
Welkom 
online bijeenkomst Platform VMBO Z&W

27 mei / 10 juni 2021

Graag microfoon dempen



Programma

14.30 Welkom en mededelingen van het platform

14.45 Samenwerking vmbo-mbo: voorbeeld uit Woerden
• Presentatie door Christa Hakkenberg (Kalsbeek College) 

en Mieke van Dijk (MBO Rijnland)

• Mogelijkheid voor stellen van vragen

15.30 Korte pauze

15.35 Veilige praktijklokalen Z&W
• Lancering website: toelichting project/samenwerking 

Voion/opbouw van de website

• In subgroepen in gesprek aan de hand van enkele 
stellingen

• Plenaire terugkoppeling

16.20 Rondvraag + plenaire afsluiting 



Mededelingen

• 2 nieuwe regiobestuurders vanaf september 2021

• Onderzoek onder leden: belangrijkste uitkomsten

• Aanmelden voor Skills Talents

• Doorlopende leerroutes vmbo-mbo: 
• Bouwstenen op www.sterkberoepsonderwijs.nl
• Tools op 

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/samenwerking
/tools

http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
https://www.platformzorgenwelzijn.nl/samenwerking/tools


Interessante data

• Praktijkgerichte programma Z&W binnen nieuwe 
leerweg
• Webinar op 17 juni

• LOB-pakket ‘Aan jou hebben we wat!’
• Inspraaksessie op 24 juni

• Bijscholing vmbo (www.bijscholingvmbo.nl)
• EHBO op 6 oktober (Alphen a/d Rijn)
• In company 

• Landelijke dag: 18 november 2021

http://www.bijscholingvmbo.nl/


Veilige praktijklokalen 

Z&W





Werkgroep

• Cor de Ridder, extern deskundige

• Rick van Workum, Voion

Naam School

Hiske van der Zweep Schoonhovens College

Sharon de Boef Schoonhovens College

Claire Oudesluijs Kempenhorst College

Petra Baltissen Commanderij College

Ilona van Schijndel Commanderij College

Fatima Taïba Experience College

Chantal Bakker Zuiderzee College



https://veiligepraktijklokalen.nl/zw/













Hoe gaat jullie school om met 
veiligheid?
1. Wij hebben in het Z&W lokaal een afsprakenlijst over veilig gedrag tijdens het 

werken in de praktijk.

2. Bij Z&W geven we leerlingen instructie over veilig gebruik van apparaten en 
registreren dat ze deze instructie hebben gehad.

3. Bij ons op school zijn de Z&W docenten verantwoordelijk voor het 
schoonmaken en het onderhoud van de keukenapparatuur.

4. Binnen Z&W bereiden leerlingen voedsel dat ook door derden wordt 
geconsumeerd, dus wij houden ons aan de HACCP voorschriften.

5. Onze leerlingen mogen uitsluitend praktisch werken onder deskundig toezicht 
en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

6. Op onze school worden apparaten en hulpmiddelen periodiek gekeurd door 
een deskundige en voorzien van een sticker.

7. Wij controleren de EHBO doos (-dozen) jaarlijks op volledigheid en 
houdbaarheid.


