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Beste,
We houden u als abonnee van de nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het
vmbo en beroepsgericht onderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. In deze
nieuwsbrief aandacht voor het besluit van Slob over het doorgaan van de centrale
examens in 2021, voorlichtingsbijeenkomsten en inspiratiesessies over de examens,
nieuw ontwikkelde keuzevakken en het nieuwe keuzevak 'Circulair en duurzaam bouwen'.

Nieuwsbrie

Examens 2021 gaan door!
De centrale examens van 2021 gaan door heeft minister Slob besloten. Wel krijgen leerlingen
vmbo BB en KB de mogelijkheid hun examens te spreiden over de periode 7 april tot 23 juli, kunnen
GL en TL-leerlingen de examens spreiden over twee tijdvakken, kunnen alle leerlingen gebruik
maken van een extra herkansing en mag er één vak weggestreept worden bij de bepaling van de
einduitslag van het examen. Voor het vmbo mag dit niet het cijfer zijn dat behaald is voor
Nederlands. Dit alles staat in een brief van minister Slob aan de Tweede Kamer.

Lees het bericht

Inhoudelijke voorlichting CSPE's
De CSPE’s worden dit jaar afgenomen als SE.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het
CSPE-materiaal van 2021 en we adviseren
scholen dat te doen. Door CSPE af te nemen

hebben de leerlingen de kans te laten zien wat ze
geleerd hebben en krijgen ze een extra kans om
een goed cijfer te halen. Meld u aan voor de online
voorlichting op 2 en 3 maart.

Aanmelden

Nieuw ontwikkelde keuzevakken
Het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe
keuzevakken ontwikkeld, zoals ‘drones 1 en 2’,
‘technologie in zorg en welzijn’ en ‘circulair
bouwen’. Regelmatig wordt de vraag gesteld
wanneer deze keuzevakken aangeboden mogen
gaan worden.

Meer informatie over de
vakcodes

Nieuw keuzevak 'Circulair en duurzaam bouwen' richt
zich op toekomst
Duurzaam en circulair bouwen heeft de toekomst, maar in het vmbo-onderwijs is dit onderwerp
nog onderbelicht. Daarom is er nu een keuzevak dat zich hierop richt. Initiators Jan ten Napel en
Cor de Ridder vertellen waarom dit vak er moest komen.

Lees het artikel

Aanmelddatum opgeschoven naar 1 mei
Vanwege corona is de aanmelddatum voor het MBO opgeschoven van 1 april naar 1 mei.
Leerlingen kunnen zich zo iets langer oriënteren voor ze een keuze maken voor een
vervolgopleiding. MBO’s kunnen over de aanmelding van nieuwe leerlingen in hun regio eigen
afspraken maken, dit moeten ze op hun website vermelden.

Save the date: inspiratiesessies
De examens 2021 zijn anders dan anders en het
examenfestival kan niet doorgaan, maar, naast
informatieve webinars, bieden we u wel een drietal
inspiratiesessies aan rond toetsing, beoordeling
en examinering.

Lees meer over de
inspiratiesessies

RTL Z over vmbo
9 maart zendt RTL Z een programma uit over het vmbo. In dit programma komen leerlingen aan
het woord die na het vmbo en een mbo-opleiding een eigen bedrijf zijn begonnen en/of heel bewust
voor de technomavo hebben gekozen in plaats van de ‘gewone’ mavo. Dit programma wordt na 9
maart op de website van SPV geplaatst.

2 & 3 maart 2021

Webinars inhoudelijke voorlichting CSPE
Informatie en inschrijven

16 maart 2021

Taking the Next Step, conferentie
Platform-TL
Informatie en inschrijven
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