1. Wat wil je dan van de huidige opzet en inhoud van profiel- en keuzevakken niet kwijtraken?
-

-

Wat ik kwijt wil is het cspe
De vrijheid van leerlingen voor keuzes binnen de profielen en de vrijheid van docenten in de
ontwikkeling van materiaal
Eigen arrangementen kunnen maken obv tools en eigen materiaal
Keuzevrijheid voor de scholen om een eigen programma te kunnen samenstellen al dan niet in
combinatie met de andere profielen waarvan de school een licentie heeft. Vakinhoudelijk ligt deze
vraag eerder bij de vakdocenten.
Vakoverstijgend te kunnen blijven werken
Daar zit ik te ver voor van de inhoud. Ik wil een zo goed mogelijke samenwerking met mbo en
bedrijfsleven. Bij voorkeur uitgaande van de vraag van het bedrijfsleven. Dit zou het uitgangspunt
moeten zijn voor mbo en vmbo.

2. Wat moet een leerling minimaal in zijn rugzak hebben na het vmbo? Verschilt dat per leerweg?
-

-

Naast de (helaas nog steeds verplichte) deelname aan het eindexamen om een diploma te behalen,
vind ik dat we ze op een juiste manier moeten voorbereiden op de latere beroepspraktijk en
moeten zorgen voor een goede aansluiting met het MBO. Dit verschilt per leerweg op niveau, maar
in het algemeen niet
Vaardigheden op het terrein van instructie kunnen volgen, en algemene werknemersvaardigheden
(op tijd komen etc.) geldt voor alle profielen.
De leerling dient stagebekwaam te zijn. Verder een brede oriëntatie opgedaan met voldoende
bagage van algemene vaardigheden en een basiskennis van profieldelen en keuzevakken
De leerling moet een goede keuze hebben gemaakt
M.i. verschilt dit per niveau en per profiel. Over de uitvoering wat een leerling minimaal moet
kunnen, heb ik mijn docenten nodig.
Vaardigheden hebben, keuze kunnen maken, gemotiveerde zijn. De rest staat in het portfolio. Een
programma wat aansluit op het Mbo
lerende en open houding. inzicht in zijn eigen kunnen en weten welke vervolgstudie hierbij
wenselijk is.

3. Wat moet er dan vooral beter gaan en voor wie?
-

-

-

CSPE opdrachten moeten context rijk zijn.
Werken met proeven van bekwaamheid, meer stages. Minder vol programma.
Samenwerking met bedrijfsleven zeker voor de keuzevakken
Aansluiting op de beroepspraktijk en mogelijkheid tot samenwerken met het regionale
bedrijfsleven
Overlap weghalen en vraaggericht werken, zodat we met de tijd mee blijven gaan.
De aansluiting met het MBO en het bedrijfsleven moet verbeteren. Wij moeten als VMBO vooral
luisteren naar wat het MBO en het bedrijfsleven vraagt en niet van onderaf gaan 'vertellen' wat wij
ze gaan leren. Doorlopende leerlijnen en -routes kunnen bijdragen aan een vermindering in druk
voor leerlingen en dubbelingen eruit halen
Meer ruimte voor het invullen van keuzedelen dan nu het geval is.
De verkokering van 10 profielen zet scholen teveel vast in het eigen profiel. De betaalbaarheid
staat onder druk en onderwijshoudelijk leidt deze omvang van profielen te weinig tot een ruimere
keuzestimulans, met name bij de techniekprofielen.
CSPE zelf organiseren en inhoud bepalen

4. Hoe zou een nieuwe programma structuur er op hoofdlijnen uit moeten zien? Wat blijft overeind
en wat moet anders?
-

-

Meer competentiegericht onderwijs, het laten behalen van certificaten per afgesloten module
(zonder eindexamen), meer hybride onderwijs in combinatie met aanpalend bedrijfsleven en
leerlingen laten leren in de praktijk
meer inzetten op doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, zodat leerlingen na hun vmbo door kunnen
gaan met hun studie op het mbo.
De profielen zouden kunnen opgaan in een ander profiel.
Scholen bepalen inhoud, vorm en periode van afname van het CSPE.
Meer ruimte voor keuze en LOB. Acht profielen en keuzedelen, is dat nodig?
Het examen in het VMBO zou anders moeten en al direct een verbinding vormen met de
vaardigheden die nodig zijn op het MBO, proeve van bekwaamheid.

