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Hoe staan uw vierdejaars leerlingen ervoor
en wat is nodig voor een volwaardig
eindexamen?
De coronacrisis heeft veel impact binnen het onderwijs. Scholen werken hard om hun

leerlingen – ondanks de beperkingen – voor te bereiden op een succesvolle afronding van het

vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs.
 

 

Schooljaar 2020-2021 was een jaar met veel aanpassingen: schoolsluitingen en gedeeltelijke

openingen, lesuitval, minder fysiek onderwijs, combinaties met afstandsonderwijs en rekening

houden met 1,5 meter. De voorbereiding op het examen was een uitdaging, niet alleen door

opgelopen vertragingen, maar ook door ziekte en afwezigheid van docenten en leerlingen. Het

centraal examen heeft niettemin, met een aantal aanpassingen, doorgang gevonden. Het

beroepsgerichte profielvak is afgelopen jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van

met het CSPE.
 

 

We staan nu aan het begin van een nieuw schooljaar. Welke vertraging dienen vierdejaars

leerlingen in te lopen en wat is nodig voor een volwaardig eindexamen?

Onderzoek

In opdracht van OCW voert de Stichting Platforms vmbo (SPV) onderzoek uit naar de situatie

van de huidige vierdejaars leerlingen in schooljaar 2021-2022: Welke vertraging hebben zij

(eventueel) in te lopen, welke ervaringen heeft u afgelopen jaar opgedaan en wat heeft u

nodig om deze leerlingen een volwaardig examen te bieden?
 

 

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke eventuele

aanvullende maatregelen nodig zijn in de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en

gemengde leerweg.

Vragenlijsten

SPV roept de volgende twee groepen op de vragenlijst in te vullen: 

docenten beroepsgericht – werkzaam in vmbo en vso

leidinggevenden van vmbo-docenten

 

Let wel: In deze periode heeft u als schoolleider ook een vragenlijst over de schoolscan,

opgelopen vertraging en de menukaart in het kader van NPO ingevuld. De voorliggende
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Leidinggevenden
Vragenlijst voor de leidinggevenden

van vmbo-docenten.
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3561 GE Utrecht
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030 767 00 68
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Online lezen  Afmelden  Pas uw persoonlijke voorkeuren aan

vragenlijst heeft een andere focus, namelijk maatregelen in het kader van de examinering. We

verzoeken docenten hun leidinggevenden op de vragenlijst te attenderen. De vragenlijst staat

open tot 12 oktober. Begin november informeert SPV u over de uitkomsten van het

onderzoek. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.
 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Uw mening telt! Vul de juiste vragenlijst in.

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/j9-6XVJfBZt_Nb85YgqEpixhyZ0JjdslogLH4nTAcaeo4AhILsbPD-IedmYW6qhWn8Ht4HDSKCM5iY2-jo7x8g/EiPyMAvdQMqDmu6
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/eC_GV7a0hi7OdgdMvKu_xJvaQOwM918SCCuLxXJvDq7KWgCWLRPf5vItR2irUC2LCbz222Zvaui_0hdqHfcr5g/4GgXhexpL5zTIB2
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/23aHF63oT-8xfmtbbGnwyr5p0tfIwdSct_aLK_h5ya8YkSCusdw-QjnbaCtZpsGpAyhf_0dXat5NsgWDYUMWOA/yZqSnd2Ef5jQ2vi
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/LJMsuWQ7PiE09F80xaUDK5PVFrTZgKLm-x_eEHC08edULYE4Nbr0_cq2fxzyaSQ_ZclmDvymTDJvvE916kqfYQ/NeCLBpiv9nIZbg4
tel:+31600000732
tel:+31307670068
mailto:info@platformsvmbo.nl
mailto:info@platformsvmbo.nl
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/BReSXnGXSPAAEWSVsvfKmwLRTFLrcFC7tFEvRY03vJWRr9cvCuSXe1VC35NcXF3bjw4LoC5SD9SLIsX9xCdpnA/4PiFBZdzKDYHvYD
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Whq6U6b8IZHU5R7Y5VcKhzGpKP8gkzOOHt98ep8Hrhq4lhQyaf4DR2B24q1kDJagXlbpkkvlXuw0v9lsHDRLrw/Yp9nPDLbagUhwiL
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/b6E_ItPz5FITxTYkgKQ2osvLoJlMmhflGcvXmZbZBT7m1dIVJvKkfWeQe7Ah8v7svNEYd6RBXQqIrevK0sQedQ/B3IVQSTiWPIsJz7
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/KIfyU24rUtqsd9HENZq3LgFD2He_XUGR696QU0DitRqP9Vp305lCsStEeOjOQ0ogx4x2rHS_fFnWuTrPAKmm0w/BcjLWIJ4ZQvxJc3
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Z2WUiQ-n0dOGVcPMpk619MWD4eo5uGnybmCC_-G_o7F4OGvrSN0PTTw-aICoQ_IKRoGDouBZvWGuST0VyQCXwQ/ZCh7Kd9gmgDRutp
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/YcansxK02eTIny8gq4Zjvsu3N-Z8al3wpV2_Hu84tRMP_SQHKRpeOfBKDVBaS8PQRckce3Nkpe4BcdxTEPmTiA/jArSjbZsyvkTTTR

