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Ben jij al up-to-date? #NieuweLeerweg - juni 2022

Up-to-date door bijscholing

Wilt u zich voorbereiden op de invoering van een praktijkgericht programma, dan
kunt u deelnemen aan een van de scholingen rond deze programma’s. Er is
algemene scholing, zoals ‘Hoe maak ik een praktijkgerichte opdracht?’ of ‘LOB in de
nieuwe leerweg’ en programmaspecifieke scholingen, zoals ‘Hoe geef ik vorm aan
het praktijkgerichte programma? Deelname aan bijscholing vmbo staat open voor
alle docenten in het vmbo. Ook instructeurs en onderwijsassistenten zijn van harte
welkom.
Bekijk het aanbod op Bijscholingvmbo.nl

Interview

Edith Diepeveen

"Het is mooi als je vanuit je eigen ervaring kunt vertellen over nieuwe
technologie"

Edith Diepeveen is kwartiermaker voor de bijscholingen voor het profiel Groen.
Onder de noemer ‘Sterk groen Techniekonderwijs’ is er in het trainingsprogramma
veel aandacht voor de nieuwste technologieën, zoals vliegen met drones en
pixelfarming.
Lees het interview

Review

Aan de slag met de
nieuwe leerweg

Janna Oldenbeuving is teamleider TL
en mavo aan het Vincent van Gogh
College (locatie Salland) in Assen.
Samen met haar team volgde ze
onlangs de werkbijeenkomst ‘Aan de
slag met de nieuwe leerweg’.

Lees de review

Nieuwe concept praktijkgerichte programma's

De ervaringen van het eerste pilotjaar zijn verwerkt in de tweede versie van de
conceptexamenprogramma’s voor de licentievrije programma’s. Deze programma’s
zijn kortgeleden gepubliceerd. Daarnaast zijn de eerste conceptexamenprogramma’s
voor de licentiegebonden programma’s en ‘Techniek en Innovatief Vakmanschap’

verschenen. Met deze laatstgenoemde programma’s gaan pilotscholen vanaf 1
augustus 2022 ervaring opdoen. In webinars gee SLO uitleg bij de nieuwe
conceptexamenprogramma’s.
Bekijk de conceptexamenprogramma's

Sint Janslyceum wint
de wedstrijd 'Ben jij
al up to date?

Maak een leuke, gekke of ludieke foto
met de actieposter en post deze op
social media met #NieuweLeerweg. Dat
was de prijsvraag die gewonnen is door
het Sint Janslyceum. Zij winnen een
cursus t.w.v. € 1000,-. We verzoeken
hen contact op te nemen met ons via
info@bijscholingvmbo.nl.

Algemene trainingen voor het nieuwe schooljaar
Hoe maak ik een goede praktijkgerichte opdracht? (Online)
Introductie workshop nieuwe leerweg (Online)
Werkbijeenkomst 'aan de slag met de nieuwe leerweg'

Bekijk alle algemene trainingen

Het aanbod op Bijscholingvmbo.nl bestaat uit korte trainingen, ontwikkeld door Stichting Platforms vmbo in opdracht
van het Ministerie van OCW. Wilt u meer informatie over de Nieuwe Leerweg? Kijk dan op www.platformsvmbo.nl.

