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Geef uw mening over examens!

Online lezen

Afmelden

Nieuwsbrief SP

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 de enquête CSPE, de eerste versie van de concept
examenprogramma's praktijkgerichte programma's, de LAKS-monitor en Bijscholing
vmbo.

CSPE enquête 2021
De CSPE’s zijn anders verlopen dan
voorgaande jaren, al was het maar omdat het
CSPE als SE afgenomen mocht worden. Veel
scholen hebben gebruik gemaakt van het
CSPE. Maar ook als u ervoor gekozen heeft het
CSPE maar voor een deel te gebruiken of
helemaal niet af te nemen willen we graag
weten waarom u deze keus heeft gemaakt.

Naar de enquête

Eerste versie concept examenprogramma's
praktijkgerichte programma's gereed
Kortgeleden heeft minister Slob de eerste concept examenprogramma’s voor de

praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg vastgesteld. Met deze concept
examenprogramma’s, voor D&P, E&O, IT, Z&W en T&T, gaan pilotscholen komend schooljaar
van start.

Lees meer

LAKS-monitor
De aanmeldingen voor de LAKS-monitor zijn
weer begonnen. De LAKS-monitor is hét
tevredenheidsonderzoek voor en door VOscholieren. In dit tweejaarlijkse onderzoek zijn
de verplichte sociale veiligheidsvragen
opgenomen en de enquête die de input levert
voor Scholen op de kaart wordt afgenomen.

Lees meer

'What's here to stay' op ROC Mondriaan
Waren er afgelopen jaar ook veranderingen die zo goed bevielen dat we ze willen behouden?
Die waren er zéker. En het ging veel verder dan het online vergaderen. ROC Mondriaan
maakte de balans op onder het motto 'What's here to stay'.

Lees het artikel

Al 20.000 trainingen!
In het kader van Bijscholing vmbo hebben al
20.000 mensen een training gevolgd. Daar zijn
we trots op en we gaan door. Ook in 2022 gaat
Bijscholing vmbo door, al zal het accent
langzaam verschuiven naar trainingen in het
kader van de nieuwe leerweg.

Lees meer

Welke onderzoeksvaardigheden zijn nu écht waardevol
voor MBO-4 studenten?
Presenteren, samenwerken, onderzoeken. We
denken wel te weten wat de
onderzoeksvaardigheden zijn die mbostudenten moeten hebben. Maar klopt dat ook
echt? Onder het motto ‘Zet een vraagteken bij
wat je zeker weet’ deed een docententeam van
ROC Midden Nederland onderzoek.

Lees meer

30 juni 2021

Online bijeenkomst over bevoegdheden
Meer informatie

14 en 15 maart 2022

Examenfestival
Meer informatie

Webinars formatief evalueren
In april en mei hebben we een inspiratiesessie
uitgezonden over formatief evalueren. Judith
Gullikers vertelde over de cyclus formatief
evalueren en Tamara van Schilt over formatief
handelen. Deze inspiratiesessies zijn terug te
zien via de website.

Lees meer
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