Nieuwsbrief 12 september 2018
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Datalekken en AVG,

Privacy is een groot goed en misbruik kan grote gevolgen hebben. Daarom heeft de wereld in
toenemende mate wetgeving nodig om het individu te beschermen.
Ik denk dat het belangrijk is dat je de AVG op hoofdlijnen realiseert en gebruikt als een
sociaal kompas.




Bescherm en ga netjes om de off- en online data en privacy van de ander.
Realiseer als organisatie in essentie dataminimalisatie.
Communiceer actief, transparant en zichtbaar in duidelijke en begrijpbare taal over:
 Het doel waarvoor je de data gebruikt.
 Met wie je de data deelt en waarom.
 Waar je het opslaat.
Dus:

















Gebruik verwerkingsovereenkomsten waarbij je vaststelt wie is de V = verantwoordelijke
voor de data en wie is de VW = verwerker van de data. Want de V stuurt een standaard
verwerker-overeenkomst aan de VW.
Hanteer toestemmingsverklaringen en accepteer altijd dat men deze intrekt.
Heb een privacy statement en een verwerkingsregister waarin je vastlegt wat en waarom
je deze data verwerkt, hoe lang je dit bewaart en hoe je deze verkregen data beveiligt.
Leg procedures rond rechten en plichten vast, zo ook voor datalekken.
Men heeft een inzagerecht.
Men heeft het vergeetrecht = recht op totale verwijdering uit jouw data.
Men heeft het recht op data-portabiliteit = overdragen van jouw data aan een ander.
Met heeft het recht om een klacht in te dienen en deze moet behandeld worden.
Men kan bezwaar maken op verwerkingen en of het vast leggen van zijn of haar
gegevens.
Doe ten minste 1 x per jaar een AVG/data impact analyse.
Medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht over privacygegevens.
Denk eraan dat je data alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verkregen.
Als er een deal, contract of een overeenkomst gesloten wordt, moet; “Ja ik ga akkoord”
zichtbaar worden voor de algemene levering en betalingsvoorwaarden als ook voor de
privacyverklaring.
Realiseer u dat de autoriteit persoonsgegevens een meldpunt-/tiplijn heeft waar men een
melding kan doen.
Groet Jos van Kimmenaede.

B)

Bijeenkomsten,

- Vmbo-conferentie 2019,
Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo
en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie
Lees verder
-

20MRT- NK voor beroepen in de RAI Amsterdam,

Van 20 tot en met 22 maart 2019 organiseert WorldSkills Netherlands volgend jaar samen
met partnerscholen uit Amsterdam de vierde editie van het NK beroepen, Skills The Finals, in
RAI Amsterdam.
https://www.platformsvmbo.nl/agenda/80

C)

Ik wil niet straffen, maar weten of het goed gaat,

Steeds minder kinderen en ouders hoeven door spijbelgedrag voor de rechter te verschijnen.
Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Rechtspraak. De afname komt doordat er meer
oog is voor de oorzaken van schoolverzuim. Wat zijn die oorzaken precies? En hoe ga je als
leraar het beste om met spijbelende leerlingen?
https://www.leraar.nl/news/view/60168548/%E2%80%98ik-wil-niet-straffen-maar-weten-ofhet-goed-gaat%E2%80%99

D)

Hoe verander je werkdruk in werkplezier ?
Pak de ruimte die er is,

Hoe ga jij met planning om? Zeg je op elke extra taak “ja”, ook al heb je daar eigenlijk geen
tijd voor? En hoeveel tijd ben jij kwijt aan het nakijken van toetsen? Deze en andere vragen
kwamen 7 november aan de orde tijdens een bijeenkomst in Rotterdam voor startende leraren
in het po over “het verminderen van werkdruk”.
https://www.leraar.nl/news/view/60168556/hoe-verander-je-werkdruk-in-werkplezierpak-de-ruimte-die-er-is

E)

Start Pilot praktijkonderwijs/VMBOonderbouwklas,

In schooljaar 2019/2020 mogen maximaal 30 praktijkscholen (pro) starten met een pilot
waarbij een pro-school in samenwerking met een vmbo-school een onderbouwklas inricht
voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. In deze onderbouwklas wordt gewerkt aan de
kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen die dat kunnen, stromen in twee of
drie jaar door naar de bovenbouw van het vmbo. Het doel van deze onderbouwklas is het
bevorderen van kansen voor leerlingen.
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2018/12/3/start-pilot-praktijkonderwijs-vmboonderbouwklas

F)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,
Pilot onderbouwklas pro – vmbo,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2065/

-

Training Tegelzetten,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2066/

-

Toets: klaarzetten en inlog leerling,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1588/

G)
-

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,

Van zes naar twaalf scholen in de pilot 10-14-onderwijs,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-03-van-zes-naar-twaalf-scholen-in-de-pilot10-14-onderwijs

-

CvTE: De digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2019 gaat niet door,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-03-cvte-de-digitale-adaptieve-centraleeindtoets-2019-gaat-niet-door

-

Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-06-subsidieregeling-praktijkleren-definitiefverlengd-tot-2023

-

Initiatiefwetsvoorstel voor afschaffen lerarenregister ingediend,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-07-initiatiefwetsvoorstel-voor-afschaffenlerarenregister-ingediend

-

Tips,

Er is een nieuwe facebookpagina Economie en ondernemen voor vmbo. Bijna elke dag een
tip, truc of een direct bruikbaar voorbeeld!
https://www.facebook.com/groups/vmboeconomieenondernemen
Ook interessant:
http://www.platformeconomie.nl/informatieve-downloads/wat-brengt-de-toekomst-mogelijk

H)
-

Nieuws van Groen,
Nieuwe vorm van samenwerking voor groene scholen,

https://aocraad.nl/nieuws/nieuwe-vorm-van-samenwerking-voor-groene-scholen/17774/

I)
-

Nieuws van Dienstverlening en Producten,
Het vmbo moet je de beste mogelijke oriëntatieperiode bieden.

http://platformdenp.nl/download/Eind-aan-kiezen-profiel.jpg

J)
-

Nieuws van Consortium,

Inspiratieles : een ontdekkingsreis door de 7 werelden van techniek,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10654/inspiratieles-een-ontdekkingsreisdoor-de-7-werelden-van-techniek/
-

Cursusaanbod PIE – bijscholing VMBO,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10656/cursusaanbod-pie---bijscholing-vmbo/

-

Belangrijke ontwikkelingen in het profielvak PIE,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10658/belangrijke-ontwikkelingen-in-hetprofielvak-pie/

-

Regionale netwerkbijeenkomst VMBO-MBO sterk techniekonderwijs Zuid
(Limburg en Noord Brabant),

https://www.platformvmbotechniek.nl/agenda/a/8604/regionale-netwerkbijeenkomst-vmbombo-sterk-techniekonderwijs-zuid--limburg--noord-brabant-/8603/

K)
-

Nieuws van PIE (kijk ook bij Consortium),

Oproep van Voion : Nieuwe machine-instructiekaart,

https://platform-pie.nl/nieuws/nieuwe-machine-instructiekaart

-

Bevoegdheden en professionaliseringstraject Docent PIE,

https://platform-pie.nl/nieuws/bevoegdheden-en-conversietabel-publicatie-staatscourant

Groeten van het Platform Allround VMBO

