vistacollege.nl
@hetvistacollege

www.vanvistavoorjou.nl
STUUR EEN ZONNESTRAALTJE

DE LEUKSTE VISTA FREE-CARDS

#hastalavista

SALT 
WATER
VIBES

#hastalavista

stay
zen

#hastalavista

#hastalavista #hastalavista #hastalavistaVISTAVIRTUALHUGSSPREAD HAPPINESS EN WIN!
Stuur je familie, vrienden, collega’s een VISTA e-card* voorzien van 
een persoonlijke boodschap. En wie weet win jij een Bol.com tegoedbon 
t.w.v. € 25,-. Om extra kans te maken: deel je e-card op Facebook 
of Instagram en tag @hetvistacollege of gebruik de hashtag 
#hetvistacollege

* Wist je dat: een deel van deze kaarten door onze studenten 
Mediavormgeving zijn gemaakt?

TIP 1
BREINBREKER
Zin om deze zomer je hersens aan het 
werk te zetten? Taal+ daagt je uit met 
deze taalpuzzel. Lukt het jou de 400 (!) 
schuingedrukte woorden te vervangen door 
hun synoniem? “Is dit artikel een eerste aanzet
(1) of een kenmerkende (2) grondslag (3)? 
Vloeit het voort uit extreme (4) devotie (5) 
of te veel burgerlijke (6) werklust (7)? 
Is het een adequaat (8) pleidooi (9) 
of een martiaal (10) levenslied (11)?” 
Wie het weet mag het zeggen. 
Natuurlijk zonder woordenboek ;-)
De volledige breinbreker vind je op 
mijnVISTA > GAZZETTA.

TIP 2
STIJL JE WERKKAMER
Vind je dat je werkplek wel een make-over kan 
gebruiken, maar wil je niet teveel geld uitgeven? 
Lotte Tummers, student aan de opleiding 
interieuradviseur, raadt de kringloopwinkel aan voor 
een unieke en vintage look: "Kies een mooi bureau 
en een lekkere stoel, hang schilderijen aan de 
muur en zet lekker veel planten neer. Zo ziet je 
interieur er meteen een stuk levendiger uit!" 
Meer stylingtips van onze studenten vind je op 
mijnVISTA > GAZZETTA.

TIP 3
ECHTE LIMBURGSE VLAAI
Wat is er nou lekkerder én meer Limburgs dan een 
heerlijke zelfgebakken vlaai? De bakkersopleiding 
deelt haar basisrecept met VISTA gazzetta. En of 
je nu van kruimel-, pudding- of vruchtenvlaai 
houdt: met dit recept kun je alle kanten op. 
Kijk voor het volledige recept op 
mijnVISTA > GAZZETTA.

TIP 4
GEZOND DE ZOMER DOOR
Wil je deze vakantie fi t en gezond blijven? 
VISTA college CIOS heeft een aantal uitdagingen 
op een rijtje gezet. Van 20 km skaten tot een 
handstand van twee minuten en van grasmaaien 
voor een ander tot de bottle fl ip challenge. Kies 
je favoriete challenges en deel je foto’s op onze 
social media met #vistafi tchallenge om elkaar 
ook deze zomer te blijven inspireren. 
Kijk op mijnVISTA > GAZZETTA voor 
alle challenges.

TIP 5
LIEF VOOR JE HUID
Wist je dat indirect zonlicht en blauw licht van 
een laptop en smartphone schade aan je huid 
kunnen veroorzaken? Beauty and More by students, 
het leerwerkbedrijf van de opleiding allround 
schoonheidsspecialist, raadt daarom aan altijd een 
zonnefactor te gebruiken. Ook als je binnen bent.
Meer tips en een mooie aanbieding voor een 
behandeling bij Beauty & More by students 
vind je op mijnVISTA > GAZZETTA.

TIP 6
VISTA BURGER OP ZIJN LIMBURGS
Voor dit heerlijke BBQ-recept werkt de horeca-opleiding
met Limburgse producten, zoals vlees uit Margraten en 
desembroodjes uit Valkenburg. Met gepofte aubergine, 
licht pittige yoghurtdip en gegrilde nieuwe aardappeltjes. 
De perfecte afsluiting van een lange zomerdag! 
Op mijnVISTA > GAZZETTA vind je het volledige recept.

WINACTIE! 
Post vóór 1 augustus je favoriete, typisch Limburgse BBQ-gerecht 
op Facebook en Instagram. Tag Slagerij Kusters en VISTA college 
en maak kans op één van de drie Limburgse BBQ-vleespakketten 
voor 4 personen.

TIP 7
LEKKER LEZEN
Ga even offl  ine, lees een boek en doe nieuwe 
inspiratie op, vindt VISTA academie. Zoals 
Deep Democracy van Jitske Kramer, over 
besluitvorming met draagvlak. Door het jaar 
leen je dit boek, net als ruim 300 andere titels, 
gewoon bij de VISTA academie. 
Kijk op mijnVISTA > GAZZETTA voor meer 
inspirerende boekentips.

THUISTIPS

AFTER

Zomervakantie: eindeloze dagen vol zon, 
zee en ledigheid. Wil je tussen het luieren 

door toch nog een beetje fi t blijven, je 
hersens laten kraken of je interieur een 

boost geven? Lees dan snel even verder,  
collega’s en studenten delen hieronder 

hun beste tips.

De perfecte match tussen 
student en bedrijfsleven

VISTA inspired staat voor inspirerend onderwijs. Onderwijs waarbij 
studenten cognitief geprikkeld worden en op een andere manier kennis 
en vaardigheden ontwikkelen. Hierdoor wordt het onderwijsprogramma 
eff ectiever, interessanter en inspirerender. We zijn voortdurend op zoek 
naar regionale projecten om de studenten en de onderwijsteams te 
blijven voeden. 

Heb je een idee, 

actueel vraagstuk of wil 

je meer informatie over 

de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met 

Wilma Lautenbach via 

w.lautenbach@vistacollege.nl

vistacollege.nl
@hetvistacollege

www.vanvistavoorjou.nl
STUUR EEN ZONNESTRAALTJE

DE LEUKSTE VISTA FREE-CARDS

#hastalavista

SALT 
WATER
VIBES

#hastalavista

stay
zen

#hastalavista

#hastalavista #hastalavista #hastalavistaVISTAVIRTUALHUGSSPREAD HAPPINESS EN WIN!
Stuur je familie, vrienden, collega’s een VISTA e-card* voorzien van 
een persoonlijke boodschap. En wie weet win jij een Bol.com tegoedbon 
t.w.v. € 25,-. Om extra kans te maken: deel je e-card op Facebook 
of Instagram en tag @hetvistacollege of gebruik de hashtag 
#hetvistacollege

* Wist je dat: een deel van deze kaarten door onze studenten 
Mediavormgeving zijn gemaakt?

BEFORE



KERNWAARDEN

COLOFON

Het talent achter de verlegen blik. Het kleine hartje achter de grote bek. Wij zien het. We kijken met een 
open blik, nieuwsgierig en onbevangen. En we zien in jou wat je zelf nog niet ziet. Een begaafd student. 
Een vakmens. Jij bakt straks elke dag ons brood. Jij veegt onze billen en bouwt het dak boven ons hoofd. 
En wij? Wij zien jou en bieden je toekomstperspectief.
 
We zien ook een bevlogen collega, een veelzijdig mens. Wij zien 
de rollen die je soms noodgedwongen vervult. Hoe je door de
week je studenten, in het weekend de F’jes traint. Hoe mantelzorg 
je avonden vult. Wij zien wat jij mogelijk maakt, voor de klas en 
achter de schermen. We hebben oog voor wie je bent en 
wie je wilt worden.
 
Met elkaar gaan we de verbinding aan. Als studenten 
en collega’s. Met vakgenoten in andere organisaties. 
Met partners in de zorg en het bedrijfsleven. Want door 
de handen in elkaar te slaan, tillen we kwaliteit en 
innovatie naar een nieuw niveau. Net als onze 
eigen professionaliteit.
 
We bereiden ons voor op een wereld die 
voortdurend in beweging is. Daarbij zien we 
kansen. We gaan ondernemend te werk 
en zijn wendbaar en innovatief. We hebben 
het lef om nieuwe paden in te slaan. Want in 
een veranderende wereld zijn ook wij 
nooit uitgeleerd.
 
Daarbij staat een veilige leeromgeving voorop. 
Problemen lossen we samen op. En wat je 
achtergrond ook is: wij zien je. We respecteren je. 
Jouw stem telt net zo zwaar als die van ieder ander. 
We waarderen je bijdrage aan onze regio. Aan de 
ontwikkeling van Limburgse Krachten voor morgen.
 
VISTA college
Wij zien jou

Respectvol
We zien en behandelen de 
ander als een waardig en 
waardevol mens. Net als 
onszelf.
 

Samen
Samen gaan we de 
verbinding aan. Zo tillen we 
onszelf en elkaar naar een 
nieuw niveau.

Nieuwsgierig
We kijken met open blik en 
échte aandacht. Ik zie jou, en 
jij ziet mij. Zo groeien  
we samen verder.
 

Ondernemend
We hebben oog voor onze 
omgeving en elkaar. Zo zien 
we kansen in een wereld die 
voortdurend in beweging is.
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