Nieuwsbrief 23 januari 2019
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Video Call……een mooi medium!,

In deze moderne tijd wordt videobellen steeds vaker gebruikt. Ook het Platform heeft deze
mogelijkheid. Op werkdagen van 9-14 kun je via de site van Jos van Kimmenaede,
www.kimmenaede.nl, videobellen (denk aan Google Chrome als browser). Het kan gaan om
het stellen van een vraag of gewoon even bijpraten. Jos staat dit jaar weer klaar voor jullie
scholen om scholen op locatie verder te helpen. Een inventariserend gesprek kan dan prima
via dit medium. Er worden in het kader van de privacy geen gegevens opgeslagen en is het
een avg proove medium. Ik zie jullie dan ook graag eens inbellen, wellicht tot gauw.

Gr Jos van Kimmenaede

B)

Nieuw aanbod bijscholing vmbo,

Sinds de doorstart van Bijscholing VMBO staat er weer veel nieuw aanbod op de website. Tot
eind 2019 kunt u gebruik maken van bijscholing vmbo tegen een gereduceerd tarief. Door een
aanpassing aan de site kunt u binnenkort in een oogopslag zien welk aanbod nieuw is en kunt
u per profiel een agenda genereren met bij uw profiel passend aanbod.
https://nieuwvmbo.nl/actueel/nieuw-aanbod-bijscholing-vmbo/

C)

NK voor beroepen in 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. Dit zijn de nationale finales van Skills Talents en Skills Heroes, de
vakwedstrijden voor het vmbo en het mbo.
https://www.platformsvmbo.nl/agenda/80

D)

Uitnodiging LOB congres 14 februari,

Op donderdag 14 februari – Valentijnsdag! – organiseren wij (Nvs-Nvl) ons jaarlijkse LOB
Congres. De titel van deze editie? ‘Dít is de kracht van LOB’.
De kracht van LOB betekent dat we jou als professional tools aanreiken waarmee je een
krachtige omgeving binnen je school kunt creëren als het gaat om LOB.
Dit doen we door de uitgangspunten van de Kwaliteitsagenda LOB als hart te nemen voor de
invulling van deze dag.
De Kwaliteitsagenda LOB is tijdens het vorige congres ondertekend door de NVS-NVL, de
VO-raad, LAKS en de VvSL en ondersteunt een stevige verankering van LOB in het
onderwijs.
Kies uit vijftien workshops die je tijdens twee workshoprondes kunt volgen, luister naar
sprekers André Baars en Sjef Drummen en ga in gesprek met collega’s uit het hele land.
Een kleine greep uit het aanbod van de vijftien workshops
•
Vaardig de overstap naar het hbo maken
•
De implementatie van LOB in de organisatie
•
De Kracht van LOB in het Praktijkonderwijs
•
De leerling centraal
•
De Kwaliteitsagenda LOB: wat kun je er mee?
•
Loopbaangericht opleiden in zes stappen
Voor meer informatie en aanmelden kijk je op onze congreswebsite: nvs-nvl.nl/lobcongres
Praktische informatie
Datum
Donderdag 14 februari 2019
Tijd
09.30 - 16.30 uur
Locatie
Gooiland, Hilversum
Voor wie
Decanen, schoolleiders, LOB‘ers, LOB-coördinatoren, mentoren
Info
nvs-nvl.nl/lobcongres of bureau@nvs-nvl.nl
We ontvangen je graag op donderdag 14 februari in Hilversum!
Hartelijke groet namens de organisatie,

E)

Advies GL/TL

Ruim 350 mensen hebben eind 2018 hun mening gegeven over de nieuwe leerweg GL/TL en
met name de praktijkgerichte component in deze leerweg. Er is grote instemming met de
voorgenomen samenvoeging van de GL en de TL, tot één leerweg die voorbereidt op een
opleiding op het mbo of de havo. Ook het voornemen om een praktijkgerichte component
onderdeel uit te laten maken van deze leerweg kan op veel steun rekenen. Als voorwaarden
worden onder andere genoemd:
https://nieuwvmbo.nl/actueel/advies-gl-tl/

F)

CSPE voorlichting: kom 12 maart naar Bunnik!

Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast
het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van
elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze vlekken
examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd kan worden
(wat mag en wat kan).
https://nieuwvmbo.nl/actueel/voorlichting-cspe-maart/

G)

Meld u aan voor de nieuwsbrieven Sterk
Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs,

Afgelopen schooljaar zijn er twee grote programma’s van start gegaan waarin de
samenwerking vmbo-mbo-bedrijfsleven in de regio centraal staat. Afgelopen schooljaar zijn
er twee grote programma’s van start gegaan waarin de samenwerking vmbo-mbobedrijfsleven in de regio centraal staat.
https://nieuwvmbo.nl/actueel/meld-aan-nieuwsbrieven-sterk-beroepsonderwijs-en-sterktechniekonderwijs/

H)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,

NK Metselen 2019,
https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2082/

-

SawStop technologie op zaagtafel,
https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2084/

-

BWI presentatie Examenfestival 2018,
https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2086/

-

Tegelzetten startpakket,
https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2085/

I)

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,
-

21 maart in Ede: Studiedag Vecon: 'Economie in transitie',

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-17-21-maart-in-ede-studiedag-veconeconomie-in-transitie

-

internetconsultatie wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk
beroepsonderwijs,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-18-internetconsultatie-wetsvoorsteldoorlopende-leerroutes-vmbo-mbo-sterk-beroepsonderwijs

J)
-

Nieuws van Media, Vormgeving en ICT,
Bijeenkomsten,

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

-

Informatie over het certificeringstraject Media Vormgeving en ICT,

https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Certificeringstraject-Media-Vormgeving-enICT

K)

Nieuws van Horeca, Bakkerij en Recreatie,

- Welkom bij de scholingsdagen van de VSHO 27 mei t/m 26 juni 2019,
http://www.scholingsdagen.nl/

L)

Nieuws van Mobiliteit en Transport,
-

Bijscholing VMBO M&T,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/bijscholing-vmbo-mt

-

Activiteiten Platform Mobiliteit en Transport

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/jaarprogramma-2019

-

“Scholieren zien veelzijdigheid logistiek niet”,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/scholieren-zien-veelzijdigheid-logistiekniet

-

Regionale bijeenkomsten wiskunde VMBO

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/regionale-bijeenkomst-wiskunde-vmboeindhoven

Groeten van het Platform Allround VMBO

