Uitnodiging directeurenoverleg Consortium Beroepsonderwijs/Platform Techniek
voorjaar 2019
Namens het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek, nodigen wij u
graag uit om deel te nemen aan het directeurenoverleg.
Samen met onze aangesloten vmbo-en mbo-scholen én het bedrijfsleven vormen
wij het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek. In deze unieke
samenwerking zetten wij ons in voor aantrekkelijk en toekomstbestendig
beroepsonderwijs. Dit betekent dat wij continu bezig zijn met het vernieuwen en
verbeteren van onze activiteiten.
Samen creëren wij draagvlak en hebben wij een krachtige stem!
Wij komen naar uw regio en wij rekenen op uw bijdrage, kom meepraten en
beslissen in een uniek en krachtig netwerk van vmbo, mbo en bedrijven!
U bent van harte welkom op vrijdagmiddag van 13.00 – 15.30 uur, op de volgende
data en locaties:
Regio Noord 22 maart 2019:
ROC Friese Poort, gebouw C, Splitting 21/23, 9202 LC Drachten.
Regio West 29 maart 2019:
Albeda College, Rosestraat 1103, 3071 AL Rotterdam.
Regio Midden 5 april 2019:
Nova College, Paxlaan 26, 2131 PZ Hoofddorp.
Regio Zuid 12 april 2019:
ROC Tilburg, Schoutbackstraat 37, 5037 MJ Tilburg.
De ingang ligt aan de Schout Crillaertstraat.
We vragen u in te schrijven via bovenstaande links.

Programma:
Tijdens het gemeenschappelijke deel bespreken we de volgende onderwerpen:
 Waar staan we nu?


Sterk Beroepsonderwijs: op welke wijze kunnen wij samenwerking
tussen vmbo en mbo faciliteren? Wij hebben er een beeld bij. U ook?



Schoolexaminering: in het vmbo krijgt een steeds belangrijkere rol.
Vindt u dat wij de doorontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo
moeten faciliteren?



Examinering mbo: wij mogen met trots vermelden dat wij
gecertificeerd examenleverancier zijn! Wij gaan graag met u in gesprek
over de stand van zaken en de landelijke samenwerking.

 Concept educatief materiaal


Wij bespreken graag met u het conceptuele model dat ten grondslag
ligt aan de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal.

 Financiën


Wij bespreken met u het kostenoverzicht.

In het tweede deel bespreken we bij Zorg en Welzijn:
 We informeren u over de onderhoudsagenda van S-BB en de inhoud van de
bijgestelde Kwalificatiedossiers.


Wat zijn de consequenties voor uw opleidingen, zowel voor onderwijs
als examinering?

 We informeren u over de eerste ervaringen met digitaal examineren.
 U kunt uw wensen aangeven en vragen stellen over het nieuwe format voor
de examens van de serie 2020.
 U kunt met uw collega-directeuren kennis en ervaringen over deze
onderwerpen uitwisselen.
In het tweede deel bespreken we bij (V)MBO Techniek:
 Nieuwe vmbo-techniek keuzevakken
o

In samenwerking met diverse vmbo-, mbo-scholen en het
bedrijfsleven zijn nieuwe keuzevakken voor het vmbo ontwikkeld.
Deze keuzevakken zorgen voor een goede aansluiting op vernieuwde
mbo opleidingen.

 Sterk Techniekonderwijs
o

Stand van zaken op uw school? Waar kunnen wij u ondersteunen?

 Stand van zaken revisie onderwijsmateriaal in de doorlopende leerroutes:
o

vmbo PIE naar mbo MEI niveau 2, 3

o

vmbo PIE/BWI naar mbo O&V (Onderhoud en verbouw) niveau 2, 3
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o

Gezocht: nieuwe vmbo- en mbo-scholen voor pilots met het nieuwe
materiaal PIE/MEI/O&V niveau 2 per augustus 2019.
Het nieuwe materiaal is gericht op het ontwikkelen van vakmanschap
met 21e eeuwse vaardigheden en aangevuld met content. Wij laten u
graag zien hoe het werkt en vertellen u wat de onderliggende
concepten zijn. Tevens hebben wij voor u een compleet overzicht van
hoe wij het onderwijs inrichten met de daarbij behorende toetsing en
examinering.

MBO Techniek (Indien tijd beschikbaar):
 Examinering; gelegenheid om te spreken over uitvoering en uitdagingen bij
afname. Wat is de kern van onze uitgangspunten bij examinering en waarom
is het eenvoudiger dan dat het lijkt?
Heeft u een onderwerp dat u graag wilt bespreken, dan verzoeken wij u dit te
melden door een email te sturen naar secretariaat@consortiumbo.nl
Wij zien u graag op één van onze bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Michel Wouters, algemeen directeur
Irma Rabelink, manager zorg en welzijn
Luc Fine, manager techniek a.i.
Tom Wehrens, landelijk coördinator vmbo
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