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Samen naar een mooie afdeling BWI 

Het schooljaar is inmiddels al weer aardig op weg. Het Platform zet zich in om u ook dit schooljaar 

zoveel mogelijk te ondersteunen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Verder de stand van 

zaken rond de leermiddelen, uw input voor de inhoud van keuzedelen, de workshop Upgrade Praktijk-

lokaal (tijdelijk op onze kosten), aanpassen van uw gegevens en meer.  
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1. Platform toont kerntaken in korte film 

Een nieuw schooljaar begint met een nieuw geluid! Het Platform voert taken uit waarvan een groot 

deel bekend is, maar ook nieuwe taken dienen zich regelmatig aan. 

Daarmee is het Platform een logische partner voor het onderwijs in 

het profiel BWI: als verbinder, belangenbehartiger en ontzorger voor 

het onderwijs en bedrijfsleven. 

Alle huidige en nieuwe taken zijn samengevat in een film die de vier kernthema’s toont: 

 Professionalisering & advies 

 Instroombevordering 

 Netwerken & verbinden 

 Onderwijsproducten. 

Deze film is te gebruiken om zelf nog eens goed op het netvlies te krijgen waar het Platform voor 

staat, maar ook om aan collega’s en directie te tonen. Want het Platform: daar kun je niet omheen! 

2. Regiobijeenkomsten najaar 2014 

 Van 1 oktober tot 12 november vinden de regiobijeenkomsten plaats. Ze staan dit keer inhoudelijk 

geheel in het teken van de vernieuwing van het beroepsgerichte programma. Daarnaast een rondlei-

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/platform/


Nieuwsbrief 11 – oktober 2014   

 

 

©Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur  2 van 4 

ding door de lokalen, netwerken en de mogelijkheid voor een gesprek met uw regiocoördinator. Lees 

meer op de Platformsite: www.vmbo-bwi.nl/docenten/regiobijeenkomsten/. 

3. Leermiddelen 

Het Platform gaat opdracht geven voor de ontwikkeling van de nieuwe leermiddelen. Gestart wordt 

met het ontwikkelen van de vier profieldelen BWI. Die zijn dit schooljaar gereed. Daarna worden de 

keuzedelen ontwikkeld. 

Alle voorbereidingen om te starten met de ontwikkeling zijn zo goed als 

afgerond. Na goedkeuring van het budget door het bestuur van het 

Platform starten de ontwikkelaars met de profieldelen. 

Parallel daaraan wordt de werving van scholen voortgezet. Inmiddels 

heeft tweederde van de benodigde 80 scholen de participatieverklaring 

getekend. Bent u als docent enthousiast over de leermiddelen, maar heeft uw school nog niet gete-

kend. Benader dan nu uw regiocoördinator voor een afspraak. Hun gegevens vindt u op de Platform-

site www.vmbo-bwi.nl/docenten/regiocoordinatoren/. 

4. Workshop upgrade praktijklokaal nu kosteloos 

Hoe actueel is uw praktijklokaal? Kan het wel een upgrade gebruiken en wil je daarbij professionele 

hulp van een interieurarchitect? Dat kan! Het Platform biedt regionale workshops aan, in het ver-

lengde van de workshop op de landelijke dag in juni 2014. Alleen dit schooljaar is deze workshop op 

kosten van het Platform. 

Je wilt je klaslokaal aanpakken maar weet nog niet goed hoe te beginnen. 

In één dag kun je samen met nog twee andere vmbo BWI docenten van 

dezelfde of andere scholen tot een goed plan van aanpak komen. 

In elke regio wordt (op een woensdag of vrijdag) tweemaal de mogelijk-

heid geboden om met maximaal 3 scholen een praktische workshop bij te 

wonen. Dit gratis aanbod geldt uitsluitend in schooljaar 2014 - 2015, daar-

na kan alleen tegen betaling worden deelgenomen. Op de regiobijeenkomsten wordt een nadere 

toelichting gegeven, maar inschrijven is ook via de site mogelijk. Na het volgen van deze workshop 

kun je direct aan de slag. 

Deelname wordt ingepland op basis van inschrijvingsdatum. Hoe eerder hoe beter . . . Kom je niet 

naar de regiobijeenkomst of wil je nu al meer informatie: www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-

bovenbouw/1349/.   

Handleiding 

Naar aanleiding van het upgraden van de BWI praktijklokalen van twee vmbo scholen heeft de interi-

http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/regiobijeenkomsten/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/regiocoordinatoren/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1349/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1349/
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eurarchitect een handleiding voor andere scholen geschreven Deze handleiding en meer informatie 

over de upgrade van uw lokaal: www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1332/. 

5. Uw mening over de keuzedelen BWI  

Het ministerie van OCW heeft laten weten dat een reactie op de inhoud 

van de keuzedelen nog mogelijk is. Op regiobijeenkomsten najaar 2014 

worden de keuzedelen besproken. In groepjes gaan docenten aan de slag 

om te kijken wat ontbreekt, wat anders moet en welke aanvullende sug-

gesties er leven. Ook per mail is uw input welkom. Heeft u vragen of opmerkingen over 

de keuzedelen? Mail uw suggesties naar h.vanginkel@vmbo-bwi.nl. 

6. 250 BBL banen beschikbaar 

Heeft u afgestudeerde 4e jaars leerlingen die iets voelen voor meubel-

maken en interieurbouw? Bel, stuur, mail ze dat ze nu extra kans maken 

op een BBL (betaalde werken & leren baan) bij een van de 10 Samen-

werkingsverbanden binnen de meubelindustrie & Interieurbouw. Kijk 

voor meer informatie in nieuwsflits 10a: www.vmbo-

bwi.nl/docenten/documenten-voor-docenten/55/ of kijk 

op www.meubelmakerworden.nl. 

7. Wijzigen contactgegevens 

Uw gegevens staan op verschillende plaatsen bij het Platform geregistreerd: in de administratie, de 

portal en bij de nieuwsbrief. Deze gegevens kunt u eenvoudig wijzigen. 

Administratie van het Platform 

De gegevens bij de administratie worden gebruikt voor facturen, de aanwezig-

heidslijsten bij de regiobijeenkomst en mailingen op papier. Wilt u deze gege-

vens wijzigen (bijvoorbeeld naam van de school of contactpersoon) stuur dan 

een mail aan het Platform via platform@vmbo-bwi.nl. 

E-learning portal 

De gegevens bij de e-learning portal worden alleen in de portal zelf gebruikt. Log, om deze gegevens 

te wijzigen, in als schoolbeheerder in de portal. Klik vervolgens op 'schoolbeheer’ in de linkerkolom. 

Alleen docenten die ook schoolbeheerder zijn hebben deze button. Wijzigingen in de gegevens van 

de portal hebben geen invloed op uw gegevens bij het secretariaat. 

Nieuwsbrief 

Voor de nieuwsbrief worden alleen uw naam en e-mailadres opgeslagen in het mailsysteem. Deze 

gegevens zijn persoonlijk en niet gekoppeld aan een school of andere organisatie. Wilt u de gegevens 

wijzigen dan kunt u zich het beste eerst uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. U krijgt 

http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1332/
mailto:h.vanginkel@vmbo-bwi.nl
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/documenten-voor-docenten/55/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/documenten-voor-docenten/55/
http://www.meubelmakerworden.nl/
mailto:platform@vmbo-bwi.nl
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dan een mail waarmee u zich eenvoudig opnieuw in kunt schrijven met uw nieuwe e-mailadres. Dat 

laatste kan trouwens ook via de Platformsite: www.vmbo-bwi.nl/docenten/. 

 

 

COLOFON. Deze NIEUWSbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep com-

municatie van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, eindredactie Hannie Uiterwaal en Cor 

de Ridder. Neem voor vragen of reacties contact op met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Inte-

rieur via platform@vmbo-bwi.nl.  
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