
 

 

De nieuwe leerweg komt eraan. Pilotscholen

zijn druk bezig met het uitproberen en mogelijk

bijstellen van praktijkgerichte programma’s.

Over een paar jaar moeten alle GL en

TL/mavoscholen de nieuwe leerweg invoeren.
 

 

 Online lezen  Afmelden

   

 

 

 

 

 

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 online voorlichting CSPE, bijscholing voor de
nieuwe leerweg, framing-vuistregels van taalstrateeg Jolijn Mes en de nieuwe krant
'Volle kracht vooruit' over de besteding van NPO-gelden. 

 

Inschrijving geopend: online voorlichting CSPE 
Op 8 en 9 februari organiseren we weer de jaarlijkse voorlichting over het CSPE. Jammer

genoeg niet in de vorm van een examenfestival, maar in de vorm van een Zoommeeting.

Toetsdeskundigen van Cito informeren u over het examen en u kunt, via Zoom, uw vragen

stellen. Vragen stellen kan ook al bij aanmelding. 

Meld u aan  

 

 Maak werk van de nieuwe leerweg
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Beste,

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/yAdD8ZfgVT82V1vfvqNy3bu3CNi22aRrR1mxmgJLlCY_U30hS5gU9sZ1KeGMZFeBNUVF7n5cbBFRYuVwJTD6pw/5UCv6rx4fMseMBF
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/y9I-sBl3YlMj0JeU6aKe4OjsuDdzHoRGe3BxKLWgTLm3Zg5v0TfPJJD4u5eFmstOuvFHSoOsaMxn2u6zMRjtRw/ptgwngL2qy3PwmY
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/W7baQY9bzLRUWxDowsny8-52YOVUxC-sjCREr23u_-W9GC-AzxVzJWBt_cWohpNltLR9YdWlawalUy84oueQ6w/Cd2z8KW4jaXAgwP
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/3akx-4liNvI71EHo6P4MB4GN7zbn8ihrRWirM_aU6DFYcnaKfcWVTA8zfs0z79NpdzbFAEGKv7b4lOmDEGg1DA/7aRtTHNjYAgnAQH
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/fLaAVcbBWytmGPnN7Z26PEVM6EkMBYf-xgHDiKiN9nRLLlEB04SurxurjDTtdmUo4jF7cBYQUgTpOp62zmTwrQ/XR47P6FtWw8fAMx
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/QKF9-gv4clyKBUwfKEuITNxZwVYcrGAfSU2XH5-S3SkS-HUQxOtiBAxi3ANt1FhO2ok2no0f4GtG2tisI6vdPg/LZyKLVCYVQnS95B


 

Om u daarbij te helpen zijn er in het kader van

bijscholingvmbo.nl cursussen ontwikkeld.

Meer informatie  

 

 

 

De CSPE’s van 2022 bevatten allemaal een of

meer onderdelen die in Facet gemaakt moeten

worden. Facet is een platformonafhankelijk

softwarepakket, dat gebruikt wordt bij de

minitoetsen.Op de website staat per profiel een

voorlichtingsvideo.

Bekijk de webinars  

 

 

 

Daan Wigger, ooit begonnen op het VMBO-TL,

is nu via het MBO op het HBO aanbeland. “Best

wat klasgenoten op het MBO zijn afgehaakt.

Voor veel leerlingen was de basis: twee jaar

lang ‘ouderen wassen’ niet uitdagend genoeg’’.

Lees het interview
 

 

 

Jolijn Mes vertelt over framing
De open dagen komen er weer aan en binnenkort moeten tweedejaars leerlingen kiezen voor

een profiel. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is met welke woorden en vanuit welke

invalshoeken geprobeerd wordt jongeren te interesseren voor een opleiding. Formuleer

positief, wees concreet, luister goed naar de ander en pas op voor valkuilen zijn kort

samengevat framing-vuistregels van taalstrateeg Jolijn Mes.

Meer informatie  

 

 Terugblik voorlichting Facet

 

 De doorlopende leerroute van Daan

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/zkNaVCKcyxSP8M8lNmc7AiVTOSJi1w5hSJMTxdO43-Jdgz_mC5WZXIeQlGLqKs1F3mQInWDXA8aTL5d3jLzZaA/U5n2EpI6JQ9miEn
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/yNBBtxVHuBLy4uwS5mai2fsWkNpgLOhEiuHcuKt8Z_mk6YBt84XTS1OMdvamk9z6FILIx_5jZoyK0C_77U7mcQ/FKM9T2Yf6W7kTdy
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/3yydGNt1Q73lr-_kJPrUpBQYZHjWM27xBzwsFO2LvUSzG0R7iSxMUs1EZY6QDXPn0IgdTEQVYvzMLuLk1HnnsA/HsKwfaNacdi5Vhy
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/AQwgkrsbnCstusotk4qxLnYr0RBxt7Bri_Fvwg3886YFmirg-BicPnKPDCyv6aigUogney-PgXchz4pTuSabkg/amsHg5YfeWaipsR
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/KygJ7Yip44JUmJ25u6O9cF0GtxwiS6FssNhz6q0xJOktDrqvERVYbdXzFtk_hBRoudYY3jA_98Y1bapkJ6Apig/v5BHh9432xNHuQD
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/8nE3Kdqz5xHF0xyN4UApHwwtIIjsXYtE1B4S0ZEnVRiGsskX0fVK1pKRq2CgWk2xWkXtUexN9LlVwn1aa6qMCA/KszAN8XsrZb8zdF
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/6O8rDlzNeTwWqVlebuCbgQljsVuUXCNpC6GAxjzhkpNEpa2ZUGx2yGxqbby8qniNj1fCASLrReYVlB2Kgp5Srw/kmvr55vah3uJGjJ
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/VJhLZfjoE_9QsW7uqMXdj-BAZxUmqbo33u-MrHik8JG9-z5LpApVXgDgh3hBIDvvjUyEksjbOPkaBuPLdC5_JA/HByrRP9BxxchWn8
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/MQB7qyEDLqkqaa4Dlp_N-ppI8Tn-AXhK8Ny3s2Wm3vYnfwtlJLeyF9IEGk2dUpgowhV3RMaLRHoCfgeLwcH_VQ/GUpIYXJPMhZpK9A
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/gYfDie0meZrzo0LSnAIyhp6r8e4e1_8yBRIyx1WrflRy6IUI6UodwHBX5m0f26ud1bLQOv_qaAMSdL4htoioqg/fmpxrCsju7YVjSL
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/2G4fGZL13C7tbqqvdJ8BdWQBCWQf2B4zFpTSVGduluVvy6zu3-I9lbRHUIm2HQCMe4HdD7d-uZWqbUl8ZryFyw/6iS2dJW2gqHThDc


 

 

 

Elk half jaar geeft SPV een krant uit over een

actueel onderwerp. Begin februari verschijnt de

krant ‘Volle kracht vooruit!’ In de krant leest u

verhalen van de manier waarop vmbo-scholen

de NPO-gelden inzetten en de resultaten die

daarmee bereikt worden. U kunt de krant gratis

bestellen. 

Lees het bericht  

 

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

  

  

 

Servicedocumenten corona
Vanuit OCW verschijnt zeer regelmatig een nieuw servicedocument of protocol rond corona.

Wij zetten deze documenten elke keer op onze website, maar sturen niet elke keer een

berichtje dat er weer een nieuw document geplaatst is. Zoekt u de laatste informatie over

corona in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op de themapagina NPO.

Naar de pagina  

 

 Volle kracht vooruit: hoe wordt NPO-geld besteed?

 

Online lezen
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