
  

Op maandag 13 juni organiseert SPV haar

managementdag. We spreken dan over

 

Van:                                            Info | SPV <info@pla�ormsvmbo.nl>
Verzonden:                             zondag 29 mei 2022 17:30
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            Hoe hee� u het profielvak afgesloten?
 
Opvolgingsvlag:                     Opvolgen
Vlagstatus:                               Met vlag
 

  

   

 

 

 

 

 

Beste Platform,
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 cspe enquête, de managementdag van SPV, de
nieuwe leerweg, praktijkgerichte programma's en Bijscholingvmbo.nl. 

 

Vul de enquête cspe in!
Ook al wordt het beroepsgerichte programma dit jaar niet officieel afgesloten met het cspe,

toch horen we graag uw mening over de afsluiting, ook als u het cspe niet heeft

gebruikt. Sommige scholen gebruiken het hele cspe, anderen delen ervan en weer anderen

sluiten het profielvak af met (een) eigen examen(s). Wij zijn benieuwd welke keuze ú gemaakt

heeft. En als u gebruik gemaakt heeft van het cspe, bij (delen van) de afsluiting van het

profielvak, wat uw mening is over het examen.

Geef uw mening  

 

 

Managementdag SPV: Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar

 

Nieuwsbrief SP

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/OHSCJAoj3CgDL4p6RD1_I1VB89fb7Ajn0z6nw6QW1LHCUUW-_-eVFHI4bcMnClg4ZaMISvtz5m1snGfZL1B5jA/ANfgQXDkrxejNBL
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/QBjrlpUrQmqTanKakEooWwMiTUX3av3G8Bo5Z0FGa0kzKjlWx-UaVoF_I16tHxejOv1OJSjwvgglPZi-MQ4oiA/dfmackU85Gm54ym
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/IOpp3140-XN3ZXAhOa38W1V63ZyP8AZyaoYpc2MavqxpFy7QYnBMObxdr42-xILhKqMx5VBdebdcPsMGVlolLw/C8dx6kjVj8cyDP2
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/2eXCz39bfD81nzLTBOup6jKy3IyVa7xbKI2G2X_fTWXpdhFCqciSXMA9st7oUbM75DcO29fN2Ka169btVLWCQQ/ShCIHpqTT8R9NHn
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/RU2dM5qiLDnDV836cqlarO2evRJPXMPJhoRYBY6d_1ZogqHhRu_VkcA1JbN16rqSv0dpO1o29hXxQ5B84WAnIQ/ucbXdMm5kFaiin5
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Y2DG5FpLZLX85Ga7dTJ9ND8uAlSmqLMITKNBUYC-3I4tyM7wzo6YkVN9vibkTSzO0WXTb9ajzwJjS44n35ifIA/IYjWp9T7TKeTfU3


 

duurzaam toekomstgericht beroepsonderwijs. 
 

Jan van Nierop en Henk Hagoort gaan met

elkaar in gesprek over de vraag hoe het vmbo

er in 2030 uit moet zien en natuurlijk kunt u

hierover meepraten. 

Schrijf u in  

 

 

 

Op 13 april is de tweede nieuwsbrief van het

project Nieuwe Leerweg verschenen met o.a.

een artikel over de invoeringsdatum. In dat

artikel staat dat OCW beseft dat 2024 kort dag

is en zich hierover beraadt. 

Lees meer  

 

 

Nieuwe leerweg, praktijkgericht programma,
bijscholing
SPV is er groot voorstander van dat alle leerlingen in het v(mb)o kennismaken met de

beroepspraktijk. Leerlingen leren hierdoor basisvaardigheden en oriënteren zich op hun

toekomst. De ene leerling heeft behoefte aan een breed oriënterend programma, de andere

leerling wil graag binnen een werkveld de diepte in. In de visie van SPV moet beide mogelijk

zijn binnen alle vo-opleidingen.
 

SPV werkt graag mee aan de ontwikkeling van de nieuwe leerweg in het vmbo én de op de

beroepspraktijkgerichte programma’s binnen die leerweg. Dit doet ze door mee te praten in

landelijk overleg, bij te dragen aan de ontwikkeling van programma’s en het organiseren van

bijscholing voor teams en docenten. 

 

 Planning van de nieuwe leerweg

 

Stand van zaken praktijkgerichte
programma's
De ervaringen van het eerste pilotjaar worden verwerkt in de tweede versie van de concept

examenprogramma’s voor de licentievrije programma’s. Daarnaast verschijnen binnenkort de

eerste concept examenprogramma’s voor de licentiegebonden programma’s en ‘Techniek en

innovatief vakmanschap’. Met deze laatstgenoemde programma’s gaan pilotscholen vanaf 1

augustus 2022 ervaring opdoen.
 

Zodra de concept examenprogramma’s door de minister zijn vastgesteld zal hierover via de

website nieuweleerweg.nl door SLO gecommuniceerd worden. 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/u3N5doO2k65o-59G_cToegl4MEG7o_s6_o5yfwATUjpkdQveRph94ROL-oRR8EQ_BsjwAbBhjLH9HZlWkJ8mMw/ujIqiuZ8ks7qAtq
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/K1kaMsGBaX-AtWh3h0i3MmswsZnHQnidvaBTNTF_UQMcvFg3oSkp1HE9gjOflhvlIcKvOUkQcmBzmhD2kkvCNg/XQECR5tVcysfXsj
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/IUq2jIs6aWfl7yx-kflHVj66d8z6gdAp46AJVoKx7R28x6HenDDw0jVspUj1PHBHReG3e87a2-Dd00G2IhISgg/bATeCtBPQUdWnUA
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/I00e7VexYKO5mSI8vdbwcVakJFLkhHXTZd9-NPNM3ot7f3CDDBYAbHR82kxvC1JZ2DZ2L8mHYvci3Q1ycoB_kw/u8cUnXIqyji8hqM
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/GOWjbYgWlrM2cRO2Hln1Q5Vc2E1ER5yyMtxkb3ScefppVE4X_VYkPMoFZu5lQlVmyLWJNLPvfk0lra-kLSduOw/4388rbsEvSBEujX
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/xwRCpNpfP9xvriRe3-m269kubink9Umh_kAA8FjlFPmtW6d0DXLRvbnrEHcP0HgPLHH6qZOExdk0ohCJ7-XZrw/dfLYIyFzyEGWTPt


 

 

 

Wilt u zich voorbereiden op de invoering van

een praktijkgericht programma, dan kunt u

deelnemen aan een van de scholingen rond

deze programma’s. Deelname aan

Bijscholingvmbo.nl staat open voor alle

docenten in het vmbo. Ook instructeurs en

onderwijsassistenten zijn van harte welkom.

Meer informatie  

 

"Goede digitale
vaardigheden, daar hebben
álle docenten en leerlingen
iets aan"
Interview met Machiel Keekstra,

kwartiermaker voor het praktijkgerichte

programma Informatietechnologie en

trainer van de startmodule 'Hoe geef ik

vorm aan het praktijkgerichte

programma informatietechnologie?'  

Lees het interview  

 

"Veel docenten weten wel
dat er iets gaat veranderen -
maar wat precies"

Interview met Elise Weber,

kwartiermaker voor het programma

Economie & Ondernemen. Zij verzorgt

de starttraining PGP E&O in de nieuwe

leerweg. Wat zijn haar ervaringen tot

nu toe?

Lees het interview  

 

 

 

Tien jaar geleden was SPV een van de

initiatiefnemers voor de bijzonder leerstoel

‘Leeromgeving en -loopbanen’. In 2012 werd

Marinka Kuijpers aangesteld als bijzonder

hoogleraar voor deze leerstoel, die onderdeel is

van de Open Universiteit. Kortgeleden is

besloten dat de leerstoel voortgezet wordt.

Lees het persbericht  

 

Bijscholing nieuwe leerling/praktijkgerichte
programma's

 

 

Bijzondere leerstoel 'Leeromgeving en -loopbanen'
wordt voortgezet 

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/JFWodpt2UUzqqjhpx9cYfH8Uu6qPm6eEUEOzH182BtQ2OAbmdVVGHrRGq9IxCn11ucKkig0lZuqRVOGi5indqw/hHRsXALPpRAaBV8
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/ImZ_7dlGniMQiry6q2V6HrGL1mG4Ye3JddmUcS41YkjskxNvIky89th-ZVFqOTQBeiQ_9TSiyS5hwbuOHdv_HQ/uXsmXQwJcAwsrqY
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/mo_1-4_U_IDJBJzFDSo1mOhhnGHhIrX3TR4isvVdEYASW7wCUPf64JMUFDfHr6aESlzu-P-nedjaCCVZ487BBA/hkVDCmXgvbYwSxB
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/UQHs5h-Kgr_L0F8qISo0MeoydewicckHn4PCipZvWqOnx8v-mPTX-uDkcb_8newyIjS3BvcwmyFlkmDMI7MxyA/gCzXqvgKZIFqxn9
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/BKH7e7-EpKZzT_dYswdszfPo2vUEaru3_jpKfHnrhy2S0giE6fb00bsDS-WYRfAp11lDFXV54PCDPOcgTN-K7A/KCxYqTbFKg3DmMv
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/8n6ZEAn24MWwM-FJvdzazAVijehc1WBhD8Dzq5zRN5-y_MsEQrrjyTSW_3rbwCPBxoSRPhqOL25bAf1fPOJQaA/r8JyUJ2RuDUu6UP
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/UbCcYNfwsak210zrM2aJm5lPAILDGUbTxAYuFPbgRuD8UDtlkjlXZt7IL1K3UXp5wGK7IFiNlXo9nmknrLt6vA/6MZgR48rGqd8fxm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/B7s1zUo68Q8P7J6voy2svFSKVd369VofS9YwVSzHYfqPPJSrnd8er8IuY6t5iDcnzFsz03gJBMLw4KmnAiXq_Q/ux83VrP8KGSAVHj
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/X0uwqdFogY2SMaS_87LQOZMkvUKnMBjtnHo9gh8nQqXQbOA2kTvaaVMkkC35xsL89xLoKBQWrs1tIftj7jlANQ/aAbTDxANPr85McI
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/5acdEaH5Ym_mu3uUJZi47dxhoG80QxV-f7FyCW8-FikHXugxzmjlJcSMEmZxAm9Pne2Gpa_JAkK65rB3phDAew/me5XdwPNn8hbQry
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/y6jlqyvpweNiuZcmXD-TTO1lsPDWaQjSYgtvtJBTGBcLZvj7-VRSURucS7_eOUW1ziEPqJBytPdk0JYb0gl1MQ/ia4IRW4kkDPNhLW
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/toqE7Y1bBPXScWJaBlvinSiBE1VPjIP1_iPr4-sRGltj42eFo4IpUgoI18WGBFTDUekFwS98MJG5QFuCbUO7mA/V66zcNtfdmGL5Zt


Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

 

  

Stand van zaken bekostiging lwoo en pro
Het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro wordt sinds 2016 gebudgetteerd en elk jaar

verdeeld onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit gebeurt op basis van de

leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2012 en is daarmee sterk verouderd. 
 

In de zoektocht naar een nieuwe toekomstbestendige bekostigingssystematiek is in opdracht

van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de optie van rechtstreekse financiering

van het praktijkonderwijs en een verkenning uitgevoerd voor een indicator om de behoefte

voor lwoo in een samenwerkingsverband te voorspellen.

Lees meer  

 

tel:+31600000732
tel:+31307670068
mailto:info@platformsvmbo.nl
mailto:info@platformsvmbo.nl
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/_tG-twX77uoQwou3cL94yoTfjAWVJpcYY3_er63mLcuJljAy-BG6L0dY2qWEtrcbcY_xMDALpRCh1fQTXkHYZA/8yXkG8Kxv5qEy2h
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Lqg7yqfJeQfWGNY8mV_bMck6N_X2n95amo32CxDNWT_nJUJMGFf5Eg634YeMz-IUrfh67tXV8IX0iyaJoEJirw/fhB8cWTipi952hA
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/QBjrlpUrQmqTanKakEooWwMiTUX3av3G8Bo5Z0FGa0kzKjlWx-UaVoF_I16tHxejOv1OJSjwvgglPZi-MQ4oiA/dfmackU85Gm54ym
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/w4ZPonS2AY5IRsaXmGy1C5jI11-Z3eJYqLKDyn0Hqx14q016tZOeR0RxePMx4ShrCdcbZrTEGea2Eed-u3l2Fw/umRpBVd6NswLWag
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/NyZQxwmZ_5GQVtPhALZcH7x56zW61I_qCILADd5ePC248MXz4c9i2394KjAMfCC9judRJQ3EID48MTufVwlMrw/BZiIRvwLZfMbnwu
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/MdToUisuFddV2wPhPItUmQAPa5NCl02fW7fQ2vBKaSGeXOEiSQwv64yvrG43G1Akc5_8hzfB44Jh7T7M8PERQA/NAxZ6f8bIDYprRp
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/RHBL3ypna95fq6gJDc5xognWf0oWI1y2QShUe0huxNQyyBcHgWfRzB0sOaQRGiObJXMdPs5WrgqnQtvLg1Mqfw/VcLLrVfwLYuNeVm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/DtoGXenFTjICDRhCZYwKP1gWUSba_JNMDKYqHiixmVfIhrso2wfy7AqMDzg-2y8vXJwEvCWfoWPI35m0sWKcNQ/bbsERuBT2nRa74N

