“Veel
docenten
weten
wel dat er
iets gaat
veranderen
– maar wat
precies”
ELISE WEBER IS KWARTIERMAKER
VOOR DE STARTTRAINING PGP E&O
IN DE NIEUWE LEERWEG. WAT ZIJN
HAAR ERVARINGEN TOT NU TOE?
Veel VMBO-scholen bereiden zich nu al voor op de invoering van de nieuwe leerweg.
Stichting Platforms VMBO biedt, via Bijscholingvmbo.nl allerlei trainingen aan om
docenten te helpen vorm te geven aan hun praktijkgerichte programma’s. Onlangs
interviewden wij Elise Weber die kwartiermaker is voor het programma Economie
en ondernemen (E&O). Elise Weber werkt al jaren als zelfstandig onderwijsadviseur
voor mbo-scholen die hun onderwijsprogramma willen vernieuwen. Sinds 2015 is zij
kwartiermaker voor het beroepsgerichte profiel E&O en sinds vorig jaar ook voor de
nieuwe leerweg. Zij zorgt dat er een scholingsaanbod is voor de vmbo-docenten. Dit
doet Weber vanuit de Stichting Platforms VMBO, ”De term ‘beroepsgerichte vakken’
wordt in de nieuwe leerweg vervangen door praktijkgericht programma’s. E&O is er
daar een van”.
SLO en Bijscholing vmbo/SPV

Legio mogelijkheden

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) werkt
de komende jaren samen met een aantal VMBOpilotscholen aan het (concept) praktijkgerichte
examenprogramma. De Stichting Platform VMBO
helpt docenten– al dan niet pilotscholen - met de
voorbereiding van de nieuwe leerweg (praktijkgericht
programma). Weber: “Ik heb een starttraining ontwikkeld
voor docenten. Hoe kun je vorm geven aan concept
praktijkgerichte examenprogramma? Veel docenten
weten wel dat er iets gaat veranderen – maar wat
precies? Naast het scholingsaanbod zijn er ook leuke,
informatieve webinars beschikbaar voor docenten, hierin
komen docenten die al bezig zijn met het ontwikkelen
van deze nieuwe leerweg aan het woord. Docenten
hebben namelijk niet altijd de tijd of de uren om het wiel
helemaal zelf uitvinden. Wij helpen ze daarbij.”

Wat betekent die nieuwe leerweg voor de docent? Wat
vervangt het? Samenwerken met echte opdrachtgevers,
hoe organiseer je dat? Wat doe je met je coachingrol
als docent? Met welke teams binnen de school kun je
de nieuwe leerweg oppakken? Dit zijn onderwerpen
die in de starttraining PGP E&O en in brede trainingen
voor de nieuwe leerweg aan bod komen. Docenten
moeten praktische en realistische opdrachten van echte
opdrachtgevers in de nieuwe leerweg aan bieden, dit
betekent dat ze naar buiten moeten. En daar zijn de
mogelijkheden legio en vaak maakwerk. Volgens Weber
is de regionale context voor iedere school anders: “Er
is geen lesmethode voor, opdrachten zijn afhankelijk
van de opdrachtgevers. In iedere regio zijn er andere
bedrijven, instellingen en gemeenten waar opdrachten
zijn op te halen. Wij wijzen docenten op verschillende
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mogelijkheden, gebaseerd op casussen uit de praktijk.
Sommige docenten halen praktijkopdrachtgevers
binnen via ouders van leerlingen die zelf een bedrijf
hebben, of ergens werken. Maar hoe pak je dat dan
aan?’’.

Beter voorbereid
Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen
op het VMBO beter voor te bereiden op
vervolgonderwijs. Weber: “Bij de ontwikkeling van

DE EXAMENPROGRAMMA’S VOOR DE
PRAKTIJKGERICHTE PROGRAMMA’S
IN DE NIEUWE LEERWEG BESTAAN
UIT 6 ONDERDELEN WAARVAN ER
DRIE ALGEMEEN ZIJN VOOR ALLE
PRAKTIJKGERICHTE PROGRAMMA’S:
1. Praktijkgerichte vaardigheden, zoals
informatievaardigheden en communicatie,
2. Systematisch werken
3. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
wie ben ik wat kan ik?
Daarnaast zijn er ook drie onderdelen waarin
de inhoud gekoppeld is aan een bepaald
profiel:
4. Werkvelden; Twee realistische opdrachten
in verschillende werkvelden: (voor Economie
& Ondernemen bijvoorbeeld in handel, vervoer
of opslag)
5. Programmaspecifieke kennis en
-vaardigheden (voor Economie & Ondernemen
bijvoorbeeld: kennis over de markt en klant,
economische kennis, ondernemend handelen)
6. Vraagstukken met betrekking tot
duurzaamheid, technologie, welzijn en
globalisering

het examenprogramma wordt gekeken naar de
aansluiting op de volgende onderwijsstap. We zien
namelijk veel uitval bij leerlingen die vanuit het
VMBO doorstromen naar Havo en MBO. Dat hopen
we te verminderen met de Nieuwe Leerweg.”
Scholen en docenten die belangstelling hebben
voor de starttraining Nieuwe Leerweg kunnen zich
inschrijven via de website bijscholingvmbo.nl.
Weber: “Wat leuk is om te zien is hoe docenten en
scholen van elkaars verhalen en ervaringen leren
en ook de samenwerking zoeken met elkaar. Je ziet
dat docenten onderling e-mailadressen uitwisselen
en het prettig vinden om echt even in het nieuwe
leerweg programma te duiken.”

Vakinhoudelijke vervolgtrainingen
Weber heeft tot nu toe 25 docenten geschoold en in
februari en maart staan er nog twee trainingen op de
agenda. Er worden aanvullend nog extra trainingsdata
gepland. Weber: “Ik ben zelf inhoudelijk betrokken
bij de training van Economie & Ondernemen, maar
we werken met open inschrijvingen op allerlei
vakgebieden – en bieden ook profieloverstijgende
trainingen aan, bijvoorbeeld: hoe vul ik als docent
mijn rol in als coach binnen de nieuwe leerweg?”
De startraining PGP E&O is voornamelijk gericht
op bewustwording rondom de nieuwe leerweg. Iets
dat belangrijk is in deze fase: “Maar we gaan we ook
kijken welke vakinhoudelijke vervolgtrainingen we
in de loop van dit jaar kunnen gaan ontwikkelen en
aanbieden– en ook daar gaan we weer allerlei scholen
bij betrekken: wat willen zij? Ik heb heel veel zin om
daar het gesprek over aan te gaan.”
Meer informatie over:
Training PGP Economie & Ondernemen vind je hier.
Meer informatie over andere profielen, hier.
Wil je inschrijven op profieloverstijgende trainingen?
Kijk dan hier!

tekst Jaime Donate Fotografie Hetty van Oijen website www.bijscholingvmbo.nl

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

Je team en docenten kunnen up-to-date blijven
voor #NieuweLeerweg, door scholing te volgen via
Bijscholingvmbo.nl. Op onze website staat een aanbod
zowel voor scholen die nog aan het begin van de
voorbereiding staan, als voor docenten die al weten welk
praktijkgericht programma ze gaan geven.

>BLIJF UP-TO-DATE
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