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College van Bestuur

Op het moment dat de laatste hand aan de redactie van deze derde gazzetta wordt gelegd, is ‘ie’ daar eindelijk:
de zon. We hebben er op moeten wachten dit jaar, maar de zomer is duidelijk in aantocht. Met die zon gelukkig ook
steeds meer positieve berichten over een dalend aantal besmettingen en het einde van de lockdown. We gaan op weg
naar meer bewegingsvrijheid voor ons allemaal en er wordt zelfs gelonkt naar een einde aan alle maatregelen.
Het lijkt nog wat vroeg om daarover
te speculeren, maar toch. We voelen
allemaal dat die zon en goede berichten
ons goed doen. Het begint te borrelen,
het zorgt voor goede energie en een
positieve vibe. Misschien is het zelfs
reden voor een feestje. Want als de
afgelopen tijd ons iets heeft geleerd,
is het wel het genieten en vieren van
kleine dingen.

En dus vieren we hier bij VISTA college
ook. We vieren de zomer, de jubilarissen (die vorig jaar een feestelijk
moment aan hun neus voorbij zagen
gaan). We vieren de liefde, de vriendschap. De mooie successen en resultaten in het afgelopen eerste half jaar.
Zoals het succes van de afdeling KTM,
die in de top 10 van ‘Onderwijsteam
van het jaar’ staat.

De mooie samenwerkingen die we
zijn aangegaan met het bedrijfsleven
in de regio en nog zoveel meer. Je leest er
alles over in deze gazzetta. We wensen
je veel leesplezier. En voor daarna: geniet
van de zomer. Wij kijken alvast vooruit
naar de periode daarna, als we elkaar
weer zullen zien en dan hopelijk steeds
meer écht zien op een van onze locaties.
Een heerlijk zonnige gedachte!

LEZEN SUF?
JE LEEST JE
SUF ZUL JE
BEDOELEN!

V
IS
TA

ONDERTUSSEN BIJ...
MARKETING & COMMUNICATIE
Kun je het je nog herinneren, de eerste
collectie ‘VISTA happy socks’ die we tijdens
het laatste ‘Open Weekend’ weggaven
aan toekomstige studenten? Samen met
studenten mediavormgever ontstond
het idee en lieten we de sokken maken.
Nooit gedacht dat deze happy socks zo’n
enorm succes zouden worden. Tijdens het
weekend was er echt een run op de sokken,
zelfs onze collega’s wilden ze hebben.
Achter onze rug om werden de tasjes met
sokken meegegrist. Veel collega’s kwamen
vragen voor meer exemplaren. Wegens
dit enorme succes komt er een nieuwe
collectie VISTA sokken. Je shopt ze over
een paar maanden in de VISTA webshop,
waar je ook nog andere promotieartikelen
kunt scoren. Life is too short for plain white
socks, nietwaar?

IN HET
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Belinda Biesmans
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Lezen als vak. Je zou denken dat dit na de basisschool en het
voortgezet onderwijs geen taak is voor het mbo, maar de
werkelijkheid is anders. Bij VISTA college zijn we namelijk
begonnen met VISTA leest! Om taalachterstanden aan te
pakken, maar vooral om te laten zien dat lezen veel
leesplezier oplevert.
VISTA bieb
Met een budget van 2.000 euro heeft Esther
Hendriks, projectleider van VISTA leest!, in een
jaar tijd een bibliotheek van zo’n 7.000 boeken
aangelegd. Kringloopwinkels werden afgestruind
en boeken gedoneerd, maar er zijn ook nieuwe
titels aangekocht. Er liggen plannen om een
klaslokaal in te richten als bibliotheek. Met een
prominente plek in het schoolgebouw moet het
leesproject een vastere plek in het lesprogramma
van VISTA college krijgen. De Nederlandse
taalbeheersing blijft namelijk een dingetje.
Docent Roel Willems: “Ze zijn allemaal goed in
Engels, dat pikken ze op uit games en series.
Maar Nederlands blijft achter.”

Leeskilometers maken
Met een of twee keer per week een half uur vrij
lezen, wil het project mbo’ers aan het lezen krijgen.
“Hoewel ze eerst zeiden: "Moet dit echt?", hoor ik
achteraf dat ze het toch best fijn vinden. Het wordt
inmiddels normaal voor ze dat er aan het begin
van de les gelezen wordt. De dag rustig beginnen
met een boek bevalt de studenten wel. Dat is zo
leuk om te horen. Ik had eigenlijk weerstand bij de
studenten verwacht,” vertelt Esther.

Mission possible
De studenten van de opleiding audiovisuele
productie blijken geen boekenwurmen. Na de
vraag wie er in zijn of haar vrije tijd leest, gaat bij
twee van de twintig jongeren een vinger omhoog.
Mart Notermans (18) uit Heerlen is één van hen. “Ik
lees vooral Engelstalige boeken, bijvoorbeeld The
Hunger Games.” Zijn klasgenoot Robin Triepels (18)
uit Heerlen geeft aan nooit te lezen. “Ik wilde nooit

lezen, ik speel liever games. Maar nu heb ik een
boek over Tom Cruise uitgezocht. Ik weet dat hij
in Mission: Impossible zijn eigen stunts gedaan
heeft en ik hoop dat dit in het boek terugkomt.”
Welke genres populair zijn? “Thrillers en
waargebeurde verhalen,” vertelt Esther. VISTA
leest! blijft niet beperkt tot twee halve uurtjes
per week. “Er zijn studenten die vragen of ze de
boeken mee naar huis mogen nemen”, zegt Esther.
“Natuurlijk mag dat, we zijn ook al bezig met
een uitleensysteem. Maar mocht in de tussentijd
een boek niet worden ingeleverd, zie ik dat niet
als een verlies. Dan hoop ik dat het boek wordt
doorgegeven en het nog eens gelezen wordt.”

“De studenten gaan
na het lezen veel
geconcentreerder
aan het werk.”
Samantha Meijer - Dieteren, Instructeur
evenementenorganisatie

Jong geleerd is oud gedaan
En dan is er nog een volgende generatie die
indirect met dit project kan worden bereikt. “In
een andere klas was er een student die aangaf
dat hij vroeger wel werd voorgelezen, maar dat
hij dit nooit met zijn eigen kind doet. Hij had zelfs
geen een boek in huis,” vertelt Esther. “Ik hoop dat
we met VISTA leest! daar verandering in kunnen
brengen en hem kunnen aansporen om zijn kleine
voor te gaan lezen. Dan heb ik meteen twee
generaties bereikt.”
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EEN POTJE
GANZENBORDEN?
Ik wens jullie, ook
namens Jeanette en
Karel, een fijne zomer
toe. Ontspan & geniet.
Doe de dingen waar je
blij van wordt!

COLUMN CvB
Rekenen saai? Met deze Math Game hou je jouw
studenten bij de les. Math Game is een interactief
rekenspel waarbij jongeren hun smartphone in
combinatie met hun rekenvaardigheden in moeten
zetten om de finish te bereiken.
Je kunt het je vast nog herinneren: ganzenbord.
Het klassieke bordspel dat we vroeger allemaal
wel een keer hebben gespeeld. Spelontwikkelaar
Jolle de Vries, docent entreeopleidingen, gebruikte
het bordspel als basis voor de Math Game en
gaf er een moderne twist aan. “Ik wilde rekenen
leuker en uitdagender maken, met behulp van je
smartphone. Want je telefoon hoeft niet alleen
voor afleiding te zorgen, maar kan ook zinvol
gebruikt worden,” aldus Jolle. Verschillende vakjes
op het spelbord bevatten een QR-code. Komt een
speler op zo'n vakje? Dan moet hij/zij eerst de
code scannen. Vervolgens komt er een rekensom
op de smartphone tevoorschijn, die de deelnemer
moet oplossen om door te kunnen gaan. Zonder te
rekenen komt niemand verder. Jolle: “Het is mooi
om te zien dat studenten elkaar gaan helpen bij
het uitrekenen.”
Zelf het spel in jouw rekenles gebruiken?
Bestel ‘m via w.lautenbach@vistacollege.nl.
Meer informatie over het spel? Vraag het
ontwikkelaar Jolle de Vries: j.devries@vistacollege.nl.

HANS MEIJER
Toen de pandemie in maart 2020 in alle hevigheid de
kop opstak, kwamen we in een situatie terecht die we
nog nooit hadden meegemaakt. Vanaf dat moment
was ik er, samen met mijn COTRA-collega’s, bijna
dag en nacht mee bezig. Voortdurend schakelen met
elkaar en de landelijke ontwikkelingen vertalen naar
duidelijke instructies binnen VISTA college. Kaders en
lijnen uitzetten en tegelijkertijd ruimte laten aan teams
om er zelf invulling aan te geven. Ook voor mij persoonlijk
was dat voortdurend zoeken naar de juiste balans. Van
‘zwaar in control’ en ‘alles wat nodig is om de boel veilig
te houden’ naar vertrouwen geven en ruimte bieden.

Oog voor elkaar
Het was extra werk en behoorlijk veel. Daarbij voelde
het soms als een nieuwe functie, met uitdagingen
en vragen waar ik nooit eerder mee te maken had
gehad. Toch heeft juist dát ervoor gezorgd dat we
snel op elkaar ingespeeld raakten. Als het tegenzit
ben ik geïnteresseerd in de achtergrond en help ik
waar mogelijk, want: we staan er samen voor. Ik merk
ook dat we allemaal nog beter op elkaar zijn gaan
letten. Lukt het nog? Kan ik je helpen? Dat is bijzonder
om te ervaren. Laten we dat vooral vasthouden
en meenemen.

Weer een échte school
We hebben weleens het beeld dat
een student naar school gaan niet
leuk vindt. Na afgelopen jaar weten
we: niets is minder waar. School is
zoveel méér dan een plek om te leren.
Een plek om samen te komen, te
ontmoeten en te groeien. Een plek
die volop wordt gemist. Door onze
studenten, maar zeker ook door onze
medewerkers. Na de zomer zijn veel
coronamaatregelen waarschijnlijk niet
meer van kracht. De drukte in onze
gebouwen zal weer meer als vanouds
worden. Ja, we worden weer een
echte school! Ik kijk daar erg naar uit.
Misschien wordt het wel weer even
wennen; veel mensen in één ruimte, weer
handen schudden? Laten we ook dán oog
voor elkaar houden en voor de gevoelens die
dit moment oproept.

Halfvol
Ik gedij zelf het beste in een organisatie die voor
een positieve benadering kiest. Waar het glas

halfvol is. Het was dan ook een bewuste keuze van
VISTA college om niet helemaal te verdrinken in
corona-ellende. We hebben gas teruggenomen,
maar niet alles stopgezet. Ik zie de wijze waarop
teams en medewerkers constructief met alle
regels en beperkingen zijn omgegaan, er ondanks
alles het beste van gemaakt hebben. Op zulke
momenten ben ik vooral trots. Trots op het feit dat
ik ‘eentje van VISTA' ben!

VISTA

LOVE
STORY
DOOR DE
OGEN VAN

Er was eens…
“Houd liefde en werk gescheiden,” klinkt het meestal.
Of toch niet? In 1988 leren Annemie Gelissen en Gilbert
Heijnen elkaar kennen op Het Open Leercentrum, waar
ze op dat moment beiden werkzaam zijn. Annemie
als docent Nederlands en Engels, Gilbert als docent
aardrijkskunde en geschiedenis. Ze werken intensief
samen en uiteindelijk slaat de vonk over. Naast collega’s
worden ze partners: in augustus zijn ze 23 jaar getrouwd.
Bovendien viert Gilbert dit jaar zijn 40e jubileum.
Dubbel feest in huize Heijnen!
Het tijdperk van krijtjes en postvakken
Het is najaar 1988. Annemie is in de Parklaan in
Sittard vol enthousiasme bezig met lesgeven,
zo intensief dat de ramen beslaan. Gilbert
moet haar weer eens attent maken op de
overuren die ze aan het draaien is, want die
staat op de gang voor het lokaal te wachten
met zijn klas. Annemie: “Dat was onze eerste
kennismaking.” In 1992 belanden ze in de
schakelcursus Middelbaar Dienstverleningsen Gezondheidszorgonderwijs (MDGO).
Gilbert: “We werkten steeds meer en
intensiever samen en gaven samen les. Na
de fusie tot ROV-opleidingen werden we
samen betrokken om met de cursisten een
maatschappelijk onderzoek te doen.”

Vonk na bezoek aan ‘vurige’ stad
Van een vonk is op dat moment nog geen
sprake. Totdat Annemie en Gilbert met een
aantal collega’s een bezoek brengen aan Luik,
ook wel bekend als de Vurige Stede. “Wie
weet lag het aan de bijnaam van de stad, wie
weet aan de mooie momenten die we daar
samen beleefden tijdens dat weekend,” aldus
Gilbert. Zou het wat worden? In het begin van
de zomervakantie in ’93, als Gilbert, Annemie
meeneemt op verschillende excursies,
slaat de vonk pas echt over. Ze krijgen een
relatie. Annemie: “De meeste collega’s waren
hier niet van op de hoogte. Alleen onze
vaste vriendengroep wist ervan.” Ze gaan

VISTA live: een kijkje in de wereld van
VISTA college voor en door collega's, maar
ook voor en door onze omgeving. Bij zo'n
productie komt heel wat kijken. Inhoudelijk
een programma in elkaar zetten, hoort
bij ons vak. De technische kant is echter
andere koek. Een hoop kabels, apparatuur,
knopjes, laptops en schermen. De vierde
uitzending over sociale inclusie en
diversiteit verliep technisch niet soepel.
In de studio hadden we
prima geluid, de kijker
helaas niet. Zoeken dus,
op geluidspanelen met
wel 50 lampjes.
Uiteindelijk bleek
er eentje niet te
branden. Juist, het
knopje dat ervoor
zorgt dat het geluid
ook naar YouTube
gaat. Deze vergeten
we nooit meer!
Maud Dütz en Karin Feunekes

ANNEMIE
& GILBERT
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samenwonen in Gronsveld en in
1998 stappen ze in het huwelijksbootje.
“Zelfs toen was er nog een collega die naar
onze receptie kwam en daar pas ontdekte
dat Annemie met een clustercollega
trouwde,” vertelt Gilbert. “Hij is toen nog
terug naar school gereden om het bedrag te
verdubbelen, aangezien ik ook werkzaam
was binnen dezelfde school.” “Hilarisch,”
vult Annemie aan.

DYNAMIC
COACHING
TOOLBOX
Docent Nederlands Milou van Dael en
onderwijskundig leider cluster Techniek
Job Meuter ontwikkelden samen de
‘Dynamic Coaching Toolbox’. Deze
toolbox maakt onderdeel uit van het
coachingsprogramma ‘Challenge based
learning’. De toolbox geeft houvast aan
de beginnende coach en daagt ervaren
coaches uit andere werkvormen toe
te passen.

Nu even geen onderwijs
Intussen heet de school Leeuwenborgh
opleidingen en tijdens die periode worden
zonen Rud en Paul geboren. Annemie: “Na
verloop van tijd gingen we op verschillende
locaties werken. Momenteel ben ik werkzaam
bij VISTA college op de afdeling Pedagogisch
Werk in Sittard en Gilbert bij het vavo in
Maastricht.” De voor- en/of nadelen van een
relatie als collega’s? Annemie: “We krijgen
alle presentjes twee keer en tijdens een VISTA
feestje zijn we er altijd als koppel bij. Terwijl
niemand anders zijn partner mee mag nemen.
Thuis speelt onderwijs een belangrijke rol en
mooie verhalen en ervaringen willen we met
elkaar delen. We hebben het elke dag over het
onderwijs.” Gilbert: “Soms roept één van ons:
‘Nu even geen onderwijs!’ Dan gaat Annemie
schilderen en ik mijn duivenhok op. Gelukkig
heeft onze relatie de verschillende fusies
doorstaan. En zelfs het online lesgeven!”

De box is er ter ondersteuning van de coaching binnen het
onderwijs en bestaat uit meer dan 15 werkvormen. Job: “Door
interactieve werkvormen aan te bieden, worden studenten
uitgedaagd om op een andere manier naar zichzelf, anderen en
bepaalde situaties te kijken. Zo krijgen studenten meer inzicht in
het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ze ervaren eigen
gedragspatronen te herkennen en eigen talenten te erkennen,
die samen ervoor zorgen dat de student oprecht en bewust
eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.”
Iedere coach die op dynamische en interactieve wijze aan de slag
wil, kan de Dynamic Coaching Toolbox inzetten. De werkvormen
zijn ontworpen voor intervisie met vier studenten en zijn ook te
gebruiken bij individuele coaching.

HET BEROEPSONDERWIJS VAN
DE TOEKOMST
Snel aan de slag in de zorg dankzij een
nieuw systeem met mbo-certificaten
Door een intensieve samenwerking tussen VISTA college en
LEVANTOgroep startte in maart een eerste groep studenten met een
nieuw mbo-traject. Aan de hand van modulair onderwijs behalen
ze een deelcertificaat binnen de zorg. VISTA college ontwikkelde
deze nieuwe vorm van onderwijs ‘op maat’ om in te spelen op het
ontstaan van zogenaamde ‘kansberoepen’ en coronabanen waarbij
snelle om- en bijscholing gewenst is.
Laagdrempelige leereenheden
“Aan de hand van gerichte leereenheden spelen we met dit nieuwe
systeem in op een specifieke vraag van
een werkgever”, vertelt Josine Warnier,
account-manager Zorg voor VISTA
college. “De focus ligt op dat wat nodig
is in de betreffende functie. Zo kun je
in korte tijd met de juiste kennis én de
vereiste professionele onderbouwing
aan het werk. We bieden hiermee een
uitkomst voor de kansberoepen zoals
we die zien ontstaan in sectoren als de
bouw, ICT, logistiek, installatietechniek
en dus ook de zorg.” “Iets wat voor ons
heel welkom is”, vindt Petra Meertens,
opleidingsadviseur bij LEVANTOgroep.
“Door corona is de vraag naar doelgerichte onderwijsvormen om snel te
kunnen om- en bijscholen groot. In dit
geval gaat het dan heel specifiek om
de functie van gastvrouw en -heer.
Daar waar je normaal een compleet

BBL-traject zou moeten doorlopen om
die functie te kunnen vervullen, kun
je hiermee in zes tot acht weken een
volwaardig mbo-certificaat halen. Dat
maakt het voor een heel diverse groep
mogelijk om aan de slag te gaan in de
zorg. Dus ook voor mensen die geen
(recente) achtergrond hebben in de zorg
of voor wie het, om wat voor reden dan
ook, niet realistisch is om op dit moment
een volledige opleiding van twee of drie
jaar te volgen.”

VISTA college: “Vanuit
LEVANTOgroep is heel
gericht aangegeven wat zij belangrijk
vinden in deze functie. Dat komt terug in
de theorie, maar bijvoorbeeld ook tijdens
gastcolleges waarbij medewerkers van
LEVANTOgroep vertellen over het werk
op de werkvloer. Alles is erop gericht de
juiste basiskennis te verkrijgen om direct
aan de slag te kunnen, met daarbij de
mogelijkheid om het daarna verder uit
te breiden en eventueel aanvullende
leereenheden te volgen.”

Op maat
VISTA college en LEVANTOgroep zijn in
dit traject intensief samen opgetrokken
om een gezamenlijk onderwijsprogramma ‘op maat’ samen te stellen
dat voldoet aan de kwaliteitseisen
zoals landelijk gesteld, maar waarbij
tegelijkertijd ook ruimte is voor inbreng
vanuit LEVANTOgroep. Peter Eijer,
docent maatschappelijke zorg bij

vrijstelling voor de modules waarvoor
een certificaat is behaald.” Ook vanuit
de werkgever gezien, is dit heel
behapbaar en overzichtelijk om aan
te bieden, zo stelt Petra. “Het past
perfect bij de lerende organisatie
die LEVANTOgroep wil zijn. In die zin
kijken we nu ook verder hoe we dit
systeem met deelcertificaten kunnen
uitrollen. We willen leren nog meer
integreren op de werkvloer. We geloven
dat dat veel beter werkt en beklijft.”

Leven lang leren
Josine Warnier: “Het is voor medewerkers daarmee dus ook een mooie
manier om kennis te maken met de zorg
en met het volgen van een opleiding.
Het zou zomaar de eerste aanzet
kunnen zijn tot een volledig BBL-traject.
Wanneer iemand besluit een opleiding
alsnog volledig te volgen, krijgt diegene

Voor de zomer inzetbaar
De eerste groep studenten vanuit
LEVANTOgroep bestaat uit 16 mensen
en is in het voorjaar gestart. Naar
verwachting is deze eerste lichting
met deelnemers nog voor de zomer
volledig zelfstandig inzetbaar binnen
de organisatie.

THUISONDERWIJS MET
VIRTUAL REALITY (VR)!
Naar school met behulp van een
VR-bril? Misschien binnenkort!
VISTA college is namelijk bezig met
een pilot, waarbij docenten en
studenten door middel van zo’n
VR-bril thuis een virtuele schoolomgeving binnenstappen. Of de
bril sociale interactie kan
vervangen, moet nog blijken.
Maar het onderzoek is in
volle gang.

VISTA college zet i-coaches in om ondersteuning
te bieden bij het digitaliseren en flexibiliseren van
het onderwijs. Wendbaarheid van zowel docent als
student is belangrijk om beter te kunnen inspelen
op actuele zaken en beter voorbereid te zijn op de
toekomst. VR is een uitstekend middel om dat doel
te bereiken.

Enthousiast vertelt Ivo den Brok, i-coach en docent orde
& veiligheid: “Je stapt echt even in een andere wereld
en hebt het gevoel ergens anders te zijn. Ook is de
persoonlijke interactie groter door de avatars en handen
die tot leven komen. Het past goed in de tijdsgeest
waarin jongeren opgroeien met dit soort nieuwe
technologieën.”

Het project is opgezet in samenwerking met het
Eindhovense bedrijf VRinSCHOOL. Tom Aerts,
oprichter VRinSCHOOL: “Via deze virtuele school
kunnen we persoonlijker en actiever lesgeven
op afstand. Hierdoor kunnen scholen in de
toekomst prettiger hybride onderwijs aanbieden
en flexibel blijven.”
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THUISTIP
RECEPT:
LIMBURGSE
VISTA BURGER

Yoghurtdip

van Sylvian
van
Elmbt, docen
t
horeca

LET’S MEET!

MET ZOVEEL
ONDERWIJSTOPPERS AAN
BOORD, VONDEN WE DAT HET
TIJD WERD OM ZE AAN JE VOOR
TE STELLEN. IN DEZE NIEUWE
RUBRIEK MAAK JE KENNIS MET
‘COLLEGATEAMS’. WIE ZIJN ZE?
EN WAT MAAKT HEN ZO’N
TOP TEAM?

TEAMS IN
DE KIJKER
6

“Kunst Theater en Media (KTM) is
een afdeling binnen VISTA college
waaronder zes opleidingen vallen:
artiest acteur, artiest popmuzikant,
podium en evenemententechniek,
fotografie, av-specialist en evenementenorganisatie/eventproducer.
Stuk voor stuk creatieve beroepen
die een creatieve doelgroep met zich
meebrengen. Het beroep waar we de
studenten voor opleiden, vraagt om
passie en doorzettingsvermogen en
dat is wat we samen als team op de
studenten over willen brengen,” aldus
opleidingsmanager Mieke van
de Warenburg.

•
•
•
•

Wat maakt jullie zo’n goed team?

Mieke: “Vanaf leerjaar 1 werken studenten
uit zes opleidingen bij ons samen in
verschillende producties. Allemaal vanuit
het ‘productiehuis’. In dit productiehuis
bootsen wij de werkelijkheid na, zowel
qua werkzaamheden als professionele
samenwerking met elkaar. Een voorbeeld
daarvan is de jaarlijkse productie Nieuwe
Honden. Studenten nemen hierin zelf
de leiding en worden gecoacht door
de verschillende vakdocenten van het
KTM-team. Mooi om te zien, is dat de
productie elk jaar groeit en studenten
elkaar tot grote hoogte opstuwen. Deze
passende vorm van opleiden zorgde
ervoor dat we werden genomineerd voor
‘Onderwijsteam van het jaar’. Een mooie
en verdiende prestatie!”

Mieke: “Onze betrokkenheid, focus op
de student en de samenwerking met
zoveel verschillende opleidingen/
disciplines. Samenwerken met elkaar zit
in onze genen. Ook in de avond of het
weekend gaan we weleens door. Dat
komt omdat de meeste mensen in het
vak werkzaam zijn geweest
of nog steeds werkzaam
zijn. Maar het belangrijkste
In de volgende editie stellen we het
is onze passie: passie voor
team Marketing & Communicatie aan
het vak en passie voor de
jullie voor. Dat zijn we natuurlijk zelf,
student. We hebben korte
als redactieteam van de gazzetta.
lijntjes. We komen samen
Vinden we daarom best spannend ;-).
snel tot oplossingen en
gaan altijd op zoek naar de

4 Blue de Belge hamburgers van 150 gr.
4
 desembroodjes van Bakkerij Koos of hamburgerbroodjes
50 gr. rucola of kropsla
1 2 plakken ontbijtspek van ‘Kuusj’ de varkenshoederij

Bereiding
Grill de hamburgers op de BBQ, breng ze op smaak met peper en
zout. Ze mogen een beetje rood blijven van binnen. Grill daarna de
plakjes ontbijtspek licht krokant. Doe de hamburgers op de broodjes,
maak af met de rucola of kropsla.

grenzen binnen de gestelde kaders. Om
studenten zo optimaal mogelijk te laten
groeien in hun toekomstige beroep.”

Genomineerd voor ‘Beste
onderwijsteam van het jaar’,
hoe deden jullie dat?

Een hamburg
er
van ‘Blue de B
elge’ rund
op een desem
broodje met
gepofte aube
rgine, licht
pittige yoghurt
dip en gegrild
e
aardappeltjes.
Houd je meer
van vegetarisc
h of vis?
Ga dan voor e
en vegaof visburger.

Hamburger

Onlangs vonden de verkiezingen voor
‘Onderwijsteam van het jaar’ plaats. Wélk team
binnen het mbo heeft het beroepsonderwijs
versterkt en verbeterd. Guess what? Team KTM
stond in de top 10. Wat een prestatie. Hoewel
ze er uiteindelijk niet met de eerste prijs vandoor
gingen, zetten wij hen vandaag nog een keer in
het zonnetje.
Wie zijn jullie?

BENODIGDHEDEN
VOOR 4 PERSONEN

•
•
•
•
•
•

Bereiding
Leg de puntpaprika en Spaanse
peper op de kolen van de BBQ.
Haal ze van de BBQ zodra de
schil rondom zwart is.

Kaviaar aubergine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 aubergine
75 ml olijfolie
2 takjes rozemarijn
1 teentje knoflook
1 citroenschil geraspt
1 bosui
2 rode ui
2 takjes platte peterselie
Peper en zout

Verwijder de schil en snijd
beide in kleine blokjes. Haal
het staartje eraf, verwijder de
zaadlijst van de paprika, laat die
van de peper zitten.
Snijd ondertussen de geplukte
munt en peterselie fijn. Meng
de blokjes puntpaprika en rode
peper samen met de munt en
peterselie. Breng op smaak met
peper en zout.

Bereiding
Snijd de knoflook fijn. Haal de
naaldjes rozemarijn van het
steeltje en snijd fijn. Halveer de
aubergine in de lange weg,
kerf het vruchtvlees in en
besprenkel met de olijfolie.
Verdeel de knoflook en
rozemarijn over de aubergine
en breng op smaak met peper
en zout.

Aardappels
• 1 kg kleine vastkokende
aardappels

Klap de 2 helften tegen elkaar
aan en verpak ze in een dubbele
laag aluminiumfolie.
Pof de ingepakte aubergine
gaar in ca. 15-25 minuten op de
BBQ. Laat afkoelen, schraap
de pulp uit de schil en snijd
grof. Breng de auberginepulp
op smaak met de citroenrasp,
citroensap en eventueel
peper en zout. Top af met
wat peterselie.

5 el. Turkse yoghurt
1 rode puntpaprika
1 Spaanse rode peper
2 takjes platte peterselie
2 takjes verse munt
Peper en zout

Bereiding
Breng een pan met water met
wat zout aan de kook. Voeg de
aardappels toe en kook ze in
12 minuten gaar.
Giet de aardappels af als
ze beetgaar zijn (dit kun je
controleren door erin te
prikken). Laat de aardappels
afkoelen, halveer ze in de lange
weg en besprenkel ze met olie.
En grillen maar!

Dessert:
Gegrilde en
gekarameliseerde
ananas op de BBQ
• 1 ananas
• 4 bolletjes vanille-ijs
• Bastogne- of Amarettikoekjes
Voor de rumsiroop:
• 100 gr. boter
• 100 gr. blonde basterdsuiker
• Sap en rasp van 1 limoen
• Mespuntje zout
• 1 Spaanse peper (zaadjes
verwijderen en fijnsnijden)
• 4 el. (bruine) rum

Bereiding
Maak de ananas schoon, let op
dat je de schil goed verwijdert.
Snijd de ananas in 4 parten (van
kop naar kont). Verwijder de
harde kern.
Maak de rumsiroop door alle
ingrediënten te mengen. Breng
het mengsel aan de kook en
laat ca. 3 minuten doorkoken.
Zorg dat de suiker goed is
opgelost en er een mooie siroop
ontstaat.
Grill de ananas in 2 richtingen.
Doe daarna de rumsiroop in een
vuurvaste schaal en zet op de
BBQ. Voeg de gegrilde ananas
toe en laat deze ca. 10 minuten
karamelliseren.
Serveer met vanille-ijs, een paar
blaadjes munt en de koekjes.

Maak de volgende slagzin af:

ONDERTUSSEN OP...
VISTA SOCIAL MEDIA
Er gebeurt veel op onze
social media-kanalen.
Op LinkedIn delen
we vooral berichten
met ons zakelijk
netwerk zodat onze
maatschappelijke rol
zichtbaar wordt. Op
Instagram en Facebook
richten we ons op
toekomstige studenten.
We laten hen graag
kennismaken met
de mooie wereld van
het mbo en alles
wat VISTA college
te bieden heeft.
Michelle Schattenberg

VISTA VIERT
DE ZOMER
Op het strand met een cocktail in je hand.
Aan het zwembad een heerlijk boek lezen.
De koeltas die je bij deze gazzetta hebt
gekregen, komt goed van pas om je zomerse
drankjes en gezellige hapjes lekker koel te
houden. Hoe vier jij de zomer (met jouw
VISTA koeltas)? Wij willen het weten!

GEFELICITEERD YARA GILISSEN!

MET MIJN VISTA
KOELTAS IN DE HAND
…
Stuur jouw creatieve oplossing vóór 30 september
naar communicatie@vistacollege.nl.
De slagzinkoning(in) met de meest originele
aanvulling gaat ervandoor met een bon voor
een 3-gangenmenu in het leerwerkrestaurant
van VISTA college in Heerlen.
Enjoy your Summer!

JIJ BENT DE GELUKKIGE WINNAAR VAN PRI
JSVRAAG IN DE VORIGE GAZZET DE VISTA
IS VOOR JOU. HOPELIJK KUN JE HEEL WADE
VUURKORF
T ZOMERAVONDEN GENIETEN VAN DEZTA.
E SFEERMAKER.
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WIJ ZIEN JOU

VISTA VIERT…
Je zou er een tijdlijn bij moeten plaatsen, bij het bijzondere verhaal van Marcel Theelen en
Herman Raadschelders. Een verhaal dat in de VISTA wandelgangen al bij velen bekend is en dat ze
zelf ook graag vertellen. Ze zijn er trots op. Net zo trots, of misschien nog wel meer, als op het 40-jarig
jubileum dat ze beiden in 2020 vierden. Het is een verhaal over buurtjongens, klasgenoten,
studie- en huisgenoten en collega’s. Bovenal is het een verhaal over vriendschap en vertrouwen.
Samen op avontuur

Die tijdlijn zou beginnen in september 1961:
het moment waarop Marcel en Herman in de
Brunssumse wijk Langeberg samen aan de
kleuterschool beginnen. Na de basisschool
belanden ze samen op de mavo. Als ze
vervolgens allebei worden afgewezen voor
de havo in Brunssum, besluiten ze ook samen
naar het College in Sittard te gaan. Na hun
eindexamen melden ze zich aan voor zowel
de PABO als de lerarenopleiding in Tilburg.
Een van die twee moest het worden. Herman:
“Ik zie mezelf nog op de fiets de berg af rijden
naar Marcel, die onderaan de berg woonde. Ik
had een brief gekregen dat ik was aangenomen
voor de lerarenopleiding. Wat nu? Marcel had
zo'n zelfde brief ontvangen en we besloten het
avontuur buiten Limburg aan te gaan.”

Collega & beste vriend
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“We woonden eerst bij een hospita en later in
een studentenhuis. Later keerden we ook weer
samen terug naar het zuiden en belandden we
allebei in het mbo,” vertelt Marcel. “Ik ging aan
de slag voor de MTS in Heerlen en Herman
voor de Zuid Limburgse Labaratoriumschool.
In principe waren we destijds nog geen directe
collega’s. Dat kwam pas later, rond 2015, toen
de techniekopleidingen van Arcus en
Leeuwenborgh steeds meer gingen samenwerken. Na de fusie tot VISTA college in
2019 waren we officieel collega’s.”
Herman: “Tot die tijd waren we misschien geen
directe collega’s, maar we zijn wel altijd elkaars
steun en toeverlaat geweest. Privé en ook in
werk. Daar komt nog bij dat onze partners ook
allebei in het onderwijs werken. Dus ja, als wij
samen zijn, dan gaat het veel over onderwijs. We
hebben samen dan ook heel wat ontwikkelingen
doorgemaakt. Van kleine techniekscholen waar
iedereen elkaar kent en alles van elkaar weet tot
een grote instelling als VISTA college anno nu.
Je kunt je voorstellen dat dat best wat ingrijpende
veranderingen met zich meebrengt. Het is fijn om
dat allemaal met elkaar te kunnen delen.”

Plannen na pensioen

Voor beide heren nadert nu het pensioen.
Marcel neemt in september afscheid, Herman
in januari volgend jaar. Toch benadrukken ze
allebei dat werk niet de verbindende factor is.
Dat is echt de vriendschap. Marcel: “We hebben
in 60 jaar samen zoveel meegemaakt, dat
verbindt ons voor de rest van ons leven.”
Ook straks dus, als ze beiden met pensioen
zijn. Een zwart gat, daar zijn ze niet bang voor.
Door het vele thuiswerken in de coronaperiode
heeft Herman voor zijn gevoel al kunnen
wennen aan het meer thuis zijn.
Marcel: “Corona heeft voor mij wel meegespeeld om te kiezen voor een vervroegd
pensioen. Ik merk dat het online lesgeven niet
mijn ding is. Dan is dit een goed moment om
eruit te stappen. Bovendien is mijn vrouw erg
ziek geweest en ook zij heeft de mogelijkheid
om eerder te stoppen. We willen nu vooral samen
gaan genieten.” Plannen voor straks hebben de
heren volop. Van kleinkinderen, wandelen, muziek
én een gezamenlijke rondreis door Canada.
Herman: “Er zijn nog genoeg avonturen te
beleven samen. Niet meer als collega’s,
maar als vrienden beslist nog heel lang.”

JAAR
VRIENDSCHAP
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JAAR
JUBILEUM

KERNWAARDEN
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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