
Regiobijeenkomst
Voorjaar 2022



Programma

• 13.00 - 13.30 Inloop netwerken

• 13.30 – 13.35 Welkom door de school

• 13.35 – 13.45 Mededelingen

• 13.45 – 14.25 Verantwoord toezicht

• 14.25 – 14.45 Nieuwe leerweg

• 14.45 – 15.15 Pauze bezichtiging lokalen 

• 15.15 – 15.30 Circulair en duurzaam bouwen

• 15.30 – 16.30 Droogstapelen met Clickbricks (KNB en Wienerberger)

• 16.30 – 17.00 Afsluiting met drankje en hapje netwerken



Landelijke studiedag 2022

Woensdag 1 juni 2022



Nieuwe veiligheidskaarten

• Elektrisch handgereedschap zagen

• Elektrisch handgereedschap frezen

• Elektrisch handgereedschap schaven en schuren

• Kantenschuurmachine

• Kolomboormachine



Veiligheidsfilmpjes

• Afkortzaag 
• Bovenfrees
• Decoupeerzaag
• Domino
• Handcirkelzaag
• Kantenfrees
• Lamello
• Reischaaf
• Rondschuurmachine
• Vlakschuurmachine



Bijscholing VMBO



Bijscholing VMBO



Animaties



Social Media - Nieuwsbrief

platformvmbobwi
Platform vmbo 

bouwen wonen 

interieur

Platform VMBO 

BWI

Like, abonneer, volg & deel de 

kanalen vooral met jouw netwerk!

https://www.instagram.com/platformvmbobwi/
https://www.facebook.com/vmbobwi
https://www.linkedin.com/company/platform-vmbo-bwi
https://www.instagram.com/platformvmbobwi/
https://www.facebook.com/vmbobwi
https://www.facebook.com/vmbobwi
https://www.linkedin.com/company/platform-vmbo-bwi


BWInet toets inplannen

• Via hoofdscherm > Nieuwe toets inplannen

• Oude manier via voortgang vervalt in de meivakantie



BWInet updates

Andere updates onder andere:

• Vernieuwd gebruikersgrid (voor het bekijken en wijzigen van leerlingen)

• Voortgang sneller geüpdatet

• Voortgang status nu met aantal gedaan / totaal aantal

• Bij voortgang wordt header met titels vastgezet (blijf je zien bij naar 
beneden scrollen)

• Certificaat voor Basisveiligheid beschikbaar



Verantwoord toezicht

Waarom deze richtlijn?

• Vraag vanuit het veld naar een richtlijn

• Steeds terugkerende discussie bij bijeenkomsten

• Spanningsveld tussen directies en docenten wat 
verantwoord is



Verantwoord toezicht

Wat is verantwoord toezicht?

• werk jij zelf prettig?

• heb je het gevoel dat je het (belangrijkste) overziet?

• heb je het gevoel dat je regie of controle hebt over de situatie?

• voel je je niet overvraagd in termen van aandacht etc.?



Verantwoord toezicht

Standaard situatie

• Leerwerkhuis BWI

• Reguliere BB- en KB-leerlingen zonder rugzakjes

• Een bevoegd en bekwaam docent

• Een (bevoegd) bekwaam instructeur

• Voldoende fysieke ruimte

• 9 m2 tot 12 m2 per BWI-leerling 

• Een overzichtelijke ruimte met goede zichtlijnen

• Machinale houtbewerking



Verantwoord toezicht

Eerdere publicaties

• Inspectierapport technieklokalen (2003): hierin adviseert de 
Inspectie dat bij houtbewerkingsmachines minimaal één 
deskundige praktijkbegeleider direct toezicht moet houden op 
een groep van acht leerlingen;

• VO Signaal Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het 
praktijklokaal (2013): dit document geeft handvatten om 
verantwoord toezicht vast te stellen. Je kunt er een norm mee 
berekenen op schoolniveau, maar die is op meerdere manieren 
te interpreteren. 

https://www.voion.nl/media/2356/vosignaalorganiserengoedtoezichtoppraktijklokaaldef.pdf


Verantwoord toezicht

RI&E

• Risico Inventarisatie en Evaluatie 

• Werkgever is hier verantwoordelijk voor

• Werkgevers en werknemers moeten samenwerken

• Preventiemedewerker schrijft mee en kan helpen

• www.veiligepraktijklokalen.nl

http://www.veiligepraktijklokalen.nl/


Verantwoord toezicht

Veiligheidsrisico’s

• model van Kinney & Wiruth

• 5 risicoklassen: 1 laag risico, 2 mogelijk risico, 3 belangrijk risico, 4 hoog risico 
en 5 zeer hoog risico

• Risico = Kans x Effect (R = K x E)

• Kans = Waarschijnlijkheid x Blootstellingsfactor (K = W x B).

• Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstellingsfactor x Effect (R = W x B x E)



Verantwoord toezicht



Verantwoord toezicht

Werkgroep 

• 10 docenten BWI

• Landelijk Coördinator platform BWI

• Programmaleider Voion

• Docenten webinar 24 deelnemers

• Voorgelegd aan 52 docenten op de landelijke studiedag 2021



Verantwoord toezicht

• Eén toezichthouder: 8 ± 10% leerlingen 

Bij een groepsgrootte van 8 ± 10% leerlingen kan één docent alleen zijn werk doen. Als er in de 
machinale gewerkt wordt, kan hij alle leerlingen meenemen en daar werken. 

• Twee toezichthouders: 16 ± 10% leerlingen 

Eén docent en één bekwame instructeur kunnen tijdens beroepsgerichte lessen toezicht houden op 
een groep van tussen 14 en 18 leerlingen (16 ± 10% leerlingen). Het is dan wel belangrijk dat de 
fysieke ruimte ook groot genoeg is voor dit aantal leerlingen. 

• Drie toezichthouders: 24 ± 10% leerlingen 

Drie toezichthouders (waarvan minimaal één bevoegd docent) kunnen maximaal 24 ± 10% leerlingen 
bedienen. 

• Vier toezichthouders: 32 ± 10% leerlingen 

Bij vier toezichthouders is er ruimte voor maximaal 32 ± 10% leerlingen. Let op: een verhouding van 
één docent op drie instructeurs wordt als niet verantwoord gezien. Daarom moet de vierde 
toezichthouder weer een docent zijn. 



Verantwoord toezicht

Machinale

• Maximaal 8 leerlingen gelijktijdig

• Toezichthouder in de machinale

• Eén op één toezicht bij een effectcategorie 10 machine

• Maximaal 2 effectcategorie 3 machines gelijktijdig

• Enz.



Verantwoord toezicht

Bekostiging

• Vanuit reguliere bekostiging geen volledige dekking

• Afhankelijk van loonschalen personeel

• Aanvulling vanuit bijvoorbeeld STO of prestatiebox

• Advies voor bekostiging opgenomen in de richtlijn



Verantwoord toezicht

• Boekjes uitdelen.

• In groepjes bladzijde 16/17 gebruiken om onderstaande tabel in te vullen.

Handeling Waarschijnlijkheid Blootstelling Effect Risico Risicoklasse

Op een duim slaan

Zagen met een handzaag

Werken met de vlakbank



Verantwoord toezicht

• In het groepje: Hoofdstuk 6, blz 21 en 22 lezen en bespreken.

1. Is dit hoofdstuk voldoende duidelijk?

2. Er melden zich 12 leerlingen aan voor jouw klas. Hoe ga je hiermee om?

3. Je hebt een klas 18 leerlingen. Wat doe je als er in de loop van het jaar twee 
leerlingen bij komen



Verantwoord toezicht

• In het groepje: Hoofdstuk 9 Afwijkingen van de uitgangspunten, blz 30 en 31 
lezen en bespreken.

1. Is dit hoofdstuk voldoende duidelijk?

2. Hoe wordt er op jullie school omgegaan met zorgleerlingen mbt groepsgrootte?

3. Heb jij als vakdocent overleg met de zorgcoördinator om de groep(sgrootte) te 
bespreken?



Verantwoord toezicht

• In het groepje: Samenvatting Blz 6,7 en 8.

1. Heb je het gevoel dat jij als docent invloed hebt op het aantal leerlingen in jouw 
lokaal?

2. Zou deze samenvatting helpen om met het management in gesprek te gaan over 
leerlingaantallen en verantwoord toezicht?



De nieuwe leerweg



De nieuwe leerweg

Termen

• PGP Praktijkgericht Programma (De nieuwe Leerweg)

• BGP Beroepsgericht Programma (Basis Kader)

• LGP Licentie Gebonden Programma (o.a. BWI, PIE en M&T)

• LVP Licentie vrije Programma’s (o.a. D&P, E&O, Z&W, T&T, TIV)



De nieuwe leerweg
Verschil Nieuwe leerweg en BB/ KB is diepgang, accentverlegging en percentage

Nieuwe leerweg leerlingen: meer vaardigheden zoals:

• Onderzoeken, ontwerpen en het aansturen van processen. 

• Bereiden voor op middenkaderopleidingen en werkzaamheden die een meer 
voorbereidend, dienstverlenend en zakelijk karakter hebben.  

BB/KB leerlingen: meer vaardigheden zoals:

• Het maken en/of construeren van producten, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, 
monteren en installeren. 

• Bereiden voor op een functie als vakspecialist met een meer uitvoerend karakter. 



De nieuwe leerweg



De nieuwe leerweg

6 Pilotscholen BWI

• Van Lodenstein College Hoevelaken

• Vakcollege Rijnmond Katwijk

• Spaarne college Haarlem

• Herbert Visser college Nieuw-Vennep

• OSG Singelland Drachten

• Omnia college Gorinchem



De nieuwe leerweg



De nieuwe leerweg



De nieuwe leerweg



De nieuwe leerweg

3 Uitgangspunten

• Essentie (werkvelden binnen het programma, zoals BWI)

• Kennis

• Vaardigheden



De nieuwe leerweg - Essentie



De nieuwe leerweg - Kennis



De nieuwe leerweg- Vaardigheden



De nieuwe leerweg

Voorbeeld invulling met (delen van) bestaande modulen:

• Leerlijn interieur en design:

• Hout- en Meubelverbindingen

• Design en decoratie

• Meubel maken

• Interieurontwerp en design



De nieuwe leerweg

Voorbeeld invulling met (delen van) bestaande modulen:

• Leerlijn bouw – timmeren:

• Bouwproces en Bouwvoorbereiding

• Bouwen vanaf de fundering

• Daken en kapconstructies

• Gevelopeningen



De nieuwe leerweg

Examinering

• Tijdens de pilot wordt het PGP afgesloten met een schoolexamen 

• Tijdens de pilot wordt duidelijk of dit de kwaliteit voldoende borgt



Nieuweleerweg.nl



Circulair en Duurzaam Bouwen

Nieuw Keuzevak

• Landelijke ontwikkeling

• Bewustwording

• Vraag vanuit de scholen

• Vraag vanuit het bedrijfsleven



Circulair en Duurzaam Bouwen

Examenprogramma

• de principes, kenmerken en eigenschappen van circulair en duurzaam bouwen 
herkennen, benoemen, omschrijven en controleren 

• een product/interieurelement ontwerpen en maken door gebruik te maken van 
circulaire materialen 

• constructies ontwerpen, maken en samenstellen waarbij rekening gehouden wordt 
met duurzame en circulaire uitganspunten

https://www.platformsvmbo.nl/profielen/bouwen-wonen-en-interieur



Circulair en Duurzaam Bouwen

Praktische invulling

• Een meting verrichten met een warmtebeeldcamera

• Een wandbord maken van resthout

• Een HSB wand maken met FSC hout en circulaire gevelbekleding

• Beton maken met beton- of puingranulaat ipv grind

• Toepassen van een droogstapelsysteem



Circulair en Duurzaam Bouwen



Circulair en Duurzaam Bouwen

KNB en Wienerberger stellen Clickbrick pakketten beschikbaar €85,- per pakket



Circulair en Duurzaam Bouwen



Circulair en Duurzaam Bouwen

Training

• Eendaagse training: 13 mei of 10 juni 2022

• Basiskennis om dit keuzevak aan te kunnen bieden

• Theorie Circulair en Duurzaam bouwen

• Demonstratiemodel maken met isolatiematerialen

• Toepassen droogstapelsysteem

bijscholingvmbo.nl > circulair-en-duurzaam-bouwen 



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!

KNB en Wienerberger verzorgen een workshop droogstapelen


