
Netwerkbijeenkomsten 

Platform VMBO Zorg & Welzijn

Bijeenkomsten februari / maart 2018



Programma

13.30 Welkom

13.40 Mededelingen + inleiding op het thema

14.00 Voorbeeld van samenwerking vmbo-mbo

14.30 Intermezzo

15.00 Pauze

15.15 Arbeidsmarkt in je regio

15.45 Discussie: toegevoegde waarde van de vmbo-er

16.15 Rondvraag en afsluiting



Mededelingen

• Aanvalsplan vmbo Z&W

• Posters vmbo via www.nieuwvmbo.nl

• Gratis licentie schoolexamenbank

• Bijscholing vmbo

• Laatste mogelijkheid scholing voor UV-
docenten; aanmelden < 1 mei

• VOG

http://www.nieuwvmbo.nl/


Interessante data

• Week van de zorg: 12 t/m 17 maart 2018

• 22 maart: VMBO Examenfestival

• Landelijke dag Z&W: donderdag 24 mei 2018



In verbinding met het 

mbo en het werkveld



Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs

Speerpunten 

1. Ruimte voor verschillen tussen leerlingen

2. Waardering van praktisch talent

3. Op weg naar een startkwalificatie met 
regionaal arbeidsperspectief



Wat is nodig?

• Positie van VMBO is cruciaal voor een 
sterk beroepsonderwijs in zijn geheel 
en daarmee voor onze arbeidsmarkt.

• Samenwerking tussen scholen,     
instellingen en bedrijven.

• Schoolbesturen zijn aan zet.

• Zorgpact stimuleert deze 
samenwerking.



Hoofdlijnen 

Wet vroegtijdige aanmelddatum voor 

toelatingsrecht tot het mbo

http://vsvregio35.nl/vroegtijdige-aanmelddatum-
voor-en-toelatingsrecht-tot-het-mbo/

http://vsvregio35.nl/vroegtijdige-aanmelddatum-voor-en-toelatingsrecht-tot-het-mbo/


In het kort

• Alle leerlingen melden zich voor 1 april aan. 

• De leerling kan na aanmelding nog switchen 
van keuze.

• De leerling heeft recht op studieadvies.

• In het eerste jaar krijgt de leerling een BSA,

Bindend studieadvies.



Intermezzo

• Vertel aan je buurvrouw/-man waar je binnen 
je school/profiel Z&W trots op bent.

• Plenair rondje: wie heeft een interessant 
voorbeeld gehoord om te delen?



Voorbeeld van 

samenwerking uit de 

praktijk



Arbeidsmarkt in je regio

Opdracht 1:  Ga naar www.s-bb.nl, feiten & cijfers, kans op 
stage, leerbaan en werk en vul gegevens in op invulformulier

Hoe groot is de kans op werk in je regio voor:

- Helpende zorg & welzijn

- Verzorgende-IG

- Pedagogisch medewerker kinderopvang

- Kapper

- Medewerker facilitaire dienstverlening

- Coördinator sport, bewegen en gezondheid

- ….

http://www.s-bb.nl/


Arbeidsmarkt in je regio - 2

Opdracht 2: Ga naar www.s-bb.nl, feiten & cijfers, 
doelmatigheid, zelf aan de slag met cijfers, 
arbeidsmarktinformatie

1. Selecteer je eigen regio

2. Voor welke opleiding binnen Z&W staan de 
meeste studenten ingeschreven?

3. Voor welke beroepen binnen Z&W is de kans op 
werk groot?

4. Is er een verband zichtbaar tussen de 
antwoorden op vraag 2 en 3?

http://www.s-bb.nl/


Toegevoegde waarde vmbo-er

• Bekijk de waarde propositie van een niveau 2 
medewerker (2 linker kolommen schema)

• Welke producten en diensten kunnen vmbo-
leerlingen al leveren tijdens bv stage?

• Wissel uit in 2-tallen: wat is de toegevoegde 
waarde van een vmbo-er?



Posters vmbo

https://nieuwvmbo.nl/actueel/belang-vmbo-
opgeleide-mensen-gratis-posters/

https://nieuwvmbo.nl/actueel/belang-vmbo-opgeleide-mensen-gratis-posters/

