
Chatvragen bijeenkomst 29 maart 

Tijdens de bijeenkomst op 29 maart zijn er weer een aantal vragen in de chat gesteld die we graag 

met u willen delen. 

1. Volgen de D leerlingen niet de m3 voor arbeidstijden?   

Busleerlingen kunnen voor V2V3 inderdaad samengevoegd worden bij een 
vrachtauto M3-groep voor 'arbeidstijden en rij- en rusttijden'. In de PPT stond 
abusievelijk M2 
 

2. Hoe worden de leerboeken uitgegeven? Wordt het een cursusmap met 3 boeken voor "C 
met code 95" leerlingen en een losse uitgave met alleen een boek voor M1C voor de 
"camper" leerlingen? 

Ja, er komen inderdaad weer mappen. 
Voor een overzicht van de verschillenden pakketten, zie de powerpoint. 
 

3. Worden bepaalde fouten zoals deze nu in de presentatie zat vervangen? 

Als er nu fouten in zitten, dan horen we dat graag zodat die gecorrigeerd 
kunnen worden 
 

4. Kan ik net als nu gewoon ook weer eigen examens maken? 

Op het klassikale theorie platform blijven alle bestaande functionaliteiten 
beschikbaar. Docenten kunnen dus nog steeds eigen lessen en examens 
samenstellen (en die eventueel naar theorie-leren.nl exporteren zodat 
leerlingen er ook thuis mee kunnen oefenen) 
 

5. Waarom ontvangt een docent de voorgang op zijn telefoon. Lastig bij meerdere docenten 
voor de klas? 

De docent kan de huiswerkopdracht via de tel. monitoren (beknopt overzicht) 
of via het klassikale theorie platform (uitgebreid overzicht). Alle openstaande 
huiswerkopdrachten per Module worden op  het klassikale theorie platform  l 
onder elkaar getoond. De einddatum van de huiswerkopdracht (= datum 
volgende klassikale les) en de naam van de docent die de opdracht verstrekte 
staan erbij vermeld. Als er meerdere docenten aan één groep lesgeven, 
kunnen ze er op  het klassikale theorie platform dus allemaal bij. Alleen de 
docent die de opdracht verstrekte, krijgt een linkje om de voortgang op de 
telefoon te kunnen monitoren (maar hij kan die link natuurlijk doorsturen naar 
een collega) 
 

6. Kan ik de opname van de vorige keer nog ergens terugvinden? 

Jazeker. Deze staat op onze website: https://vekabest.nl/over-ons.php 

http://theorie-leren.nl/
https://vekabest.nl/over-ons.php

