
 

Tijdens deze training komt aan de orde wat

moet en wat mag in het (beroepsgerichte)

vmbo, maar er is ook ruimte voor het

uitwisselingen van ervaringen, het leren van

elkaar en het stellen van vragen. U kunt

 

Van:                                            Info | SPV <info@pla�ormsvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 14 februari 2023 07:58
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            Naar een vij�arig vmbo
 

  

   

 

 

 

 

 

Beste Platform,
In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie over een mogelijk vijfjarig vmbo, kennismaken
met het beroepsgerichte vmbo en een vooraankondiging voor een prijsvraag
interventies in het vmbo, pro en (v)so.

 

Naar een vijfjarig vmbo
Kortgeleden stond er een opiniestuk in de Volkskrant waarin de voormalig voorzitters van de VO-

raad, de MBO Raad en de HBO Raad pleitte voor een vijfjarig vmbo met meer aandacht voor

basisvaardigheden. Ook SPV is voorstander van een vijfjarig vmbo, toeleidend naar een

startkwalificatie en extra aandacht voor taal en rekenen, maar dat mag niet betekenen dat

leerlingen extra uren Nederlands en rekenen/wiskunde krijgen. Extra aandacht voor

basisvaardigheden moet voor vmbo-leerlingen verwerkt worden in bestaande vakken. De

beroepsgerichte programma’s lenen zich hier erg goed voor.

Lees het artikel  

 

 Kennismaken met het beroepsgerichte vmbo

 

Nieuwsbrief SP

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/PG5TGx0nV7f9NyDn3DYLmgkey9uC9CvZjO5VACoRNYHHMqFURbplDi-4cg709Ig-yukG1PR2n4iWPJJkU-nCgQ/A88264JY7uG2qIC
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/K52jzjITaRmiDLd8kimVvOCi2Zz3r3cgoBjDe-vlePLHUkOAWwsHCsBlIdcfBF0J-nzxl_2gAy0SVia6hZPuCg/ggQywEMq5wduI2P
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/-mjUxu6SFu4kByyEySW-Ys9vdeq_fu2ObazXT5CR_HIWEFfqRldPZF8uSH3vp4WF_lkqyPFZYoeCIIywsKQasA/sNLRWJGqUCgbGcU
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/c99LhxMPFXnblu9MbWRV_5hNJP9KWoIy4KQJW8GcB9EIT-Xe6AvGjewGXWf0PeCzV8X26ptdseCcLGWh7EQpdQ/nMQAK7cDcXHYIdP
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/7IP0to-l-rutb217ILz0pM5BRSVlWu0g6a5jFariXC7A-CMoygWHWs1r7AN7rS16q6IVSjO--fSLmhHvMN4BSw/kUEhhN4iauIMram
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/wslduzSqkv0UIvbRdwDRd0tqI7jEDwitOTuRY9RUHVbCag7fe1AVkwHYq34lbQjwFaumM70zgbQRZLKVJU_S-w/jVCbRhevkhVqgeH


 

inschrijven voor een training van een dagdeel

op 7 maart of 3 april via Bijscholingvmbo.nl.

Meer informatie  

 

 

 

Is uw organisatie betrokken bij interventies in

het vmbo, pro en/of (v)so waarmee de

ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele

en praktische vaardigheden van leerlingen

wordt bevorderd? Dan kunt u deze binnenkort

indienen voor het wetenschappelijk onderzoek

‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en

(v)so’.

Meer informatie  

 

14 en 15 maart 2023

VMBO Examenfestival

Het loopt snel vol, schrijf nu in!  

 

“Met spijkerstof kun je alle kanten op (ook in de
les!)”
Hoe verwerk je duurzaamheid in je lessen op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt? 

Harmien Daggert, docente D&P aan het Carmel College Salland in Raalte, koos daarvoor als

thema de spijkerbroek, een kledingstuk dat letterlijk dichtbij de leerlingen staat en zich leent

voor veel verschillende soorten opdrachten. “Dit onderwerp past echt bij creatieve leerlingen.”
 

 

Lees het inspiratievoorbeeld  

 

 

Vooraankondiging: prijsvraag interventies in het vmbo,
pro en (v)so

 

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/5WJv70xFRArpJluOQTrZbxBmVbIAkSTX8H3YqXdZ9wsIxz7Z729SnO04SBx8WtSU5BUNnfHbipRsWNG5-pTjow/AP2nPPsVFpA4NuV
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https://c.spotler.com/ct/m1/k1/mvYoMJfSMuzqw43YiD0k10iPP5UQeR_jYyKfk7MIeK3Q-uBJg7TBKQECA2qdH8PHf1vK3evAQa9RYkZxwrULbw/BuBkV6Mm8bXKUJi


 

 

 

Het platform E&O werkt, samen met OCW,

CvTE, Cito en SLO aan een nieuw profielvak

voor het profiel Economie en ondernemen. Er

ligt intussen een concept examenprogramma

en een concept syllabus waarop de

ontwikkelaars graag uw reactie willen.

Docenten E&O worden uitgenodigd hun mening

te geven over het concept examenprogramma

en de concept syllabus.

Lees meer  

 

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

 

  

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

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!”

Lees het inspiratievoorbeeld  

 

 Nieuw profielvak E&O
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https://c.spotler.com/ct/m1/k1/K52jzjITaRmiDLd8kimVvOCi2Zz3r3cgoBjDe-vlePLHUkOAWwsHCsBlIdcfBF0J-nzxl_2gAy0SVia6hZPuCg/ggQywEMq5wduI2P
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