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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 o.a. aandacht voor nieuwe en populaire keuzevakken, een terugblik
op de webinars CSPE 2021, inschrijven voor inspiratiesessies Examenfestival en vmbo
in de media.

Nieuws

Keuzevakken nog altijd populair
In het schooljaar 2019-2020 werden vrijwel alle keuzevakken die beschikbaar zijn ook
aangeboden aan leerlingen. Het meest populaire keuzevak is, net als voorgaande jaren
‘Ondernemen’, dit keuzevak is door ruim 12.000 leerlingen afgesloten als onderdeel van het
vmbo-examen. In totaal zijn 144 keuzevakken aangeboden, dat aantal is gelijk aan het totale
aantal keuzevakken. De top 5 is onveranderd gebleven.

Bekijk het overzicht

VMBO in de media
De afgelopen periode is er in de media
aandacht geweest voor het vmbo. Op 7 maart
zond RTL Z een programma uit over het vmbo.
De makers van Klassen gaan meetups

organiseren en met mensen in gesprek over
gelijke kansen voor alle kinderen.

Lees over programma en
meetups

Nieuwe keuzevakken
Mondjesmaat worden er nog nieuwe
keuzevakken ontwikkeld en vastgesteld.
De afgelopen tijd zijn er 4 keuzevakken
aangeboden ter vaststelling aan het ministerie
van OCW.

Lees over deze
keuzevakken

Trias Vmbo in Krommenie: hoe een krukje twee
profielen én het mbo bij elkaar brengt
Het keuzevak Wonen & Design ontstond uit een
opdracht over wonen en ontwerpen. Een
samenwerking tussen Economie &
Ondernemen en BWI werd zo uitgerold tot een
keuzevak waarbij ook het mbo betrokken
is. Docent Harma Bulsink van het Trias Vmbo in
Krommenie vertelt hoe dit zo kwam.

Lees het artikel

Examenfestival: net even anders
De afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de examens 2021 en hebben we
veel aandacht besteed aan wat moet en wat mag, hoe u examens vorm kunt geven, welke

regels er dit jaar gelden, enz. Maar een examenfestival bestaat ook uit inspirerende lezingen
en workshops. Die willen we u dit jaar niet onthouden.

Meld u aan voor de inspiratiesessies

CSPE 2021: presentaties beschikbaar
Bijna 1500 mensen hebben op 2 en 3 maart
deelgenomen aan een van de
voorlichtingsbijeenkomsten rond het CSPE.
De presentaties die tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten zijn gebruikt zijn nu
beschikbaar.

Bekijk de presentaties

De nieuwe leerweg: blijf op de hoogte!
De nieuwe leerweg met daarin een praktijkgericht programma komt er aan. We horen graag
van u hoe u over deze ontwikkeling geïnformeerd wilt worden en wat u nodig heeft om de
nieuwe leerweg bij u op school te implementeren. Laat het ons weten en vul, vóór 31 maart,
een korte vragenlijst in.

Vul de vragenlijst in!

14 april 2021

Webinar nieuwe leerweg: blijf op de
hoogte!
Aanmelden

Monitor Sterk Techniekonderwijs
Het vmbo werkt hard aan sterk, aantrekkelijk en
innovatief techniekonderwijs.
Deze transitie wordt gemonitord en geëvalueerd
onder de vlag van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO).

Lees over de monitor
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