Nieuwsbrief 4 december 2018
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Verborgen pijn in de klas,

De meeste klassen hangen vol met Pakjes Pieten en binnenkort komen de kerstballen weer
tevoorschijn. Voor de meeste kinderen is het een fijne sfeer, maar sommigen verbergen hun
pijn. Want wat als papa en mama gescheiden zijn en steeds ruzie hebben? ‘Juist deze periode
krijg je als leraar veel over de thuissituatie te merken.
https://www.leraar.nl/news/view/60131521/verborgen-pijn-in-de-klas

B)

Vind hier alle cursussen om jezelf bij te scholen,

Op de website www.bijscholingvmbo.nl staat een groeiend aanbod van scholing, bedoeld
voor vmbo-docenten die vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe beroepsgerichte programma’s gaan
verzorgen. Het bijscholingsaanbod is met subsidie van OCW ontwikkeld. De bijscholing is
per profiel geordend en richt zich vooral op nieuwe onderwerpen in de profielmodulen en
keuzevakken. De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en
VSO en is niet gebonden aan een bevoegdheid, een docent Zorg en welzijn mag bijvoorbeeld
deelnemen aan een scholing PIE, als zij dat zou willen. Naast profiel specifieke scholing is er
bijscholing rond profiel overstijgende thema’s als LOB en schoolexamens en voor
leidinggevenden. Deze scholing vindt u onder het kopje ’profiel overstijgende’ scholing.
https://bijscholingvmbo.nl/

C)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,
Advies PO-raad: Eindtoets groep 8 eerder,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2059/
-

Bijeenkomst syllabus 2021,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2060/
-

Scheidingswanden beschikbaar voor dit keuzevak,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2062/
-

Leermiddelen,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/leermiddelen/
-

E-learning,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/toetsenbank/
-

LOB loopbaanfilmpjes,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/lob-loopbaanfilmpjes

D)
-

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,
Bijscholing vmbo Economie en Ondernemen,

https://bijscholingvmbo.nl/eo/

E)

Nieuws van Media, Vormgeving en ICT,
-

Overzicht bijeenkomsten,

https://www.vmbomvi.nl/ontmoetingsdagen/
-

Digitaal lesmateriaal,

https://www.vmbomvi.nl/lesmateriaal/

F)

Nieuws van Groen,
-

Programma en workshops van Groenpact Manifestatie bekend,

https://aocraad.nl/nieuws/programma-en-workshops-van-groenpact-manifestatiebekend/17766/
-

Vernieuwde opleiding akkerbouw in samenwerking met bedrijfsleven,

https://aocraad.nl/nieuws/vernieuwde-opleiding-akkerbouw-in-samenwerking-metbedrijfsleven/17758/
-

Programma en workshops van Groenpact Manifestatie bekend,

https://www.groenpact.nl/nl/groenpact/show/Manifestatie-GroenPact.htm

G)
-

Nieuws van Horeca, Bakkerij en Recreatie,
Veel nieuwe en soms oude nieuwtjes,

https://www.vsho.nl/mbo-1

H)

Nieuws van Mobiliteit en Transport,

- Overzicht bijeenkomsten,
https://www.platformmobiliteitentransport.nl/evenementen

I)

Nieuws van Consortium,

- Overzicht bijeenkomsten,
https://www.platformvmbotechniek.nl/agenda
-

Beschikbaar lesmateriaal,

https://www.platformvmbotechniek.nl/lesmateriaal
-

Digitaal lesmateriaal bestellen,

https://www.platformvmbotechniek.nl/lesmateriaal/bestellen

J)

Nieuws van PIE,

- Lees hier de nieuwsbrief van OTIB,
https://platform-pie.nl/nieuws/otib-nieuwsbrief-nummer-11
-

De 3e donderdag van september is voortaan ExPIErience-dag! Dat betekent
dat je 19 september 2019 in je agenda mag reserveren!

https://platform-pie.nl/nieuws/save-the-date-19-09-19-expierience-2019

K)

Nieuws van Zorg en Welzijn,
-

Presentaties netwerkbijeenkomsten Z&W,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/presentaties-netwerkbijeenkomsten-zw
-

Inventarislijst,

http://www.platformzorgenwelzijn.nl/wpcontent/uploads/2017/03/Inventarislijst_Zorg_Welzijn.pdf
-

Overzicht bijeenkomsten,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/evenementen

L)

Hieronder de stukken van Nieuwsflits 84 die
helaas niet is uitgekomen :

20181107 : Ondernemend.NU, Nieuwsbrief november,

20181107
Ondernemend.Nu. Nieuwsbrief.docx.p

20181107 : School en Veiligheid Nieuwsbrief november,

20181107 School &
Veiligheid. Nieuwsbrief.pdf

20181109 : NRO Nieuwsbrief november,

20181109 NRO
Nieuwsbrief.pdf

20181112 : Steunpunt Taal en Rekenen MBO : Flitsbericht,
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer
per brief geïnformeerd over hun plannen voor een transitieperiode naar nieuw rekenbeleid in
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In dit flitsbericht wordt
ingegaan op de zaken uit de brief die het mbo betreffen. In de brief wordt wederom het belang
van goed rekenonderwijs onderstreept en worden maatregelen aangekondigd om rekenen een
duurzame plek in het onderwijs en de slaag-zakregeling te geven.

20181112
Steunpunt T&R MBO. Flitsbericht over

20181112 : Steunpunt Taal en Rekenen VO : Flitsbericht,
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer
per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs
en het mbo. In dit flitsbericht besteden we aandacht aan zaken uit de brief die het vo betreffen.
In de brief wordt het belang van goed rekenonderwijs meerdere malen onderstreept en worden
maatregelen aangekondigd om rekenen een duurzame plek in het curriculum en de slaagzakregeling te geven.

20181112
Steunpunt T&R VO. Flitsbericht over ni

20181113 : Ingrado Nieuwsbrief 13 nov. 2018,

20181113 Ingrado
(leerplicht) nieuwsbrief.docx.pdf

20181113 : SEO. Vragenlijst vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo 2018,
Start de vragenlijst : https://live.datstathost.com/SEOCollector/Survey.ashx?Name=schoolleiders_vernieuwing_vmbo2018

20181113 : SLO VMBO Nieuwsbrief,
20181113 SLO
VMBO Nieuwsbrief.pdf

20181114 : DUO E-zine Nieuwsbrief nummer 8,

20181114 DUO
E-zine VO Nieuwsbrief.pdf

20181114 : Science Guide, “De toetsrevolutie is klaar als we geen examens meer
hebben”,
Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd) en docent René Kneyber schreven het boek
Toetsrevolutie waar zij ingaan op de feedbackcultuur in het Nederlandse onderwijs. In
Culemborg gaan zij in gesprek over hoe formatief toetsen in het onderwijs geïmplementeerd
kan worden.

20181114
ScienceGuide 'De toetsrevolutie is klaa

20181115 : Groen onderwijs Nieuwsbrief,

20181115 Groen
Onderwijs Nieuwsbrief.pdf

20181116 : DUO wijziging regeling aanvullende bekostiging technisch VMBO,
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 oktober
2018, nr. VO/1424101 houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging
technisch vmbo 2018 en 2019

20181116 DUO.
Wijziging regeling aanvullende bekost

20181116 : Verus. Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 2020,

20181116 Verus.
Belangrijke wijzigingen in het Arbeidsr

20181119 : OCW. Trends en cijfers Nieuwsbrief,

20181119 OCW
Trends & Cijfers. Nieuwsbrief.pdf

20181119 : Effecten meer en beter bewegingsonderwijs,
Een verkenning van de opbrengsten van de initiatiefwet voor meer en beter
bewegingsonderwijs.

20181119
Regioplan. Eindrapport-Effecten meer

20181120 : DUO. Regeling bekostiging exploitatiekosten VO enz.,
Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 november 2018,
nr. VO/1423712, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een artikel van de
Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling
vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen
van de bedragen voor de kalenderjaren 2018 en 2019 (Stcrt. 2018, 52911)

20181120 DUO
regeling bekostiging Exploitatiekosten

2018112 : DUO E-zine Nieuwsbrief nummer 9,

20181120 DUO.
E-zine VO. Nieuwsbrief.pdf

20181120 : Voion Nieuwsbrief 20 november,

20181120 Voion
nieuwsbrief.docx.pdf

20181121 : Sterk Beroepsonderwijs : Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’
Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te
versterken?

20181121 Sterk
Beroepsonderwijs. Doorstroomdiagram

20181121 : Sterk Beroepsonderwijs : Website, onderwijs in de regio in cijfers,
Interessante indicatoren voor sterk beroepsonderwijs
Op ‘De dag van het MBO’ is de website www.onderwijsinderegioincijfers.nl gelanceerd ten
behoeve van de beleidsvorming en monitoring door onderwijsinstellingen, overheden en
bedrijfsleven in gemeentes en regio’s. De cijfers geven een breed beeld van het onderwijs, en
nodigen uit tot een helicopterview op het onderwijs in de maatschappelijke context.

20181121 Sterk
Beroepsonderwijs. Website 'Beroepson

20181123 : OCW VO Nieuwsbrief 23 november,

20181123 OCW
Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs.doc

20181123 : SCP Armoede in kaart 2018,
Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen
beschikken over de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal
noodzakelijk gelden. Dit is de definitie van armoede die het SCP hanteert.

20181123 SCP
'Armoede in kaart'.docx.pdf

20181123 : VO raad Nieuwsbrief 22 november,

20181123 VO-raad
Nieuwsbrief.docx.pdf

20181125 : Kamerbrief Onderwijs en Zorg,
In deze brief zetten wij uiteen hoe wij willen zorgdragen dat ieder kind zich kan ontwikkelen
door de combinatie van zorg en onderwijs beter te regelen voor kinderen met een (grote)
ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische
problemen, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.

20181125
Kamerbrief Onderwijs en Zorg.docx.pd

20181125 : Science Guide : Vijf smaakmakers in Leven Lang Ontwikkelen,
Op woensdag 28 november wordt in Amersfoort voor de derde keer de Pro-Motor Award
uitgereikt. De jury heeft vijf projecten genomineerd die invulling geven aan het thema Leven
Lang Ontwikkelen.
Juryvoorzitter Mariette Hamer liet onlangs op ScienceGuide al weten dat de prijs een impuls
is voor de regionale samenwerking in mbo en hbo. “Opleidingen hoeven het niet alleen te
doen, bedrijven hoeven het niet alleen te doen, lokale overheden niet, werknemers niet. Leven
lang ontwikkelen doe je samen en doe je toekomstgericht. Kortom, precies wat de Pro-Motor
Award beloont en aanwakkert.”
Het is al lang geen leven lang leuteren meer

20181125
ScienceGuide. Vijf smaakmakers in Leve

Rijks Overheid : Trends en Cijfers, Referentieraming OCW,
De Referentieraming 2018 presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten
voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor
2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Een publieksvriendelijke weergave van de Referentieraming 2018 is te vinden op de website
Onderwijs in Cijfers.
Tabellen in hoofdstuk 5 van de referentieraming zijn beschikbaar in Open Document
Format (te openen in Excel of pdf).

Trends & Cijfers.
Referentiecijfers. Prognosegegevens on

Groeten van het Platform Allround VMBO

