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Schoolleidersdag nieuw vmbo op 8 maart  
Het nieuwe vmbo komt snel dichterbij, de wet is door de 2de kamer! Ligt uw school op 
koers? 
 
Veel scholen bereiden zich voor op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte 
examenprogramma's in augustus 2016. Iedereen is al flink aan de slag met dit thema, maar er 
zijn ook nog veel vragen en twijfels over de goede keuzes. Hoe organiseren en faciliteren wij de 
vernieuwing? Zijn keuzes organiseerbaar en betaalbaar? Dit zijn voorbeelden van vragen die 
leven op de scholen en bij de afdelingen. 
De Stichting Platforms VMBO helpt u graag bij het inzetten van de eindspurt. Voor 
leidinggevenden in het vmbo organiseert SPV op dinsdag 8 maart 2016 de schoolleidersdag 
nieuw vmbo. 
 
Doelgroep 
De dag (van 9.30 tot 17.00 uur) is bedoeld voor teamleiders, schoolleiders, bestuurders en 
managers van scholen die zich bezighouden met de vernieuwing van het vmbo. De dag is 
vooral bedoeld om met elkaar te verkennen welke oplossingen er al gevonden zijn, welke 
vragen er nog liggen en welke ondersteuning er nog nodig is. 
  
Inventarisatie 
Wij inventariseren ook welke ondersteuningsbehoefte schoolleiders/managers in het vmbo nog 
hebben. Wat zijn uw wensen op dit punt? Aan welke thema’s moeten we aandacht besteden de 
komende maanden? Welke werkvormen ziet u daarbij graag: werkateliers, vernieuwingsbattles, 
diners-pensants, masterclasses, intervisie of heeft u iets heel anders in gedachten? We horen 
het graag van u op dinsdag 8 maart. Op basis van de inventarisatie ontwikkelen we direct een 
passend aanbod. 
 
Omvang 
Het aantal deelnemers dat we kunnen ontvangen is gelimiteerd, dus vol = vol. 
Deelname is gratis, inclusief lunch. Alleen als u zich wel aanmeldt, niet komt of eerder weggaat 
wordt er €125,- in rekening gebracht. 
  
Overige informatie 
In de laatste week van januari ontvangt u van ons het definitieve programma. Noteer de datum 
van 8 maart voor deze schoolleidersdag alvast in uw agenda zodat u succesvol verder kunt met 
de invoering van het nieuwe vmbo. We begroeten u graag op 8 maart aanstaande in gebouw 
‘1931’ in Den Bosch. 
 
Inschrijven 
> Schrijf nu in 
  

 

 
 

http://cdn.flxml.eu/r-3a17f1226cc5c5a15485dfbdd2efc767
http://cdn.flxml.eu/lt-4328281-3a17f1226cc5c5a15485dfbdd2efc767


Informatie over deze nieuwsbrief 
U ontvangt deze email omdat u bent ingeschreven voor de 
nieuwsbrieven van Stichting Platforms VMBO. Indien u geen 
nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor 
uitschrijven. 
  
U kunt tevens uw profiel aanpassen of deze nieuwsbrief 
doorsturen naar een vriend of collega. 
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