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Nieuws en actualiteiten
Samenwerken aan de toekomst van technische vakopleidingen



Groeiende instroom

Doedagen 9 – 13 november

Het aantal studenten binnen onze
bedrijfsvakopleidingen is dit schooljaar
gestegen met gemiddeld 40%! Kennelijk
wordt de combinatie werken, leren en in
veel gevallen ook meteen geld verdienen
steeds populairder - of steeds bekender!
Natuurlijk speelt ook het
toekomstperspectief een belangrijke rol;
de kans op een prachtige baan. De
werkgelegenheid neemt alsmaar toe in de
sectoren Bouw, Schilderen, Metaal, Elektro
en Installatietechniek: toekomst in de
techniek!

In de week van 9 t/m13 organiseren de
opleidingsbedrijven de PBVH doedagen
voor leerlingen van het tweede jaar vmbo.
Alle VMBO-scholen met technische
opleidingen doen hier aan mee. Bijna 400
leerlingen met technische talenten komen
met de bus naar locaties in Rijswijk en Delft
om daar kennis te maken met de
verschillende vakopleidingen. De leerlingen
maken prachtige werkstukken en kunnen
de sfeer in een echte bedrijfsgestuurde
opleidingsruimte proeven.

Leerlingen tijdens de doedagen in 2014
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methode, het beste leerplan voor de
technische vakopleidingen. Het
bedrijfsleven speelt daarbij een centrale
rol; de leerplannen worden mede daardoor
afgestemd op de eisen van het
bedrijfsleven, de opdrachten zijn boeiend
en eigentijds. Je kunt gerust stellen dat wat
je leert ook direct toepasbaar is in de
praktijk.

Nieuwe opties via site
De website van de PBVH biedt directies,
teamleiders en decanen de mogelijkheid
hun leerlingen aan te melden voor de
beroepencarroussel: een verkenning van
de diverse vakopleidingen op de diverse
locaties voor gemotiveerde VMBOleerlingen. Maar ook voor de verzorging
van een of meerdere keuzedelen PIE of
BWI door het Platform. Zo kunnen de
VMBO-scholen ook voor kleine groepen
leerlingen een keuzevak realiseren en het
vak blijven aanbieden; kleinschalig,
maatwerk en een modern curriculum
gericht op de eisen van het bedrijfsleven.
Zie www.bedrijfsvakopleidingen.nl, onder
kop Scholen.

En verder


Kan de stage op maat worden
ingevuld door de vakopleidingen.



Garanderen de vakopleidingen dat
elke leerling die kiest voor een
vakopleiding in principe ook de
mogelijkheid krijgt een opleiding te
volgen en af te ronden.



Werkt het Platform samen met de
scholen om nieuwe vaklokalen in te
richten en bestaande vaklokalen up
to date te houden.



Wordt bekeken welke materialen
en/of licenties gezamenlijk kunnen
worden ingekocht.



Kunnen docenten van scholen bij de
vakopleidingen aankloppen voor
gerichte na-, bij- of omscholing.
Docenten zijn dan exact op de
hoogte van de laatste technische
wetenswaardigheden in het
bedrijfsleven.

 Praktijklessen bij vakopleiding
Steeds meer vmbo-scholen besteden hun
praktijklessen uit aan een van de
opleidingsbedrijven. Meestal gaat het om
zowel de praktijk, de vaktheorie als het
vaktekenen. Hiermee is de vmbo-school
verzekerd van kwaliteit en continuïteit in
een bepaalde vakrichting. Soms als
structurele oplossing maar ook bij
vervanging van een langdurig zieke docent.
Aanvragen en meer informatie via de site
of direct bij een van de locaties.

 Leerplan
In werkgroepen zoeken docenten en
instructeurs samen naar de beste
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