
Regiobijeenkomst
voorjaar 2019



Technologie



Programma

• 13.00 - 13.30 Inloop netwerken

• 13.30 – 13.35 Welkom door bedrijf

• 13.35 – 13.45 Mededelingen

• 13.45 – 13.55 Toolbox LOB

• 13.55 – 14.55 Workshop schoolexaminering en PTA

• 14.55 – 15.15 Pauze + netwerken

• 15.15 – 15.55 Interactieve presentatie nieuw keuzevak meubelstofferen

• 15.55 – 16.30 Uitleg over het bedrijf  en rondleiding

• 16.30 – 17.00 Afsluiting met drankje en hapje netwerken



Welkomstwoord



Vervolgbijeenkomst CSPE

• 12 maart 2019

• Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

• Grijze vlekken CSPE

• Organisatie

• Wat kan en wat mag

• Ochtend 10.00 - 12.30uur

• Of middag 14.00 – 16.30uur

• Inschrijven via nieuwvmbo.nl deelname €25,- pp



Domino wedstrijd

• Festool en het Platform vmbo BWI dagen u uit.

• Win een Festool Domino DF500 van bijna €1000,-

• Werkstuk maken met de Domino. 

• Stuur een foto, tekening en/of lesbrief in 

• Een onafhankelijke jury én uw collega’s kiezen de winnaar.

• Alle inzendingen ontvangen een cadeautje.



Enquette syllabus

86,0% Syllabus doet recht aan examenprogramma
95,5% Geen onjuistheden in de syllabus
86,4% Geen omschrijvingen die tot misverstanden leiden
59,1% BB goed te doen in de beschikbare tijd
63,6% KB goed te doen in de beschikbare tijd
60,0% Het niveau is goed 20% soms te hoog soms te laag
59,1% GL goed te doen in de beschikbare tijd
45,5% Het niveau is goed 36,4% soms te hoog soms te laag



Veldraadpleging 16-1

• Ongeveer 50 collega’s
• Zeer betrokken

• 3 delen
▪ Syllabus
▪ Verduurzaming examenprogramma
▪ Examenprogramma 2021

• In groepjes wat is goed en wat kan beter



Veldraadpleging 16-1

• Inhoudelijke opmerkingen syllabus
• Merendeel is op hoofdlijnen tevreden

• Bouwraam
• Koppenmaat
• Wapening
• Verwerken isolatie
• Kleurkenmerken
• 2D en 3D tekenen

Syllabus commissie buigt zich nu over de uitkomsten.



Bijscholing VMBO

• Waarschijnlijk laatste kalender jaar

• News alert

Aanbod

• Trainingen rondom duurzaamheid:

– Duurzaamheid en luchtdichte aansluitingen

• Trainingen rondom Design:

– Kleurenleer

– Decoratieve technieken

– Design en Decoratie

– Interieurontwerp en Design



Bijscholing VMBO

• Trainingen rondom computerprogramma’s:

– SketchUp basis en SketchUp Layout (nieuw)

– EasySign Basis en EasySign Vervolg

– En natuurlijk AutoCad

• Nieuwe trainingen voor keuzevakken:

– Scheidingswanden en Wandafwerking

– Tegelzetten



Training BWI

Training Structureren en verhogen kwaliteit BWI onderwijs

Werken met producten en diensten Platform in de les

• Algemeen deel - Kwaliteit, structuur, planning, studiewijzer

- PTA en vertaling naar onderwijsprogramma

• E-learning portal - Schoolbeheer, functionaliteiten, inrichting

- Basisveiligheid, toetsenbank

• Community - Hoe materiaal in te zetten 

- Relatie so’s / presentaties eindtoets

• BWI-net - Aanmaken groepen, toevoegen deelnemers

- Voortgang bewaken, voortgang resetten

• Gebruik van oefenexamens, CSPE’s en minitoetsen



Veiligheidsfilmpjes



Instructiekaarten

• Mogelijk gemaakt door Voion

• In samenwerking met platform BWI

• Nieuwe instructiekaarten

• QR Code

• Geseald

• Toegestuurd



Zavel

• Vorig jaar regiobijeenkomst voorjaar behoefte 
geïnventariseerd

• Studiegroep metselen heeft geprobeerd een centraal 
transport te kunnen verzorgen. Dat is helaas niet gelukt.

• Zavel te bestellen bij:

Distrimaco de Prins 

Rederskaai 9/ Quai des 

Armateurs 9 

1000 Brussel / Bruxelles 

Tel: +32 (0)2-270 19 39

E-mail: info@deprins.be

PELCON BVBA

Truibroek 35

3945 Ham

Tel. +32 11 74 73 78

administration@pelcon-

bvba.be

J. Janssens & Zonen NV

Heihoefke 1

2960 St.-Lenaarts

Tel: +32 3 313 03 51

info@josjanssens.be

mailto:info@deprins.be
mailto:info@josjanssens.be


Leermiddelen

• Voorlopige planning nieuwe keuzevakken:

– Tegelzetten (beschikbaar)

– Scheidingswanden (beschikbaar)

– Bouwkundig onderhoud en renovatie(mrt 2019)

– Bouw en Woonrijp maken (febr. 2019)

– Meubelstofferen (sept 2019) na goedkeuring OCW



Community

• Nieuwe indeling Praktijk, Tekenen, Theorie, Overige

• Tekening lezen uitgebreid voor meer keuzevakken

• SO vragen uitgebreid voor meer keuzevakken



Toolbox LOB



Toolbox LOB

Waarom?

• Veel LOB materiaal, maar het ontbreekt soms aan structuur. 

• Handig overzicht. 

• De juiste contactpersonen en manieren om partijen te 
bereiken. 



Toolbox LOB

Wat is de toolbox?

• Een tool voor docenten

• Met een overzicht van LOB materialen 

• Gecategoriseerd per sector

• Met informatie over ‘wat’ het is

• En waarvoor je het kunt gebruiken



Toolbox LOB



Hoe gebruik je het? 
• Bedenk voor welke sector je op zoek bent naar een LOB 

activiteit
• Bedenk wat voor soort activiteit je leerlingen nodig 

hebben
• Bekijk bovenin welk kwadrant ‘tekentje’ dat laat zien
• Zoek een passende activiteit uit
• Klik direct door naar de juiste informatie

Toolbox LOB



Hoe ziet de toolbox er nu uit? 
www.vmbo-bwi.nl

Blijft de toolbox altijd hetzelfde?
Nee, we zorgen voor een update van de toolbox wanneer 
nodig. 

Vragen?

Toolbox LOB

http://www.vmbo-bwi.nl/


Rondvraag

• Heeft u nog vragen waarbij u ook de mening van 
collega’s op wilt horen?


