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Oefentoetsen
Uw leerlingen kunnen nóg meer aan de 
slag met de content, en worden beter 
voorbereid op de eindtoets door het 
toevoegen van oefentoetsen. De oefen-
toetsen zijn straks te vinden in de online 
leeromgeving, en worden direct nage-
keken door het systeem.

Terreinafwerking en 
Onderhoud Schilderwerk
Lesmateriaal voor het keuzevak Onder-
houd Schilderwerk is vanaf zomer 2020 
beschikbaar. Lesmateriaal voor het 
keuzevak Terreinafwerking volgt in de 
loop van schooljaar 2020/2021.

Inzicht in resultaten
U krijgt voor alle toetsen, inclusief de eind-
toets inzicht in de resultaten van uw leer-
lingen. U ziet bijvoorbeeld welke vragen 
zij onjuist hebben beantwoord en wat het 
juiste antwoord is. Uw leerling krijgt van 
de eindtoets alleen een cijfer te zien.

Eindtoets
De eindtoets voor de modules en 
keuzevakken is straks ook te vinden in 
de online omgeving.

Basisveiligheid
De module basisveiligheid 
(via www.vmbo-bwi.nl beschikbaar) 
is ook via de nieuwe leeromgeving te 
volgen door uw leerlingen. 

Aanpassingen in de toetsen

Nieuwe content

Vanaf zomer 2020 zijn de vernieuwde leermiddelen van het Platform vmbo BWI beschikbaar. 
In deze brochure geven we u een voorproefje.
 
De vernieuwing wordt uitgevoerd op basis van uw opmerkingen, het klanttevredenheids-
onderzoek en de mogelijkheden die een nieuwe leeromgeving biedt. De verbeterpunten 
aangedragen door gebruikers vinden we belangrijk! Vandaar dat we daar dit schooljaar 
hard aan werken.

We informeren u in deze brochure graag over:

• De algemene verbeteringen

• De nieuwe leeromgeving voor de leerling en voor de docent

• De verbeterde praktijkopdrachten

• Aanpassingen in de toetsen

• Nieuwe content

De nieuwe leeromgeving is beschikbaar vanaf zomer 2020. In juni 2020 
organiseren we verschillende instructiebijeenkomsten om u wegwijs te 
maken in de nieuwe omgeving. 

Vanaf de zomer kunt u voortaan op 1 plek terecht voor al uw vragen:
T: 088 08 08 838
M: platform@vmbo-bwi.nl

Ter afsluiting

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur 
Postbus 76 
2740 AB Waddinxveen

Bekijk de video 
over de vernieuwde 
leermiddelen



De algemene verbeteringen

De nieuwe online leeromgeving

Verbeterpunten verwerkt
Feedback op de inhoud van het 
lesmateriaal wordt verwerkt. Ziet u 
vanaf de zomer iets? Dan kunnen we 
dat direct aanpassen.

Nieuwe exameneisen
De aangepaste exameneisen voor  de 
profielmodules worden doorgevoerd.

Illustraties
De BWI wereld kent werkzaamheden 
die lastig uit te leggen zijn. Om die 
situaties te verduidelijken worden 
illustraties toegevoegd.

Nieuwe leeromgeving
Vanaf zomer 2020 werkt u en uw 
leerlingen met een moderne online 
leeromgeving.

Continue ontwikkelen
Het is op elk moment mogelijk om 
nieuwe ontwikkelen toe te voegen en 
verbeteringen door te voeren. 

Inlog eigen of schoolaccount
Inloggen in de nieuwe leeromgeving 
kunnen zowel u als uw leerlingen 
straks via een eigen inlog of via het 
schoolaccount (van bijvoorbeeld 
Magister of SOM).

De nieuwe leeromgeving > voor de leerling

De nieuwe leeromgeving > voor de docent

Tekst op vmbo-niveau
De online tekst wordt gefaseerd 
herschreven naar een makkelijker 
taalniveau. Eerst de profielmodulen en 
de meest gebruikte keuzevakken.

Licentiebeheer simpeler
Het licentiebeheer wordt gemakkelijker. 
Na het bestellen van de materialen in 
onze webshop worden de licenties direct 
beschikbaar in uw omgeving. Geen gedoe 
met het invullen van codes meer! 

Voortgang duidelijker
Het voortgangsoverzicht wordt 
overzichtelijk ingedeeld met meer 
mogelijkheden om in te zoomen en 
door te klikken tussen leerlingen. 

Speelser
De nieuwe omgeving gaat in de 
toekomst gefaseerd speelse elementen 
zoals video’s, woordzoekers en flip-
cards bevatten. 

Verder waar gebleven
De functie ‘ga verder waar je bent 
gebleven’ staat per module of keuzevak 
automatisch aan voor uw leerlingen. 

Mouseover
Begrippen worden onderstreept. 
Beweegt uw leerling zijn muis over het 
onderstreepte begrip? Dan verschijnt er 
een pop-up met de uitleg.

Verklanking aan of uit
Uw leerlingen kunnen per tekst zelf 
kiezen of zij de verklanking aan of uit 
zetten. Wachten tot de verklanking is 
afgelopen om door te gaan naar de 
volgende pagina is dan niet meer nodig. 

De verbeterde praktijkopdrachten

Grotere letters
De praktijkopdrachten worden beter 
leesbaar gemaakt door het gebruik van 
grotere letters. 

Ruimere lay-out
De ruimere lay-out verbetert de 
leesbaarheid doordat er meer rust komt 
op een pagina. 


