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15 JAAR VMBO 

Het vmbo bestaat 15 jaar! Bij de start zijn destijds 21 projecten binnen 
Bouwtechniek uit de Steigers in gang gezet. Impulsprojecten voor de ver-
betering van het bouwtechniek onderwijs die ook in de BWI tijd nog actu-
eel zijn. Zoals bijvoorbeeld het leerwerkhuis met werkplekken. Maar het 
vmbo onderwijs blijft zich vernieuwen en na 15 jaar is de invoering van 
profielen de grootste verandering sinds de invoering. Voor alle betrokke-
nen: gefeliciteerd met 15 jaar vmbo! 
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1. Regiobijeenkomsten erkend in register leraar  

Het Platform vmbo BWI is vanaf heden erkend door het lerarenregister als 
aanbieder van deskundigheidsbevordering. De regiobijeenkomsten wor-
den beoordeeld als een waardevolle activiteit voor docenten in het be-
roepsonderwijs. Woont u de volgende regiobijeenkomst bij en heeft u zich 
ingeschreven in het register leraar? Dan mag u 3 registeruren bijschrijven 
bij uw deskundigheid.  

U vindt het logo van het register vanaf nu op de certificaten. Meer informatie over het register le-
raar: www.registerleraar.nl. 

2. Nieuwe examenprogramma en leermiddelen  

De Staatssecretaris van OCW heeft zijn waardering uitgesproken over de 
nieuwe examenprogramma’s. Een mooie erkenning van het beroepson-
derwijs. Als Platform gaan we actief en gemotiveerd verder met alles wat 
nodig is voor aantrekkelijk BWI onderwijs. De leermiddelen nemen daar 
een speciale plaats bij in. In een regelmatig verschijnende nieuwsbrief 

Special houden we u op de hoogte. De eerste verscheen in november: 
 
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7f9529c31882caa49940ed692&id=8f97130387&e=e2a006df6f  

http://www.registerleraar.nl/
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7f9529c31882caa49940ed692&id=8f97130387&e=e2a006df6f
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3. Gratis workshop upgrade praktijklokaal! 

Het aanbod van het Platform om het (praktijk)lokaal flink aan te 
pakken met hulp van een interieurarchitect is met beide handen 
aangegrepen door een aantal lidscholen. In dit lopende schooljaar 
staat een 10-tal workshops gepland. Scholen die zich ingeschreven 
hebben kunnen een datumbevestiging verwachten, er is nog ruimte 
voor een paar scholen, meld je snel daarom snel aan! 

Je wilt je klaslokaal aanpakken maar weet nog niet goed hoe te be-
ginnen. In één dag ga je samen met nog twee andere vmbo BWI 
docenten van dezelfde of andere scholen aan de slag. Onder leiding 
van binnenhuisarchitect Beate Palluck kom je tot een plan van aan-
pak. In elke regio wordt tweemaal de mogelijkheid geboden om met maximaal 3 scholen kosteloos 
deze praktische workshop bij te wonen. Dit gratis aanbod geldt uitsluitend in schooljaar 2014 / 2015, 
daarna kan alleen tegen betaling worden deelgenomen. 

De workshop volgt op een eerder advies dat Beate gegeven heeft aan het Canisius College in Nijme-
gen en het Gomarus College in Groningen (zie elders in deze nieuwsbrief). Het handboek - vol met 
praktische tips - dat zij naar aanleiding van deze adviezen gemaakt heeft vind je hier: www.vmbo-
bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1332. 

  

Na het volgen van deze workshop kun je zelf direct aan de slag. Deelname wordt ingepland op basis 
van inschrijvingsdatum. Hoe eerder hoe beter . . .  Download het deelnameformulier op www.vmbo-
bwi.nl/docenten/nieuws/1349 en geef je op. 

Kijk voor meer informatie over de workshop, de interieurarchitect of nuttige tips uit de handleiding 
op www.vmbo-bwi.nl/docenten/upgrade-lokalen. 

 

http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1332
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/voorlichting-bovenbouw/1332
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1349/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1349/
http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/upgrade-lokalen
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4. Regiobijeenkomsten goed bezocht 

Je kunt wel merken dat de docenten BWI steeds enthousiaster 
worden over de aanstaande vernieuwingen van het onderwijs-
programma. Het geeft de gelegenheid om vernieuwingen aan te 
pakken en met een frisse blik toekomstig BWI onderwijs gestalte 
te geven. Eric-Jan Bakers vertelt over zijn regiobijeenkomst. 

“Bij alle regiobijeenkomsten in het land zien we een toename 
van het aantal bezoekers. Je merkt dat er behoefte is om in-
formatie uit te wisselen en om zich te laten inspireren door 
anderen. Daarnaast wordt je natuurlijk op de hoogte gehouden van de nieuwste onderwijskundige 
en vaktechnische ontwikkelingen. 

De afgelopen regiobijeenkomst waren de collega’s uit zuidoost Brabant en Limburg te gast bij het 
Canisius College in Nijmegen. Deze school heeft als één van de pilotscholen meegedaan aan de work-
shop ‘upgrade lokalen’. Onder begeleiding van binnenhuisarchitecte Beate Palluck heeft de docent 
Marcel Alders de ontwerpen samen met zijn leerlingen uitgewerkt. Marcel vertelde me dat hij onder 
de indruk was van de ideeën die zo’n binnenhuisarchitecte heeft, ideeën waar hijzelf nooit op zou 
zijn gekomen. 

Tijdens de pauze hadden de collega’s de gelegen-
heid om het resultaat van de nieuwe ‘look’ van de 
lokalen te bekijken. Het was mooi om te zien hoe de 
docenten tijdens de rondgang door de lokalen met 
elkaar enthousiast  in gesprek raakten over alles 
wat ze zagen en wat hen in het onderwijs zoal be-
zighoudt.” 

Eric-Jan: “Tenslotte kan ik jullie aanbevelen om de 
volgende regiobijeenkomsten in februari /maart 
weer met zulke grote aantallen te bezoeken. We 

moesten voor deze bijeenkomst door de grote belangstelling deelnemerscertificaten nasturen. In het 
voorjaar zullen we zorgen voor extra certificaten  die overigens erkend zijn door het lerarenregister! 
De data van de bijeenkomsten in het voorjaar staan op www.vmbo-bwi.nl/docenten/agenda. Noteer 
de datum vast in uw agenda.” 

Als er behoefte is aan een persoonlijk bezoek bij u op school, neem dan gerust contact op met Eric-
Jan Bakers, regiocoördinator regio 5 of de regiocoördinator uit uw regio. 

5. Advies voor Open dagen 

Na de kerstvakantie volgen al snel de open dagen. Techniekafdelingen 
spreken op open dagen met name de praktische, concrete jongere aan. 
Dit jaar is er de uitgelezen kans om te proberen ook ándere doelgroepen 
te bereiken. Alle leerlingen die nu op de open dag komen krijgen immers 

http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/agenda
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te maken met het nieuwe programma. Lees de tips op www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1371 en 
bestel op tijd uw voorlichtingsmaterialen. 

 

6. Trendbreuk in daling  instroom? 

Uit onderzoek onder alle vmbo scholen lijkt de jarenlange teruggang in 
leerlingenaantal te stagneren. Sommige scholen zien zelfs een verhoging 
van instroom, specifiek in BWI. Hoe hebben zij dit voor elkaar gekregen?  

We roepen docenten op om hun positieve ervaringen te delen en te mai-
len naar de redactie van deze nieuwsbrief (h.uiterwaal@fundeon.nl). In 
2015 nemen we de inzendingen op in de nieuwsbrief als voorbeeld. Goed 
voor uw school als PR én voor collega’s ter inspiratie. 

7. Informatie mbo opleidingen en beroepen vernieuwd 

Het LOB project van MBO Diensten heeft de websites mbostad.nl en beroe-
peninbeeld.nl grondig vernieuwd, aan elkaar gekoppeld en opnieuw gelan-
ceerd. Leerlingen vinden hier uitgebreide informatie over alle mbo-
opleidingen en beroepen. Dat helpt hen een goede studie- en beroepskeuze 
te maken. Scholen kunnen hun leerlingen naar www.mbostad.nl/beroepen-
in-beeld-en-mbo-stad verwijzen en de site gebruiken bij loopbaanoriëntatie- 
en begeleiding.  

8. Prettige feestdagen 

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur wenst u Prettige Kerstvakantie en 
veel inspiratie voor 2015! 

 
 

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. 

http://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1371
mailto:h.uiterwaal@fundeon.nl
http://www.mbostad.nl/beroepen-in-beeld-en-mbo-stad
http://www.mbostad.nl/beroepen-in-beeld-en-mbo-stad
mailto:platform@vmbo-bwi.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nuvo.nl/websites/nuvo/gfx/nieuws/Meer optiekleerlingen (shutterstock_63150901).jpg&imgrefurl=http://www.nuvo.nl/pages/752/Instroom-optiekopleidingen-stijgt.html&h=768&w=1024&tbnid=Gbr0nCzkyB8I3M:&zoom=1&docid=PH2s1Mbl2zKMfM&ei=lixbVLbuLcrtO9aMgZgG&tbm=isch&ved=0CC0QMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=2648&page=1&start=0&ndsp=19

