
Netwerkbijeenkomsten 

Platform VMBO Zorg & Welzijn

Bijeenkomsten oktober/november 2017



Programma

13.30 Welkom door gastschool

13.45 Mededelingen vanuit het platform

14.05 Uitwisselen ervaringen met profielmodules

14.45 Pauze

15.00 Aan de slag met de profielmodules

16.15 Rondvraag en afsluiting

Mogelijkheid voor bezoek Z&W plein



Mededelingen

• Plannen platform 2017-2018

• Schoolexamenbank

• Bijscholing vmbo

• CSPE’s 2018

• LOB-pakket ‘Aan jou hebben we wat?



Plannen platform 2017-2018

Speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

1. Eigentijds en aantrekkelijk Z&W onderwijs
• Extra bijeenkomsten Ontwerpend leren

• Examinering als thema SPV

• Bespreken bevindingen CSPE’s met Cito en CvTE

2. Permanent leren en professionaliseren
• Netwerkbijeenkomsten en landelijke dag

• Pilot klankbord 

3. Verbindingen in de beroepskolom
• Workshop Landelijke dag Zorgpact 6 december

• Goede voorbeelden verzamelen en verspreiden



Schoolexamenbank

• Eigen stichting Schoolexamenbank vmbo

• Licentie voor 2 schooljaren: toetsitems voor 9 
profielen 

• Kosten: schooljaar 2017/2018 € 5,- per 
leerling; schooljaar 2018/2019 € 9,50 per 
leerling

• Meer informatie via www.nieuwvmbo.nl

http://www.nieuwvmbo.nl/


Bijscholing vmbo

• Projectsubsidie loopt tot 1 januari 2018

• In november/december 2017 nog scholingen 
tegen gereduceerd tarief:

• Leergang Schoolexaminering

• Praktijkexamens goed beoordelen

• Toetsen en beoordelen van de keuzevakken

• Inschrijven via www.bijscholingvmbo.nl

http://www.bijscholingvmbo.nl/


CSPE’s 2018

• Voorlichtingsbijeenkomsten geweest op 9/13 
november door Cito, CvTE en Nieuw vmbo

• 22 maart 2018 is er een vervolgbijeenkomst 
over het profielvak CSPE

• Rode en blauwe versie  flyer voor docenten 
via www.examenblad.nl

http://www.examenblad.nl/


LOB pakket Aan jou hebben we 
wat?

• Initiatief RegioPlus i.s.m. 14 regionale 
werkgeversorganisaties Z&W

• Twee pakketten: vmbo en havo/vwo 

• Bestellen (gratis) via 
www.aanjouhebbenwewat.nl

http://www.aanjouhebbenwewat.nl/


Data schooljaar 2017-2018

• 2e regionale netwerkbijeenkomsten:
• Regio Noord-west: 8 februari 2018

• Regio Midden-west: 22 februari 2018

• Regio Zuid: 8 maart 2018

• Regio Noord-oost: 15 maart 2018

• Regio Midden-oost: 22 maart 2018

• Landelijke dag: 24 mei 2018 (let op! 
Gewijzigde datum)



Uitwisselen ervaringen 

met profielmodules



Profielmodules: hoe gaan we 
er mee om?
• Wie biedt de profielmodules los van elkaar aan?

• Wie biedt alle profielmodules alleen aan in 
leerjaar 3?

• Wie hanteert een methode als uitgangspunt voor 
de profielmodules?

• Wie werkt (daarnaast) met eigen opdrachten om 
de profielmodules te behandelen?

• Wie ziet op de eigen school een groot verschil 
tussen de profielmodules en het oude 
programma?



Uitwisselen ervaringen met 
profielmodules

• Welke werkvormen / opdrachten zet je in om 
de modules aantrekkelijk te maken?

• Waar worden je leerlingen enthousiast van?

• Welke suggesties ter verbetering heb je voor 
de syllabus?



Plenaire uitwisseling

1. Wat is je het meest opgevallen bij een 
collega: wat neem je mee?

2. Welke suggesties zijn er voor aanpassingen 
syllabus?



Aan de slag met de 
profielmodules

www.youtube.com/watch?v=SSYpxBBTr5k

http://www.youtube.com/watch?v=SSYpxBBTr5k




Hoe kunnen we M.I. gebruiken 
in het onderwijs?

• Benutten van intelligenties

• Ontwikkelen van intelligenties

• Bevorderen van een positief leef- en 
leerklimaat



Hoe bent u intelligent?

“ Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, 
maar hoe je intelligent bent”

Vul de vragenlijst in op papier (pakketje) of ga 
naar:

http://www.migent.be/node/31

http://www.migent.be/node/31


En nu echt aan de slag

1. Neem een kaartje met de intelligentie waarop u 
het hoogst scoort.

2. Zoek een collega met een ander kleur kaartje/ 
andere intelligentie.

3. Kies samen een profielmodule uit die jullie 
aantrekkelijker willen maken.

4. Bedenk voor deze profielmodule opdrachten die  
de 8 intelligenties aanspreken (en die het minst 
voor de hand liggen, kijkend naar de eigen 
intelligenties).

5. Noteer elk idee op een memovel en plak deze op 
de flaps.



Een greep uit de 

ingebrachte M.I.-ideeën 

14-3-2017


















