
 

 

Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen in

het vmbo gegroeid. In het derde leerjaar van de

 

  

   

 

 

 

 

 

Beste Platform,
In deze nieuwsbrief aandacht voor het VMBO Examenfestival, de toename van
leerlingen in het vmbo, informatie over keuzevakken en een training kennismaken met
het beroepsgerichte vmbo. 

 

Inschrijving geopend voor VMBO Examenfestival
2023
Op 14 en 15 maart van 10.30 tot 15.00 vindt het VMBO Examenfestival 2023 plaats. Tijdens

die dagen krijgt u vakinhoudelijke voorlichting over de komende cspe's. Met collega’s

bespreekt u het cspe, de voorbereiding ervan en de beoordeling. Tijdens deze dagen wordt er

vertrouwelijke informatie gedeeld die alleen bedoeld is voor docenten die een cspe afnemen.
 

Naast de cspe voorlichting zijn er op 14 en 15 maart workshops over examinering:

schoolexamens, PTA, het beoordelen van een praktijkgericht programma enz.
 

Het is de bedoeling dat docenten één dag het VMBO Examenfestival bezoeken. Omdat we

veel deelnemers verwachten is het programma over twee dagen verspreid.

Meld u aan  
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basisberoepsgerichte leerweg zitten ruim 3.500

meer leerlingen dan voorgaande jaren. Dit komt

waarschijnlijk door de instroom van

nieuwkomers in Nederland en doordat

leerlingen last hebben van corona.

Meer informatie  

 

 

Het vmbo kent 189 keuzevakken (als we de

profieldelen die als keuzevak aangeboden

mogen worden meetellen). Op 1 na worden alle

keuzevakken aangeboden en doen leerlingen

ook examen in die keuzevakken. Al sinds de

invoering van de profielen in het vmbo staat

‘Ondernemen’ op 1 met ruim 10.000

examenkandidaten.

Bekijk de lijst met
keuzevakken

 

 

 

 In alle keuzevakken wordt examen gedaan

 

       Veelgestelde vraag
Bestaat er voor keuzevakken ook een syllabus?

 
Die is er, maar heet ‘vakinhoudelijke uitwerking’. In tegenstelling tot de syllabus voor de

profielmodulen van het beroepsgerichte programma zijn vakinhoudelijke uitwerkingen niet

voorschrijvend, maar geven ze sugges�es voor de invulling van het keuzevak. Vakinhoudelijke

uitwerkingen zijn behulpzaam bij het uitwerken van de vrij globale eindtermen uit het

examenprogramma tot een onderwijsprogramma en kunnen behulpzaam zijn bij het invullen van

het onderwijs in bijv. een bedrijf, als het gaat om de vraag: wat moeten leerlingen leren.

Vakinhoudelijke uitwerkingen staan op de website van SPV. 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Maritiem en
Techniek
Op de Maritieme Academie Harlingen stroomt 95% van de vmbo-leerlingen door naar een

maritieme mbo-opleiding op het ROC Nova College, in hetzelfde gebouw. Teamleider Anna
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Nieuwe teamleiders of sectordirecteuren in het

vmbo zoeken regelmatig contact met SPV met

een vraag over wat er mag en moet in het

vmbo.
 

Daarom organiseren we in het kader van

Bijscholingvmbo een training: ‘Kennismaken

met het beroepsgerichte vmbo'.

Meer informatie  

 

 

 

 

Groenpact versnelt het vinden van oplossingen

voor maatschappelijke uitdagingen binnen het

groene domein. Oplossingen met impact!

Studenten en leerlingen zijn vaak al tijdens hun

opleiding bezig met deze oplossingen. De

Groenpact Impactprijs is een prachtige kans om

leerlingen, studenten en groene oplossingen in

het zonnetje te zetten.

Lees meer  

 

 

 

Voor het programma ‘Impuls open

leermateriaal’ van het Groeifonds is Kennisnet

(programmaleider) op zoek naar input uit het

scholenveld. Hiervoor zoeken ze

scholen/directeuren/docenten/leerkrachten die

een brede klankbordgroep (PO en VO apart)

kunnen vormen voor dit programma. 

Meer informatie  

 

  

Geïnteresseerd in een activiteit in klas 3, die
 

Dantuma: “Die doorlopende leerlijn is voor onze leerlingen echt een voordeel. Dit zijn kinderen

die bewust voor deze opleiding kiezen. Als ze klaar zijn, stappen ze zo snel mogelijk aan

boord!”

Download het artikel  

 

 Kennismaken met het beroepsgerichte vmbo

 

 Inschrijving Groenpact Impactprijs gestart

 

 Klankbordgroep Impuls Open Leermateriaal

 

 

Leerlingen werken aan het oplossen van
wiskundeproblemen

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/KiH0O_lnHhXjNweqLy-M--8Z7Rxro3g2hV9mcOxTe3xLXhhCevARD95bhKUeJl9k87_6nDVSnbNJkxA3kej1_g/qRwQwNmnMrFyQQr
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/ZWDXQ5pWYOweDMD4Lf-xr5gCMH99K8E587VVe-Mums6vwGQ79z3QOZH422u73kMLQdp7nWciVWJfx4V2qbM1vA/BAMdktPxM3eDtaj
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Dn9FGyEvqMGiF5pJA6R6Xqo-T68LIQrlPRJwlzVsb4FDX5jUAXwvR6CNfgbfu5kIGMBPblPLwm8tt7XP8xiOSw/J8wunQDCkmMrIKq
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/wkXqIcc5woJMNSVl06spLGm99y9O0PnAFjooH0LWJoZTKSO6PcoR5xsxCRnYFwYATCiwn125f97wfMWExdYXTg/qacFCajRUwJkzWv
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/uVBJyRCkB4hrKgRQ1eIHDRfxRKDDLtfGyj8zgfwWW8UKvMSe09Od8u3loroN3CfvLLWx9hvzBHGck4xSaVJmeg/jscEqPW5dF9mfA8
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/zkKKdO6AGoNg8PrlrERgpuszC-Wq0cJjhKMce4fDqOW3zBNKNWWcpccFE7LLfFLKA789FyDvn-DF_hNlwilzXw/99gK9wqELDXHvzb
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/kgCkS0WSFrX7FbuH1XgEfoW7nQBdCLZ5yCdATRu6lMm_VFHVjBiHZZYs1M0OyRH7EdK0gVIboAypQj2R11bYww/WCxyM9cPYJntXIG
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/_xyZb5IgqbtZAHRPgW5sHiEZdbKBnRU20brG7S_vNrGyyQeRnvGcFz1Ol_FfvMVOWjJbwpis_qFOrTSaTniWxg/Dm7cbhYA6kfdG3n
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/QavMwBDnWWzdHHLcricfMwG3AnGUI_ORrRrT__lQfrGGfhPIEw9hnTXBzjtAKczZSjdW8kBxNnbSBj3x1KFElg/jNMEbu3V6tGet4y
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/RLqNHZaNvDgLsI2lK_ClXS6D4hWSvNext0-9lsVOPBUf_EEhPVKPOq7MVDYsyvBks4ijsTXHGwPDcV2fwnQ9HQ/e6QeeEdIw6wXhZi
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/VKsXFd7MzOmiwneixStDmaGmlz_9L99BbiJyOzcPPqwF7J7LYNMcGL1HHOSYOeNeo3UJfvDsVTNObaQnLfwvdw/hgrvVqEIb8Gt9Ma


 

een beroep doet op wiskundig denken en

probleemoplossen? Op 15 februari vindt de

VMBO Wiskunde Dag 2023 plaats. Leerlingen

werken in teams van 3 of 4 aan een 'grote'

wiskundige (denk)opdracht waarin

probleemoplossen centraal staat.

Lees meer  

 

 

Doet uw school ook mee? Begin dit jaar (van

eind januari tot en met half maart) komt het

ministerie van OCW langs in negen steden door

heel het land om samen met

onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en

vso het Nationaal Programma Onderwijs onder

de loep te nemen: wat leren we van de

afgelopen periode? 

Meld u aan  
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Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

 

  

 

 

OCW Dichtbij: Nationaal Programma Onderwijs onder
de loep
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