Nieuwsbrief 13 februari 2019
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Vervolg koerswijziging,

Andere vertegenwoordiging,
Al jaren stelt het Platform Allround VMBO zich de vraag wat er mis zou gaan als het SPV er
niet zou zijn.
Wij concluderen dan ook dat die meerwaarde voornamelijk ligt opgesloten in het functioneren
van de beroepsgerichte profiel platformen.
Scholen geven overigens aan, deze netwerken en hun bijeenkomsten als waardevol te
beschouwen. Maar er is meer.
De platforms organiseren hun vertegenwoordiging middels het SPV maar hebben ook hun
eigen netwerk dat zij inzetten voor hun platform specifieke agenda’s.
Daarnaast betalen zij niets aan en voor die vertegenwoordiging.
Het SPV met de medewerkers worden feitelijk in stand gehouden door gelden of opdrachten
van het ministerie of daaraan gelieerde partijen.
Bovendien vertegenwoordigen zij alleen de belangen van scholen die lid zijn van aangesloten
beroepsgerichte profiel platformen.
De keus voor uitsluiting en de dubbele rol die het SPV daarmee creëert en dus ook ambieert is
een heldere keus.
Een ander punt is dat het SPV zich profileert als de vertegenwoordiging van het VMBO
terwijl ze feitelijk, de profielen, examens en direct aanverwante zaken vertegenwoordigen.
Het Platform Allround vindt dat het VMBO meer is en ook recht heeft op een andere vorm
van vertegenwoordiging.
De SPV vertegenwoordiging is daarom ook niet langer onze keus.
Het Platform start daarom met een initiatief om een nieuwe, zelfstandige en onafhankelijke
organisatie neer te zetten die het geluid van het hele VMBO wil laten horen.
Wij zijn nu druk bezig om het een en ander te stroomlijnen en zullen binnenkort elke VMBO
school in Nederland informeren.

Met vriendelijke groet, het Platform Allround VMBO.

PS : Reeds bestaande leden kunnen gewoon lid blijven, er komt voor deze scholen meer bij en
de dienstverlening neemt toe.

B)

“Eerst moesten ze leren, nu mogen ze”,

Wiskundedocent Cees van Vliet wilde zijn vmbo-leerlingen meer persoonlijk bij het leren
ondersteunen. Hij begon met een “Persoonlijke-doelenkaart” en merkte dat zijn leerlingen al
snel gemotiveerd raakten om ermee te werken. ‘Eerst móesten ze leren, nu mogen ze! Dat
stimuleert enorm.’
https://www.leraar.nl/news/view/60168622/%E2%80%99eerst-moesten-ze-leren-nu-mogenze%E2%80%99

C)

“Noem slachtoffers van sexting nooit dom”,

Er gaat een naaktfoto van een leerling rond in de appgroep van medeleerlingen. Wat doe je als
leraar? Ongewenste “sexting” is een groeiend probleem waarmee scholen geconfronteerd
worden. ‘Helaas gebeurt het steeds vaker, vertelt lerares Válerie Ungerer. ‘Leraren moet zich
daarop voorbereiden.’
https://www.leraar.nl/news/view/60168620/%E2%80%98noem-slachtoffers-van-sextingnooit-dom%E2%80%99

D)

“Leraar, wees alert op je vooroordelen”,

Als leraar behandel je het liefst al je leerlingen gelijk. Maar wist je dat je onbewust hun
kansen beïnvloedt? ‘Ze voelen het haarfijn aan als hun leraar vooroordelen over ze heeft, wat
invloed heeft op hun prestaties’, zegt Fontys-lector Linda van den Bergh. Hoe kun je er
volgens Linda voor zorgen dat je je leerlingen wél gelijke kansen geeft?
https://www.leraar.nl/news/view/60168618/%E2%80%98leraar-wees-alert-op-jevooroordelen%E2%80%99

E)
-

Nieuws van het SPV,
Enquête CSPE,

Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar uw ervaringen met de CSPE’s. We roepen u op uw
mening over het CSPE te geven in de CSPE-enquête. Deze enquête staat open van 1 april (de
datum waarop u CSPE’s mag gaan afnemen) tot eind juni. Tussentijds worden de
enquêteresultaten beschikbaar gesteld aan CvTE en Cito, zodat die meegenomen kunnen
worden in het vaststellen van de normering.
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/2/7/enquete-cspe

-

Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte
component,

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad in juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms
VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe
leerweg vmbo (GL/TL), Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW.
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/2/7/op-weg-naar-een-nieuwe-leerweg-vmboadvies-over-de-praktijkgerichte-component

-

CSPE-voorlichting,

De voorlichtingsbijeenkomst over het CSPE 2019 zit met 1000 mensen helemaal vol. Het
heeft geen zin zonder aanmelding naar de bijeenkomst te komen, we kunnen u dan niet
toelaten. Neem ook geen collega mee die niet aangemeld is, want ook voor haar/hem is geen
plaats. De presentaties die 12 maart worden gegeven komen zo snel mogelijk op de website
Nieuw VMBO.
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/2/7/cspe-voorlichting

F)

Nieuws van Groen,

- Rien van Tilburg: Greenpoort Noord-Holland loopt voorop in energie en
duurzaamheid,
https://aocraad.nl/nieuws/rien-van-tilburg-greenpoort-noord-holland-loopt-voorop-in-energieen-duurzaamheid/17806/

-

Studenten en leerlingen schitteren in groene beroepen op Skills The Finals,

https://aocraad.nl/nieuws/studenten-en-leerlingen-schitteren-in-groene-beroepen-op-skills-thefinals/17814/

G)
-

Nieuws van Horeca, Bakkerij en Recreatie,

Uitnodiging,

Nederlandse kampioenschappen Koken en serveren voor VMBO-HBR leerlingen 3/4de jaar
Er is nog 1 plek te vergeven, voor een wild card, uit te delen door de organisatie.
https://docs.wixstatic.com/ugd/c7e777_b5e9f0521a194bfe8036e0490d53d6c1.docx?dn=aanm
elden%20vakwedstrijden.docx

H)
-

Nieuws van Mobiliteit en Transport,

Het Platform Mobiliteit en Transport is er voor U ! 2019,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/het-platform-ment-is-er-voor-u-2019

Groeten van het Platform Allround VMBO

