
 

 

Verschillende betrokkenen hebben overlegd

met OCW over de examens 2023. Advies van

VO-raad, Laks en SPV was om ook in 2023

extra maatregelen te nemen. De minister heeft

21 november besloten niet op dit advies in te

gaan en de examens door te laten gaan zoals

voor corona, met een paar kleine

aanpassingen.

 

Van:                                            Info | SPV <info@pla�ormsvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 29 november 2022 07:50
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            Onderzoek vertraging en advies examens 2023
 

  

   

 

 

 

 

 

Beste Platform,
In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. impact corona op leerlingen, examens 2023,
Examenfestival op 14 en 15 maart 2023, informatiebijeenkomst CSPE en PTA en de
conceptexamenprogramma´s wiskunde.

 

Corona heeft nog steeds grote impact op leerlingen
Dat blijkt uit het onderzoek naar vertraging dat Bureau Turf en Bureau Stroming in opdracht

van SPV hebben uitgevoerd. Net als de afgelopen twee jaar is aan docenten en

leidinggevenden gevraagd hoe 4e jaars leerlingen ervoor staan en of zij ‘normaal’ examen

kunnen doen.

Lees het onderzoek  

 

 Examens 2023

 

Nieuwsbrief SP

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/WZ75kGbJpQjtDEWMBzizlUWTIDxCVlw_YfEOpqMztAr36J0ufw8IZx5SjASI5k2kEc2eUBx30piiaCDTqqtO9A/AqCrGKBCxeRbZTL
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/SRZtFmyO_92o8KGRJ7GmKnDfEw2QS7Ma-VSlsxpTBykaV5_Z2sDs-JjIPe7ev2vVLiLeQAh5cJ1dLkVLPYYrFg/W2ddjKTwKFBcCXm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/DlVrBoVqq5JepXKE6OffbANA7du6rAaICP0YSndYldK-Ood8V7-MYirD8LQJ01zdDfYEdz-IG9EW_Fd0IyT3ow/bYV4PnuaL4B9tPD
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/IwgFJtfPY5zErFEUqgQwwmgrdKgughhbXBFZOsIAY2WR5mGIGPX2O3m9tvs426p1q_xgj7NJLtovo-C8wLigEw/kEGw4fSmpM7KCIE
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/tQEI6P3nW4P1BZ7tN8-z12dUlco9hF19iKa9XPdnTlH2kPK5vo7SkNDEC0cw9bUafUjbkILk4BsNOikNC-aMrQ/fIwV4dVxJnHwWED
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/LXAUr4BEKk7eWH7iShm7mwCbXftw7Sjw97taz1xAS-ztkJeeWc-saEGSD_gfbaS_W88uq8qFZWzbkhXqxJh9Dg/AZdHxK8Iy6uJmwF


 

Lees meer  

 

 

In een brief, als antwoord op vragen van D66

heeft minister Wiersma enige duidelijkheid

gegeven over de toekomst van de gemengde

en theoretische leerweg. Hij maakt onderscheid

tussen een stelselherziening (invoering van de

nieuwe leerweg) en de invoering van nieuwe

vakken (praktijkgerichte programma’s).

Meer informatie  

 

 

 

Bent u mentor en/of docent van een

examenklas? En weten uw leerlingen al welke

vervolgopleiding ze leuk vinden? Op

KiesMBO.nl zien ze welke school welke

 

 

 

Geen nieuwe leerweg, wel praktijkgerichte
programma’s

 

Examenfestival
Op 14 en 15 maart 2023 heten we alle docenten beroepsgerichte programma’s die het CSPE

voor hun profiel afnemen weer welkom in het Postillion Hotel in Bunnik. Dan vindt weer het

Examenfestival plaats met veel aandacht voor de CSPE’s 2023. Het programma voor deze

dagen vindt u in de nieuwsbrief van december.

 

CSPE en PTA
Voor docenten en examensecretarissen die voor het eerst een CSPE afnemen of een PTA

maken is er op 17 januari 2023 een informatiebijeenkomst over deze beide onderwerpen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik. Medewerkers van Cito en

CvTE leggen het proces rond het CSPE uit (van voorbereiding tot beoordeling) en

medewerkers vanuit SPV geven uitleg over wat moet en wat mag in het PTA. U kunt beide of

een van beide voorlichtingen volgen.

Aanmelden  

 

 Overzicht Open Dagen op KiesMBO.nl

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/abtOTqkEv3GknQr7WycG20_q6Hhe2ZQQMHPH4ne33xlH7xSmymhm9v_mBm23GpbQU7yXKLVKsfoTcy5hKznxCA/xs9aGpUUMznMRG3
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/vEI0keIZutqW56nXuG46gqzllSg-rHLJW0-sCt4d8RICBbMa0UpKzi0cxUDUT1lyF4NhQErQSpR4rR-RkEYIAA/vTsisYQNvGfVnpA
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Ej_RZJnJpqDnHX2Hf3hgScdseN_MS42rbfAOJO0_r2ptNCPVMAJGGn9IpA6um43XI7Fsg5ivbr6GE49djcFScw/I7Kwk6b4SbGHvFc
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/UY_jhsPLpz34HA_3fMTUcBf-CO0Tog9SXpxDnHlCDz9od9lv8b4nohW2XwOEYQgMNW30SVEzlXtQTqDELis0ZQ/P9yZGqRMgQUbRCk
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/S50Lrbw0RUoiEO4Inkj4PBGCx3kjOg7h-FGRQ16Sggl9ZfBvPR3B1x_ERpfYTbOmx4Nog2zSGc-3KzenhiW_Ow/i6ZIYVpQp3jLc6u
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/2JX_aE9YwoQH3G9aUv9u7u-PbwXdB3a-0d3NHiH5YdUPYFGBJbXoeWL_TQYNA0FZaQ4Wg3XYt7p2MwNhNshUqQ/YCyZ8vq782M8nBp
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/OgwyPyNv97B8aAa2QxUIoOUiwFzDHf2N_3PxBv4cayUBgi4K-OG5euCwPKygOFJ_mOCwYbreVPuaggidbDpXVw/EFihdAAxULpiKvA
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/JeIyQRw1p0R8TMDDaW0U2tr65hdnvvlT3y0me6Rn51x0Z2sdvphGvpN3yqCQIUXDY3TucRLfKnJs2RELNVLSOA/YSU7ZQzaEFyh7Jj


 

opleiding aanbiedt en of er binnenkort een open

dag is. Alle vervolgopleidingen staan bij elkaar

in een duidelijk overzicht. Ook handig: ze

kunnen meteen doorklikken en zich aanmelden

bij een open dag.

Kijk op KiesMBO.nl  

 

 

Woensdag 16 december zijn de

conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo

aangeboden aan OCW. De overhandiging

markeert de afronding van deze fase en geeft

het startsein voor de volgende fase, waarin

analyse en het beproeven van de

conceptexamenprogramma's centraal staan.

Lees het bericht  

 

 

 

 

Begin 2023 komt OCW bij u in de regio langs

om samen met onderwijsprofessionals, ouders

én leerlingen het NP Onderwijs onder de loep te

nemen: wat leren we van de afgelopen

periode?

Meer informatie  

 

 

Save the date
Op maandag 12 juni 2023 vindt in the Colour Kitchen Zuilen te Utrecht de jaarlijkse

managementdag van SPV plaats. Deze dag begint om 15.00 uur en eindigt met een diner

voor de deelnemers. Noteer deze dag al vast in uw agenda. Binnenkort ontvangt u meer

informatie.

 

 

Conceptexamenprogramma’s wiskunde aangeboden
aan OCW

 

 

Vooraankondiging OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder
de loep

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/UH_CTmyr7066k9WHUuxM-9yyxjryDSMVc-5eAo-oxqOrC8azunoyU2DZXREjmMqKswoP0UeZ1tI6CmqcPkCvAw/CEGIwTMyS8WktPq
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/cs-DPSreLXg3qZMML8kVtHuFYz0zNHmGRFvZ9pjgogyBY3Ti3s-iCNON5ekf_tfvXcguT7-TU976O0KLk6fqEw/nmX8ythvDDrbi4n
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/49FnYgSPwt4J2LFjuN3txf7eBt_u-XN1k_L5pYD7aFIPMSomfq2j23huOrNvF6udI7vY2VkHNxCPITn83jw_6A/HE3gDnwGjpipHAu
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/mDp8CkaJHeVvrENU3KxoELxTCaX_U6NyMTmB6oakpvCs3l9v__IkmVHGb4tm_jx_kU3W1eAJsEBm3aIFLLPODA/6r7FYdQeZwJJG85
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/lDkIhGQImEia1viifTUMVZX5PQ09mcMOJEMvwsrU-YYWgDHx1Amex4fVEk5tbtHtzOpkhdlfyCrCjSXYbLTD3Q/Z3WIUHmiAMxaS9D
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/sjGQ2lsiCpum9YgjaM2IMJU4dPtL986qzkVCDWyUCJubbNU9OL6G_Xt3xfXY28hej-8R01ej74qJj4taD9oizw/sbtKz7yAZaipM8e
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Op5Ci7km-uyAUe5S3DhsMIB_SFLFxz_Tw0KS2ZP-26mvGj59fxoFs_BId3YuKge1mi9lRvaOcHZWvKn8savIrg/UW9D9VVEDNQ9sSw
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/iYRCdPeJaXsNE6IXU5DrKC7FXMELoLsEqXpsuV33SUlFxZraBSPCc-tmc8m5yflZeuxwZzTKKMrz6iqUUDbvSg/22bwi6meLmq6cXX
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Yo4iP7onI4mDW0DfW8CnJT5QHkdAZwvJuOj8KTN6ebgk_VbmgnzOCF59iGJX-7WO-88_EHu0OYpj2jDOz1nmgA/Jxn8YrXkHRnjQPb


 

 

 

De regeling praktijkleren wordt met een jaar

verlengd tot 31 december 2023. In het kader

van deze regeling krijgen bedrijven een

tegemoetkoming in de kosten voor het

begeleiden van leerlingen.

Lees meer  

 

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

 

  

Goede voorlichting geven over allergenen, dat is
onderdeel van je gastvrijheid
Op het gebied van Horeca, Bakkerij en Recreatie gaan de ontwikkelingen razendsnel en is het

dus belangrijk om door middel van bijscholingen je vakkennis bij te houden, vindt Sjaak

Waasdorp, secretaris van het Platform HBR en docent op de Haagse Vatelschool.

Bijvoorbeeld op het gebied van allergenen of hospitality. Daarnaast is er aandacht voor het

pure ambacht in de bijscholing Wild.

Download het artikel  

 

 Regeling praktijkleren verlengd
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https://c.spotler.com/ct/m1/k1/SRZtFmyO_92o8KGRJ7GmKnDfEw2QS7Ma-VSlsxpTBykaV5_Z2sDs-JjIPe7ev2vVLiLeQAh5cJ1dLkVLPYYrFg/W2ddjKTwKFBcCXm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/jwFHOAN0X6ZTsDsANING3Lit0EkdZTIyxuyYlMBGX2K610nabSbnjci6---wuONfXBpbdQjQKfDTKs28ok-FLg/RGs2CRXcMtLVGnM
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/WY5E7E8lbbQOpmb8GMlTlDYEC0jmmD4-K9hvm6Atm0vWgrzHWuqulwhD8MRwcOVBiYgoTglmAcF5-7bnT50ngQ/q8Nm5HxzVX3yjjE
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/imLPZto3Tpgt8dSLqLT-FxO0ltQBTUCCe_tlUEz1bLN4WNAa9qjeE5O33Ls_jraAXhCYnpp5DVAwwJXu7gDk2g/e865AwKVUuteXSH
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/bagh_zuTlhRlsNvmk0tBsvmYbfES84leqUmPOIFF4FWK0Ecjw2vtM85s-w_aO1uIJAyGwT5OLgO2fRgx-cAPbQ/qespA8Bt4UhCkVw
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