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Meer informatie

Neem contact op met onze contactpersoon vmbo:  

vmbo@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 30 of bezoek de 

website:  

www.stichtingpraktijkleren.nl/over-stichting-praktijkleren/vmbo.

U vindt daar onder meer het laatste nieuws, voorbeelden van op-

drachten en een introductiefilmpje over ons vmbo-materiaal (‘Teaser 

vmbo’).

Over Stichting Praktijkleren

Stichting Praktijkleren is ontstaan op initiatief van de roc’s. Samen 

met docenten ontwikkelen we les- en examenmateriaal dat aansluit 

op de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen scholen bij ons terecht 

voor training en advies. We doen dat op niet-commerciële basis, 

voor alle roc’s voor de opleidingen binnen Zakelijke Dienstverlening, 

Veiligheid, ICT en Commercie. Op verzoek van een aantal scholen 

hebben we met vmbo-docenten ook materiaal ontwikkeld voor het 

vmbo. Sinds 2016-2017 wordt dit materiaal door een toenemend 

aantal vmbo-leerlingen gebruikt.
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Voor vmbo bovenbouw: kader, basis en gemengde 
leerweg Economie & Ondernemen

Maart 2019

AmeRijck: 
de digitale opdrachtenbank 
waarmee je leert door te doen
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Wat is AmeRijck?

AmeRijck is een simulatie die bestaat uit een grote variatie digitale 

opdrachten. Leerlingen loggen in en gaan als medewerker van Vakantie-

park AmeRijck met de opdrachten aan de slag. Die maken ze niet alleen 

zittend achter hun laptop of pc; voor sommige ervan moeten ze ook 

naar ‘buiten’. AmeRijck is geschikt voor vmbo Economie & Ondernemen 

bovenbouw, voor de leerlingen van kader, basis en gemengde leerweg. 

AmeRijck is gebaseerd op de meest recente syllabus Economie & Onder-

nemen en wordt regelmatig geactualiseerd.

Leren door te doen wat niet mag… met AmeRijck

In een echte organisatie mogen uw leerlingen waarschijnlijk niet zelfstan-

dig de boekhouding doen, bestellingen controleren, e-mails beantwoor-

den of telefonisch klanten te woord staan. Als ‘werknemer’ van AmeRijck 

mogen ze dat allemaal wel. Ze blunderen, vallen en staan weer op. Zo  

oefenen ze allerlei vaardigheden op een realistische manier, onthou-

den ze de stof beter en krijgen ze een duidelijker beeld van het beroep 

waarvoor ze worden opgeleid. Leren door te doen, dus. Rond de duizend 

docenten en leerlingen vmbo E&O uit het hele land gebruiken inmiddels 

AmeRijck en reageren enthousiast!

Collega’s en leerlingen over AmeRijck

Docenten: ‘Mijn leerlingen werken sinds september 2018 met veel 

plezier met AmeRijck en ik houd beduidend meer tijd over voor de 

begeleiding!’ ‘Het programma ziet er goed uit en alles is makkelijk te 

vinden. Heb zin om hier mee aan de slag te gaan.’ 

Leerlingen: ‘Ik onthoud de theorie nu veel beter, omdat ik er in 

AmeRijck mee geoefend heb.’ ‘Ik heb het gevoel dat ik voor een echt 

bedrijf werk, zo echt ziet AmeRijck eruit!’ 

Elf redenen om aan de slag te gaan met AmeRijck

•  AmeRijck is volledig dekkend voor E&O vanaf 1 september 2019*

•  AmeRijck geeft automatisch feedback op de meeste opdrachten 

•  AmeRijck is digitaal en tijd- en plaatsonafhankelijk in te zetten 

•  AmeRijck kan zelfstandig óf gecombineerd met een methode  

  worden ingezet

•  AmeRijck biedt leerlingen een grote variatie aan opdrachten uit  

  de praktijk

•  AmeRijck bevat ook praktijkopdrachten die leerlingen binnen én  

  buiten de school uitvoeren 

•  AmeRijck bevat een groot aantal minitoetsen waarmee uw  

  leerlingen de theorie kunnen oefenen

•  AmeRijck bevat bij elke module twee afsluitende toetsen

•  AmeRijck laat uw leerlingen beter onthouden én leren door te  

  doen 

•  AmeRijck bereidt uw leerlingen (beter) voor op het mbo

•  AmeRijck kan worden ingezet bij Praktische Profieloriëntatie  

  (PPO)

* Vanaf 1 september 2019 volledig dekkend voor de vier profielmodulen E&O

Hoe zet u AmeRijck in?

U kunt AmeRijck zelfstandig inzetten; de modulen bieden namelijk een 

volledige invulling van de stof zoals die is beschreven in de meest recente 

syllabus Economie & Ondernemen. Iedere module neemt ongeveer 50 

klokuren in beslag; u houdt dus ruimte over voor eigen opdrachten. U 

kunt er ook voor kiezen om een selectie van de opdrachten uit AmeRijck 

te gebruiken als aanvulling op methodes die u gebruikt. Binnen AmeRijck 

is er ook een kennismakingsmodule die u aan het eind van het tweede 

leerjaar kunt inzetten, bij Praktische Profieloriëntatie (PPO). 

Veel opdrachten worden automatisch beoordeeld. Daardoor kunt u 

meer tijd besteden aan de begeleiding van de individuele leerling. De 

opdrachten zijn chronologisch. U kunt ook losse opdrachten gebruiken. 

Ieder module wordt afgesloten met twee sets opdrachten die u als eind-

toets kunt inzetten. Informatie voor docenten staat bij de opdrachten. 

Gratis uitproberen

Zelf uitproberen hoe AmeRijck eruitziet en werkt? Stuur een mailtje 

naar vmbo@stichtingpraktijkleren.nl en vraag om een proefaccount. 

Dat is gratis en zonder verplichtingen. U hoeft niks op te zeggen, 

dat regelen wij voor u.

Kosten 

De modulen Secretarieel, Administratie en Logistiek kosten per module 

€ 12,50 en gezamenlijk € 29,95. De module Commercie kost € 9,00. Alle 

vier de modulen tezamen kosten € 37,50. Dat is inclusief toetsen én een 

kennismakingsmodule waarin de leerling in de onderbouw kennismaakt 

met de opleiding en de werkzaamheden. De licentie geldt voor twee 

schooljaren. 

Beetje hulp nodig? Volg de training! 

Om u te ondersteunen bij het werken met AmeRijck, organiseren wij trai-

ningen. Maak verder kennis met het materiaal, ga aan de slag met ’n paar 

typerende opdrachten en ontvang tips over hoe u AmeRijck optimaal kunt 

inzetten, zowel zelfstandig als naast andere leermiddelen. Voor informatie 

over trainingen kunt u mailen met trainingen@stichtingpraktijkleren.nl. 


