Sterk beroepsonderwijs. De Nieuwe Leerweg: docent-leden doorontwikkelgroepen
Wil je meedenken over en werken aan de nieuwe praktijkgerichte programma’s in de nieuwe
leerweg van het vmbo? Nu heb je die mogelijkheid! Geef je op als docent-lid voor één van de
doorontwikkelgroepen. Lees hieronder de belangrijkste informatie.
Inleiding nieuwe leerweg en praktijkgericht programma
De nieuwe leerweg (inclusief de invoering van het praktijkgericht programma) maakt deel uit van het
programma sterk beroepsonderwijs. De komende jaren worden de gemengde leerweg en de
theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze nieuwe leerweg volgen alle
leerlingen ook praktijkgericht onderwijs naast het theoretisch onderwijs, ongeacht hun
doorstroomwensen.
Hiermee komt beroepsoriëntatie stevig terug in het programma van alle vmbo’ers. Zowel de
samenvoeging van de gl en de tl tot één nieuwe leerweg als het toevoegen van het praktijkgerichte
programma aan die nieuwe leerweg worden in pilots uitgewerkt in nauwe samenwerking met
docenten, schoolleiders en bestuurders. De pilotscholen starten in december 2020. Voorafgaand aan
de pilots moet er voor de verschillende praktijkgerichte programma’s een conceptexamenprogramma zijn. Deze worden ontwikkeld door doorontwikkelgroepen.

Meedenken over de invulling van een praktijkgericht programma
De volgende programma’s worden in de pilot doorontwikkeld en/of geactualiseerd:
-

Dienstverlening en producten
Zorg en welzijn
Economie en ondernemen
Informatietechnologie in de gemengde en theoretische leerweg
Alle overige (7) beroepsgerichte programma’s:
• Bouwen, wonen en interieur
• Groen
• Horeca, bakkerij en recreatie
• Maritiem en techniek
• Media, vormgeving en ict
• Mobiliteit en transport
• Produceren, instaleren en energie

(N.B. Het programma T&T wordt ook doorontwikkeld maar daar is al een groep voor aan het werk)
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Per programma wordt er een doorontwikkelgroep samengesteld. De opdracht is om, in ieder geval
gedurende schooljaar 2020-2021, te komen tot eerste concepten van examenprogramma’s voor deze
praktijkgerichte programma’s. Deze concepten worden dan voorgelegd aan de pilotscholen om
feedback op te geven. De doorontwikkelgroepen nemen de feedback mee in de verdere
doorontwikkeling van de examenprogramma’s en pilotscholen kunnen hier gedurende het traject op
blijven reflecteren.
Een doorontwikkelgroep is als volgt samengesteld:
-

Vier vmbo docenten (2 uit GL/ 2 uit TL)
Eén docent uit mbo
Eén docent uit havo
Slo leerplanontwikkelaar (trekker)
Eventueel (D&P, Z&W, E&O, techniek) onafhankelijk voorzitter.

Wil je meedenken over de inhoud van praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg van het
vmbo, en de projectgroep en OCW adviseren over de inhoud van de nieuwe praktijkgerichte
programma’s, dan kan je je aanmelden als lid van een van de doorontwikkelgroep. De leden van de
ontwikkelgroepen hoeven niet afkomstig te zijn van scholen die zich aanmelden als pilotschool. Het
mag wel.
Profiel
Hieronder vind je meer informatie over de functie van lid van een doorontwikkelgroep.
Wij zoeken vmbo-, havo- en mbo-docenten die:
-

-

Goed ingevoerd zijn in de sector waarvoor ze deelnemen aan de doorontwikkelgroep of, in
geval van D&P, een sector overstijgende blik hebben
Niet vasthouden aan bestaande programma’s of in bestaande programma’s de grootste
gemene deler willen zoeken
Vernieuwend kunnen en willen denken. Niet bang zijn om beslissingen te nemen die voor
veel docenten en leerlingen gaan gelden
Actueel zicht hebben op het werkveld waarvoor zij aangetrokken worden
Actief zijn in de betreffende sector/het betreffende vak op school door les te geven aan
leerlingen (examenklassen vmbo, eerste-jaars mbo, vierde-jaars havo/vmbo-instromers) en
op de hoogte zijn van de huidige programma’s in vmbo, havo en mbo
Zich ervan bewust zijn dat ze op persoonlijke titel deelnemen aan het vernieuwingsproject,
ze moeten echter wel toestemming van hun school hebben voor deze activiteit
Niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden of lesmateriaal

Kosten
Voor het bijwonen van bijeenkomsten van de doorontwikkelgroep is vacatiegeld beschikbaar. De
hoogte van het vacatiegeld bedraagt € 260, -- per bijeenkomst per persoon (inclusief reiskosten e.d.).
Opdracht, bijeenkomsten en (tijd)planning
Een doorontwikkelgroep heeft de opdracht om in december een eerste concept praktijkgericht
Profielschets docent-leden doorontwikkelgroepen Nieuwe Leerweg (versie 07/07/2020)

programma (‘startdocument’) op te leveren waarmee de pilotscholen kunnen gaan werken cq.
waarover met de pilotscholen in gesprek kan worden gegaan. In de periode december t/m mei
worden die programma’s in samenwerking met de pilotscholen doorontwikkeld tot de
conceptexamenprogramma’s waarmee de scholen vanaf schooljaar 2021-2022 met de leerlingen
starten in de pilot. Een meer gedetailleerde opdrachtformulering zal tijdens de eerste bijeenkomst
van de doorontwikkelgroep worden gedeeld en besproken.
De doorontwikkelgroepen starten hun werkzaamheden in september 2020. De voorlopige planning
ziet er als volgt uit:
-

Periode september - december 2020: 2 wekelijks bijeenkomst van een dagdeel. Totale
tijdinvestering: 1 dag per twee weken
Periode januari - juli 2021: maandelijks bijeenkomst van een dagdeel. Totale tijdinvestering:
1 dag per maand
Schooljaar 2021 - 2022: nader te bepalen in loop van voorjaar 2021

Aanmelden
Herken jij je in het bovenstaand profiel en wil je meewerken aan de doorontwikkeling van een
praktijkgericht programma? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je opgeven via het
aanmeldingsformulier dat te vinden is op www.sterkberoepsonderwijs.nl. Jouw aanmelding moet
uiterlijk 7 september binnen zijn. De week daarop vindt de selectie plaats door de projectgroep
Nieuwe Leerweg.
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