Is jullie onderwijs
al up-to-date?
#NieuweLeerweg

> BLIJF UP-TO-DATE

#NieuweLeerweg
In de nieuwe leerweg
volgt elke leerling een
praktijkgericht programma,
ontdek hoe dat programma
vorm kan krijgen.

Praktijkgerichte programma’s
Actuele / innovatieve
ontwikkelingen moeten
hun weg vinden in het
onderwijs, het cursusaanbod helpt daarbij.

Profieloverstijgende cursussen
Ontwikkel een visie op
onderwijs én op examinering
en ontdek met elkaar wat
moet en wat mag.

Door Bijscholingvmbo.nl
zijn sinds 2017 ruim 22.000
trainingen verzorgd die
docenten up-to-date houden.

De komende jaren worden de gemengde en de theoretische leerweg in het vmbo
samengevoegd tot één ‘nieuwe’ leerweg en krijgt die leerweg een nieuwe naam.
Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan naast avo-vakken een praktijkgericht
programma. Als teamleider GL en/of TL krijg je met deze nieuwe leerweg te maken.
Wij helpen je graag bij de voorbereiding op deze leerweg en zorgen ervoor dat je
onderwijs op tijd up-to-date is.
Informatieposter
Hang de bijgevoegde
poster op en zorg dat je
team up-to-date wordt.
Actieposter
Maak een ludieke foto
en post deze met
#NieuweLeerweg en WIN!

In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen
een praktijkgericht programma. Dit
programma heeft tot doel de leerlingen
kennis te laten maken met de wereld van
arbeid en beroep, hen te laten oriënteren
op hun toekomst en voor te bereiden op een
vervolgopleiding in mbo of havo.
In het praktijkgericht programma voeren
leerlingen levensechte, realistische
opdrachten uit, passend bij de regio
waarin ze wonen. Hoe die opdrachten er
uit kunnen zien, hoe je ze beoordeelt en
op welke manier je als school de nieuwe
leerweg in kunt voeren, staat centraal in het
cursusaanbod voor de nieuwe leerweg.
Het aanbod bestaat nu vooral uit trainingen
die gericht zijn op de voorbereiding

op de komst van de nieuwe leerweg.
Deze trainingen zijn vooral bedoeld
voor teamleiders en hun teams. De
komende jaren zal dit aanbod groeien
en worden er trainingen ontwikkeld
rond de praktijkgerichte programma’s.
In deze trainingen kunnen docenten zich
vaardigheden eigen maken die passen bij de
praktijkgerichte programma’s.
Het aanbod op Bijscholingvmbo.nl bestaat
uit korte trainingen, ontwikkeld in opdracht
van het Ministerie van OCW en is nu al te
volgen.
Maak werk van de nieuwe leerweg!
Schrijf je in en blijf up-to-date!
Bijscholingvmbo.nl/up-to-date

