
Managementdag SPV
13 juni 2022

Plaats: The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht.
Tijd: 15.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur.

PLENAIR
Naar duurzaam en flexibel beroepsonderwijs in het vmbo
Begin 2022 heeft SPV aan de minister een advies uitgebracht over de 
toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. In 2020 
initieerde de VO-raad met verschillende onderwijspartners de dialoog rond 
‘De toekomst van ons onderwijs’. Beide adviezen versterken elkaar en 
pleiten voor onderwijs op maat van de leerling.

Tijdens het plenaire deel van de managementdag gaan Henk Hagoort 
(voorzitter van de VO-raad) en Jan van Nierop (voorzitter van SPV) met elkaar 
in gesprek over de toekomst van het (beroeps)onderwijs. Wie moet wat 
doen om te komen tot duurzaam en flexibel (beroeps)onderwijs op maat van 
de leerling? En welke mooie voorbeelden zien beide voorzitters al in hun 
achterban?

PROGRAMMA
14.15 - 15.00 uur  Inloop met koffie en thee
15.00 uur   Welkom door de dagvoorzitter
15.05 - 15.35 uur  Toekomst van het (beroeps)onderwijs (Jan van Nierop, Henk   
    Hagoort)
15.35 - 16.05 uur  Duurzaamheid in het DNA van uw school (Hak van Nispen SME)
16.15 - 17.00 uur  Workshopronde 1 óf netwerken
17.15 - 18.00 uur  Workshopronde 2 óf netwerken
18.00 - 18.30 uur  Prijsuitreiking ‘Do A Good Thing Award‘
18.30 uur   Netwerken en maaltijd
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Duurzaamheid in het DNA van uw school
Steeds meer mensen – en jongeren voorop – zijn zich bewust dat de 21e 
eeuw een omslag vraagt in de manier waarop we met elkaar en de aarde 
omgaan. Ook steeds meer scholen stellen zich de vraag hoe zij het thema 
duurzaamheid een plek kunnen geven in het onderwijs. Hoe veranker je 
duurzaam doen en denken op zo’n manier dat dit meer wordt dan het werk 
van individuele enthousiastelingen en het werken aan afvalscheiding en 
zonnepanelen op het dak? Hoe krijgt de school duurzaam denken en doen 
structureel in het DNA? Hak van Nispen (directeur van SME) neemt u mee 
in zijn visie vanuit de whole school approach en inspireert u met praktische 
voorbeelden van collega vmbo-scholen.

WORKSHOPS
1   De toekomst van het beroepsgerichte vmbo
Begin 2022 heeft SPV een advies uitgebracht over de toekomst van het 
beroepsgerichte vmbo. Centraal in deze toekomstvisie staan de begrippen 
flexibiliteit en maatwerk. De komende tijd moet de visie uitgewerkt worden 
tot een concreet plan.
Jan van Nierop gaat graag met de aanwezigen in gesprek over de 
toekomstvisie en neemt suggesties mee in de nadere uitwerking.

2   Op weg naar de nieuwe leerweg
In deze workshop krijgt u de laatste stand van zaken rond de nieuwe 
leerweg (‘wat moet en wat mag’) én een kijkje in de keuken van een vmbo-
school die al jaren vormgeeft aan het praktijkgericht programma T&T. Wilma 
Roijackers en Babs van Sleeuwen delen hun ervaringen en inzichten graag 
met u en natuurlijk is er volop ruimte voor vraag & antwoord.

3   Samenwerking met bedrijven in de nieuwe leerweg
In de praktijkgerichte programma’s van de nieuwe leerweg moeten 
leerlingen realistische, praktische opdrachten uitvoeren afkomstig uit 
het regionaal bedrijfslaven. Het Rijks in Nijmegen heeft al jaren ervaring 
met samenwerking met het regionaal bedrijfsleven en heeft daar een 
accountmanager voor aangesteld. Het Rijks is een van de pilotscholen 
nieuwe leerweg.
Over hun ervaringen met deze samenwerking én het verwerven van 
realistische opdrachten voor de nieuwe leerweg vertellen Twan van den 
Hazelkamp en Inge Camps.
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4   De samenwerking vmbo-mbo in de praktijk
De samenwerking tussen vmbo en mbo staat hoog op de agenda. De 
Landstede Groep in regio Zwolle heeft vmbo- én mbo-scholen binnen haar 
organisatie en geeft de (geïntegreerde) doorlopende leerroutes op een 
eigen manier vorm. Jongeren kunnen in het vmbo starten met de leerroute 
en in de loop van de route keuzes maken om te komen tot een mbo-
kwalificatie. Hoe de Landstede Groep dit vormgeeft binnen de ruim tien 
verschillende samenwerkingen voor (geïntegreerde) doorlopende leerroutes 
vertelt Gerdien Martens.

5   ECO-Schools in de praktijk; een wereldwijde beweging 
van duurzame scholen
ECO-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk 
maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij 
stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leerlingen 
komen in actie en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een 
duurzame samenleving. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg 
vanzelfsprekend! Het Zone College (de groene opleider van Oost-
Nederland) heeft hier op zijn vmbo locaties volop ervaring mee. We zien dit 
in de praktijk van de scholen terug. Niet alleen in de gebouwen, maar ook in 
het onderwijs.
Wietske Stoelinga gaat graag met u in gesprek hoe je als school met 
duurzaamheid aan de slag kunt en laat u kennismaken met inspirerende 
voorbeeldverhalen uit de ECO-Schools praktijk.
Ben ter Haar neemt u daarbij mee in de wijze waarop het Zone College 
duurzaam onderwijs vorm geeft, hoe ECO-Schools hier als vliegwiel heeft 
gewerkt, welke hobbels genomen moesten worden en wat de belangrijkste 
eye openers daarbij zijn geweest tot nu toe.
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