Webinars geïntegreerde en doorlopende
leerroutes vmbo-mbo Installatiebranche
Wij Techniek ondersteunt de invoering van
geïntegreerde en doorlopende leerroutes
vmbo-mbo. Wij zien dit als een kans om meer
leerlingen met technisch talent te boeien en
te binden èn een perspectief te bieden op
een carrière in de techniek.
Veel informatie over doorlopende leerwegen kan je
al vinden bij organisaties als Sterk Techniek Onderwijs
(STO), Sterk Beroepsonderwijs, Platform Talent voor
Technologie en Platform PIE.
Wij Techniek biedt met een informatiepunt hierop
een inspirerende aanvulling speciaal voor de installatiebranche. Hier vind je ook het servicedocument
‘geïntegreerde en doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Installatiebranche’.
Webinars
Wij Techniek organiseert een aantal webinars voor iedereen die plannen heeft of bezig is met geïntegreerde en/of doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Installatie)techniek. Deze webinars zijn zeker ook relevant
voor de STO-regio’s die dit thema hebben geborgd in
hun regioplan.
Planning
In mei en juni staat de doorlopende leerroute vanuit
de beroepsgerichte leerweg centraal.
Later volgen webinars (periode juni-oktober 2021)
overs de geïntegreerde leerwegen vanuit vmbo GL
en TL.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan dit webinar?
Stuur dan een email naar Brenda Nederlof:
b.nederlof@wij-techniek.nl. Geef hierin aan
of je kiest voor webinar 1, webinar 2 of beide
webinars. Je ontvangt dan voor aanvang van elk
webinar een link naar het betreffende webinar.

Webinar 1 op dinsdag 25 mei van 15.30 tot
16.30 uur
Inhoud:
• Interview met Ernst Dobber van het Nova College.
Deze school heeft met diverse vmbo-scholen
een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld dat
leerwinst oplevert voor de leerlingen.
• Vragen die aan bod komen:
		
• Wat hebben jullie al bereikt? Hoe is het
		 proces op gang gekomen? Hoe stimuleer
		 je de professionals? Wat is de rol van 		
		 bedrijven? Wanneer en wat kan je
			 standaardiseren in de keten vmbo-mbo?
		 Wat is jullie volgende stap?
• Via de chatfunctie is ruimte voor vragen en
dialoog.
• Toelichting op de servicedocument van
Wij Techniek.
• Hoe is het tot stand gekomen?
• Hoe zet je het in als school?
• Wat zijn de eerste ervaringen?

Webinar 2 op dinsdag 8 juni van 15.30 tot
16.30 uur.
Inhoud:
• Interview en ophalen van ervaringen bij Menno
Alberts van ’t Gilde College. Deze school werkt
nauw samen met ROC Rivor zodat op de vmbo
locatie diverse niveau 2 en 3 opleidingen
verzorgd en afgesloten kunnen worden.
• Vragen die aan bod komen:
• Wat hebben jullie al bereikt? Wat is het
		
succes van opleiden op de vmbo-locatie?
Hoe is het proces op gang gekomen? Hoe
stimuleer je de professionals? Wat is de 		
rol van bedrijven? Hoe betrekken jullie 		
ouders? Wat is jullie volgende stap?
• Uitwisseling met diverse ervaren ondersteuners
van doorlopende leerwegen vmbo-mbo over
methodes en middelen om een doorlopende
leerweg te realiseren.
• Via de chatfunctie is ruimte voor vragen en
dialoog.

