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Bijscholing 
vmbo onthult de 
geheimen van 
praktijkgerichte 
programma’s
Veel scholen bereiden zich voor op 
de invoering van een praktijkgericht 
programma in de TL of GL.  SPV biedt, 
via Bijscholingvmbo.nl, verschillende 
trainingen aan om docenten én 
scholen te helpen vorm te geven aan 
het praktijkgerichte programma. 

Voor veel mensen start de verwarring al als ze lezen 
dat er gesproken wordt over HET praktijkgerichte 
programma en DE praktijkgerichte programma’s. 
Als je het vergelijkt met bijv. de talen, dan is de 
verwarring snel weg. Het praktijkgerichte programma 
is vergelijkbaar met het vakkencluster talen. Met DE 
praktijkgerichte programma’s worden dan de individuele 
programma’s bedoeld, dus bijv. Duits en Spaans, Met DE 
praktijkgerichte programma’s bedoelen we bijv. E&O, 
T&T en HBR (Economie & ondernemen, Technologie 
& toepassing en Horeca, Bakkerij en Recreatie). 
Alle praktijkgerichte programma’s vindt u op www. 
nieuweleerweg.nl.

Aan de slag met een praktijkgericht 
programma
Een praktijkgericht programma vraagt iets anders van 
docenten en een school als lesgeven in een avo-vak als 
Engels, biologie of wiskunde.
Tijdens praktijkgerichte programma’s doen leerlingen 
ervaringen op en reflecteren ze daarop om zo te 
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze minder wam 
voor lopen. Aan de hand van levensechte opdrachten 
leren leerlingen keuzes maken met als uiteindelijk doel 
een, op basis van ervaring en argumenten, gefundeerde 
keuze voor een vervolgopleiding.

Docenten begeleiden leerlingen daarbij, stellen hen 
vragen die leerlingen aan het denken zetten en 

bedenken, samen met de leerlingen, welke de volgende 
stap is die gezet kan worden. Elke leerling volgt daarin 
zijn eigen weg met als uiteindelijke resultaat dat de ene 
leerling kiest voor een opleiding in de zorg, de ander 
voor de scheepvaart en een derde door wil stromen naar 
de havo omdat hij een hbo-opleiding wil gaan volgen.
LOB (loopbaanontwikkeling van de individuele leerling) 
staat in de praktijkgerichte programma’s centraal. 
LOB krijgt vorm in levensechte opdrachten én in 
reflectiegesprekken. De opdrachten moeten door 
docenten ontwikkeld worden, in samenwerking met 
en passend bij de regio van de school, de gesprekken 
moeten door docenten gevoerd worden, waarbij er geen 
antwoord ‘goed’ of ‘fout’ is.

Bijscholingvmbo.nl helpt docenten bij het ontwikkelen 
van een praktijkgericht programma. Door middel 
van verschillende trainingen, die vaak een dag of een 
dagdeel duren, informeren we docenten over het doel 
van praktijkgerichte programma’s, maar laten we ze ook 
daadwerkelijk gesprekken voeren en opdrachten maken, 
zodat ze daarmee in de school verder kunnen.

Naast docententrainingen zijn er ‘schooltrainingen’, 
trainingen waarin u met uw team op zoek gaat naar 
antwoorden op vragen als: Welk praktijkgericht 
programma gaan wij aanbieden? Hoe past het 
praktijkgerichte programma in ons curriculum? Hoe 
beoordelen wij een praktijkgericht programma? enz.
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Wij willen graag beginnen
Staat u aan het begin van het invoeren van een 
praktijkgericht programma, dan informeren we u graag 
door middel van de introductiecursus .
Wilt u samen met uw school een start maken, kijk dan 
naar de ervaring van Janna Oldenbeuving met de 
zogenaamde werkbijeenkomst, waarin we met een 
schoolteam aan de slag gaan met de vraag: wat betekent 
de invoering van een praktijkgericht programma voor 
onze school en hoe gaan wij daar vorm aan geven?

Inschrijven via Bijscholingvmbo.nl
Scholen en docenten die belangstelling hebben voor een 
training kunnen zich inschrijven via de website www.
bijscholingvmbo.nl. Trainingen staan open voor alle 
vmbo-scholen en vmbo-docenten.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuw aanbod? Geef u 
dan op voor de digitale nieuwsbrief.

tekst Jacqueline Kerkhoffs  fotografie Hetty van Oijen  website www.bijscholingvmbo.nl

Is jullie onderwijs al up-to-date?
#NieuweLeerweg

Je team en docenten kunnen up-to-date blijven 
voor #NieuweLeerweg, door scholing te volgen via 

Bijscholingvmbo.nl. Op onze website staat een aanbod 
zowel voor scholen die nog aan het begin van de 

voorbereiding staan, als voor docenten die al weten welk 
praktijkgericht programma ze gaan geven.

>BLIJF UP-TO-DATE

Janna Oldenbeuving
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