Aanbod trainingen
professionalisering schoolexaminering ’17 - ’18
Het schoolexamen neemt in het nieuwe vmbo een

Doelgroep

belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit

Praktijkdocenten en AVO docenten vmbo en hun
teamleiders.

zijn. Dat betekent: meten wat je wilt meten (in relatie tot
de eindtermen van de examenprogramma’s) met daarbij
passende toetsvormen en op basis van goede toetssets.
SPV biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven
van kwalitatief goede schoolexamens, zowel voor de AVO

Programma inhoud
Alle trainingen zijn gebaseerd op de ‘kwaliteitscyclus
schoolexaminering’. In de trainingen werken we met
concrete tools waar de deelnemers direct binnen de eigen
school mee aan de slag kunnen.

vakken als het beroepsgerichte programma vmbo. Door

Begeleiding en lerarenregister

de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo én door

Alle trainingen zijn ontwikkeld door een samenwerkings
verband van CINOP, SLO, CITO, Hogeschool Arnhem
Nijmegen, Universiteit Wageningen en Bredewold
Onderwijsadvies. Alle bijeenkomsten worden begeleid door
experts vanuit deze organisaties. De trainingen zijn (of
worden) gevalideerd en opgenomen in het lerarenregister.

een aantal praktische trainingen. Op de achterzijde een
overzicht van het trainingsaanbod.

Ga naar de volgende pagina voor een overzicht
van het trainingsaanbod en aanmelden.
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Schoolexaminering vmbo is in opdracht van Stichting Platforms VMBO en in samenwerking met:

Bredewold
onderwijsadvies

Plecht 26
1319 BD Almere

Het aanbod in beeld en inschrijven
Hieronder het aanbod voor het nieuwe schooljaar in beeld. Onder elke titel van een training vindt u een link naar de website voor
meer informatie over deze training én een inschrijfmogelijkheid.
1. L
 eergang schoolexaminering vmbo (start 4 oktober)
Een leergang van vier dagen voor praktijkdocenten
én hun teamleiders die gaan voor hoge kwaliteit van
schoolexaminering voor de beroepsgerichte keuzevakken.
2.  Terugkomdag leergang schoolexaminering
(start 12 en 18 september)
Een terugkomdag voor deelnemers die de leergang
schoolexaminering vmbo beroepsgericht hebben gevolgd,
gericht op het uitwisselen van ervaringen bij het verbeteren
van het schoolexamen vmbo en het verbeteren van
ontwikkelde producten.
3. Optimaal inzetten van het schoolexamen
(start 14 november)
Een (verdiepende) training van twee dagdelen
voor praktijkdocenten beroepsgericht die van het
examenprogramma (profielvak en keuzevakken) een
passend en kwalitatief goed toets- en onderwijsprogramma
willen maken.
4. Praktijkexamens goed beoordelen
(start 25 september en 15 november)
Eendaagse praktische training voor vmbo docenten die
praktijkexamens in het SE en/of CSPE maken en beoordelen
en hierbij een verbeterslag willen maken.
5. PTA constructie in 1 dag
(startdatum bij voldoende belangstelling)
Een praktische training van 1 dag om uw bestaande PTA’s
te optimaliseren en/of een nieuw PTA samen te stellen dat
volledig voldoet aan alle eisen.

6. P
 TA- en toetsconstructie voor AVO docenten
(start 27 september)
Een training van twee dagen voor vmbo AVO docenten
die het nieuwe vmbo aangrijpen om de kwaliteit van het
schoolexamen voor de AVO vakken te versterken in lijn met
de beroepsgerichte vakken.
7. T
 oetsen en beoordelen van de keuzevakken
(start 10 oktober)
Een training van 2 dagen voor praktijkdocenten die de
kwaliteit van hun schoolexamen voor de beroepsgerichte
keuzevakken willen verbeteren.
8. T
 evreden over uw toetsen? (datum in overleg)
Een in company workshop van 1 dagdeel voor 10 docenten
van uw school die hun eigen toetsen willen verbeteren
onder leiding van een toets deskundige (incl. feedback op
opgestuurde toetsen). Interesse? Mail de kwartiermaker.
9. V
 oorlichtingsbijeenkomsten schoolexamenbank vmbo
(start 26/9, 5/10 en 31/10)
Drie voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen om nader
kennis te maken met Schoolexamenbank vmbo (gratis
deelname, maar vol = vol!).
Naast dit aanbod biedt SPV een ‘PTA-hulplijn’. Hier kunt u uw
vragen stellen over uw PTA’s én (vanaf september ’17) een PTA
voor feedback voorleggen.

Planning en locatie

Kosten

Op deze site vindt u altijd de meest actuele data waarop
de trainingen worden aangeboden, incl. locaties en
inschrijfmogelijkheid. Zijn er nog geen data gepland voor
een bepaalde training? Geef uw interesse dan aan bij de
kwartiermaker. Bij voldoende interesse wordt er een nieuwe
training gepland.

De trainingen vallen tot eind ’17 onder het gesubsidieerde OCW
aanbod. Deelname aan trainingen die vóór 31 december ’17
starten kan tegen gereduceerd tarief, variërend per training
tussen de € 25,- en € 100,- per deelnemer (incl. BTW, materialen
en lunch/maaltijd). Zie hiervoor de verschillende trainingen op
de site. De kosten voor trainingen die in ’18 worden uitgevoerd,
worden nog nader bepaald (maar zullen in elk geval hoger
liggen dan in ’17).

In company
Alle trainingen worden ook in company aangeboden voor een
vmbo school of een samenwerkingsverband van vmbo scholen
in een regio. Hiervoor geldt een minimum aantal deelnemers
(variërend per training tussen de 15 - 25). Deelnamekosten
zijn gelijk aan de reguliere trainingen. De kosten voor catering
en locatie zijn voor rekening van de deelnemende scholen.
Interesse? Bespreek uw wensen met de kwartiermaker.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze website. Daar kunt u doorklikken naar
de verschillende profiel overstijgende trainingen.

Kwartiermaker schoolexaminering vmbo
Voor meer informatie en overleg kunt u bellen of mailen met Wilma Bredewold (kwartiermaker
schoolexaminering in opdracht van SPV), w.bredewold@platformsvmbo.nl of T. 06 54245534
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