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Op dinsdag 14 februari 2017 vindt de nieuwe vmbo-confe-

rentie plaats in Den Bosch. De nieuwe vmbo-conferentie is 

een unieke samenwerking van Stichting Platforms VMBO, 

Platform TL, VO-raad en Sardes. Wij verwelkomen u graag 

op deze veelzijdige dag vol inspiratie, ontmoetingen, 

uitwisseling en actualiteit. 

Wat kunt u verwachten?
Bijzondere gasten uit de politiek, wetenschap, beleid en 

onderwijspraktijk voeren de discussie over de toekomst 

van het vmbo. Wat zijn de uitdagingen, wat gebeurt er in 

de samenleving, op de arbeidsmarkt en in de techniek?  

En hoe kan dat de praktijk weer verbeteren? 

Concrete ideeën krijgt u van collega-vmboscholen tijdens 

de workshops. We bieden een ruime keuze uit de praktijk 

van het vmbo: nieuwe profielen, loopbaanoriëntatie, 

differentiatie, diversiteit, nieuwe examens, het gebruik  

van informatietechnologie, flexibilisering, talenten, de 

opkomst van tweetalig onderwijs om maar een aantal 

onderwerpen te noemen.

In de middag spreken twee bijzonder deskundige gasten, 

prof.dr. Denessen en prof.dr. Severiens, over differentië-

ren in de superdiverse praktijk van het vmbo.

Voor wie?
Deze conferentie is voor vmbo-docenten, teamleiders en 

schooldirecties, maar ook ondersteuners en adviseurs die 

zich richten op een optimale ontwikkeling van het vmbo. 

En verder uiteraard iedereen die geïnteresseerd is in het 

vmbo.

Met een enorme diversiteit aan expertise is deze conferen-

tie een dag die u niet mag missen. 
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9.00 Registratie en ontvangst

10.00  Opening en welkom door dagvoorzitter  
Maud Croes (directeur van het Van der Meij 
College Alkmaar en voorzitter van het Platform 
Zorg & Welzijn)

10.15  Flexibilisering, maatwerk en gepersonaliseerd 
leren 
Door keynote speakers: 

• Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad)  

• Theo Douma (voorzitter Regiegroep Onderwijs  

   2032) 

 

Tafelgesprek over de praktijk van het vmbo  
in relatie tot de toekomst van het vmbo met:  

• Jan van Nierop (voorzitter van de SPV) 

• Bart Engbers (voorzitter Platform TL) 

• Paul Rosenmöller (VO-raad) 

• Theo Douma (Onderwijs 2032)

11.00 Pauze

11.30  Eerste deelsessieronde 

1. De nieuwe programma’s: eerste ervaringen 

2. Groen groeit! 

3. LOB op een andere manier 

4. De TalentFactory 

5. Scholen aan Zee (over gepersonaliseerd leren) 

6. De invoering van profielvakken en het centraal  

     examen 

7. Tweetalig onderwijs (TTO) 

8. Kansen voor taal

12.45 Lunch

13.30	 	Differentiëren	in	een	superdiverse	praktijk 

Door keynote speakers: 

• Prof. dr. Eddie Denessen (Universiteit Leiden)  

• Prof. dr. Sabine Severiens (Erasmus Universiteit 

   Rotterdam) 

 

De praktijk van het vmbo is divers, superdivers. Wat is 

dat eigenlijk: superdivers? Hoe ervaren we de super-

diversiteit in het vmbo? En hoe krijgen we daar meer grip 

op in het onderwijs? Misschien wel door differentiatie. 

Daar is het vmbo goed in. Maar is meer differentiatie 

altijd goed? Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn eigenlijk 

de grenzen aan differentiatie?

 

14.30 Pauze

15.00  Tweede deelsessies ronde 

9. De nieuwe programma’s: eerste ervaringen 

10. Vernieuwingen binnen de TL/mavo 

11. Maatwerk en flexibilisering in het vmbo 

12. Storm op zee: overleven in een notendop 

        (omgaan met krimp) 

13. Formatieve evaluatie 

14. Vluchtelingenkinderen in het voortgezet 

        onderwijs 

15. De mannenschool – rekening houden met 

        genderspecifieke opleidingsvoorkeuren 

16. Informatietechnologie (ITTL) 

16.15 Napraten met een hapje en een drankje

Programma 
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1. De nieuwe programma’s: eerste ervaringen
Door Jacqueline Kerkhoffs (Stichting Platforms vmbo)

Dit schooljaar gingen alle scholen aan de slag met de 

nieuwe beroepsgerichte programma’s. Het doel was het 

onderwijs te vereenvoudigen, verduidelijken en actuali-

seren. De nieuwe programma’s sluiten aan op de actuele 

ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolg-

opleidingen in het mbo. Wat gaat goed, waar liggen nog 

uitdagingen? Bent u onze critical friend? Met twee praktijk-

voorbeelden bespreken we de eerste ervaringen bij de 

invoering.

2. Groen groeit!
Door Peter Luyten (vestigingsdirecteur van Prinsentuin 

College in Breda) en Ria van Dinteren (projectleider  

professionalisering van het groene onderwijs en deskundig 

op het gebied van neurowetenschap en de toepassing 

daarvan op leren)

Het groene vmbo is bezig met de implementatie van de 

vernieuwing van het vmbo. We werken aan: meer techniek, 

verbreden in de school en duurzaamheid. Voor vakdocen-

ten is dat een behoorlijke omslag. In plaats van een enkel 

vak wordt er nu verwacht dat zij een andere rol gaan ver- 

vullen: soms meer projectmatig, soms andere en meer 

vakken geven. In deze sessie wordt een praktijkcasus 

rondom de professionalisering van een brede vmbo-

school met aanbod van zorg en welzijn, technologie en 

groen gekoppeld aan nieuwe kennis over de flexibiliteit  

die dat vraagt van een docentenbrein.

Peter Luyten licht vanuit zijn expertise de aanpak toe waar 

Prinsentuin College voor gekozen heeft om de docenten  

te professionaliseren.

3. LOB op een andere manier 
Iedere vmbo-leerling denkt na over de toekomst, maar hoe 

weet je wat je moet kiezen als je op het vmbo zit en al na 

vier jaar een vervolgopleiding moet kiezen op het mbo?

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op hoe je vorm kunt 

geven aan loopbaanoriëntatie- en begeleiding om leerlin-

gen meer handvatten te geven om een keuze te maken 

voor een vervolgopleiding én hoe je kunt samenwerken 

met het mbo om de doorstroom, aansluiting en overdracht 

van het vmbo naar het mbo te verbeteren.

4. De TalentFactory
Door Marion Winkelhuis (locatiedirecteur SG Newton, 

Hoorn) en Sascha van der Zon (coördinator TalentFactory  

SG Newton)

Om leerlingen te laten ontdekken wat hun talent, niveau 

en beroepsperspectief is, én leerlingen uit te dagen het 

beste uit zichzelf te halen, werkt SG Newton uit Hoorn met 

het concept de TalentFactory. Leerlingen leren vaardig-

heden als plannen, samenwerken, presenteren, creatief 

denken en bijvoorbeeld een begroting opstellen. Vaardig-

heden die ze ook nodig hebben voor een vervolgopleiding 

(mbo én havo) en in elk beroep. Wat gebeurt er precies  

in de TalentFactory? Hoe pakt SG Newton dit aan? Hoe 

verhoudt het programma van de TalentFactory in de 

onderbouw zich tot het projectonderwijs in de bovenbouw 

binnen het profiel Dienstverlening & producten? Dit is het 

enige profiel in de beroepspraktijk dat de school aanbiedt. 

En wat levert het op voor de leerlingen?

5. Scholen aan Zee: over gepersonaliseerd leren
Door Hans van Beekum (directeur Scholen aan Zee)

‘Onze scholen bieden onderwijs aan dat aansluit bij je 

talenten en interesses. Zo leiden wij je op tot een goed 

ontwikkelde en zelfbewuste wereldburger met een 

diploma op jouw niveau’, zo staat het op de website van 

Scholen aan Zee. 

Scholen aan Zee wil door gepersonaliseerd leren iedere 

leerling in 2020 een persoonlijke leerroute aanbieden.  

Als school in transitie staan we voor grote uitdagingen.  

Na het ontwikkelen van een brede onderwijsvisie is het 

spreken van een gemeenschappelijke taal op het gebied 

van toetsing, leerdoeldenken en coaching essentieel. 

Maar wat doen we concreet? Hoe geef je vorm en inhoud 

aan de onderwijsvisie en hoe belangrijk zijn professionele 

leergemeenschappen in dit proces? Wat zijn de valkuilen 

en wat zijn de successen? We nemen u mee op een 

onderwijskundige reis over de woelige baren van Scholen 

aan Zee. 

De deelsessies 
Deelsessies  
ochtend- 

programma 

11.30-12.45 
uur
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6.	De	invoering	van	profielvakken	en	het	centraal	
examen 
Door Gerard de Gier en Huub Huijs (clustermanagers 

beroepsgericht, CvTE)

Van ieder profielvak zijn de cspe’s gepubliceerd die in 2016 

en/of 2015 door de pilotscholen zijn afgenomen. Hoe is dit 

gegaan? In 2017 doen ook niet-pilotscholen mee aan het 

profielvak cspe. Hoe kunnen deze scholen hun (derde-

jaars!) leerlingen voorbereiden? Welke ontwikkelingen 

tekenen zich af in de komende jaren? Een mogelijkheid  

om al uw vragen te stellen.

7. Tweetalig onderwijs (TTO)
Door Emilie Eickmans (teamleider groep 1 en 2 (t)mavo)

Verschillende vmbo’s kiezen voor tweetalig onderwijs. Hoe 

gaat dat in zijn werk? Waar moet je rekening mee houden?  

Wat betekent het voor docenten en leerlingen? Wat kan 

het EP Nuffic doen en wat is hun rol? 

Op het Stedelijk College Eindhoven hebben ze al verschil-

lende jaren ervaring. 

Emilie Eickmans will bring you up to speed on TTO.  

Be prepared to enjoy yourselves in this workshop.

8. Kansen voor taal
Door Tessa van Velzen (Sardes) 

Kansen voor taal biedt handreikingen om taalontwikkeling 

van leerlingen binnen de vakles te stimuleren. Het uit-

gangspunt daarbij is: hoe kun je je vakles versterken met 

taal? Denk daarbij aan het verhogen van het leerrende-

ment door het taliger maken van de instructie of het 

aanbieden van relevante begrippen. Of aan het activeren 

van het denken van leerlingen over het vak, door zinvolle 

interactie mét en tussen leerlingen te creëren. 

In de deelsessie bespreken we hoe integreren van taal-

stimulering in de vakles een dubbele winst kan opleveren: 

verrijking van de vakles én meer aandacht en tijd voor 

taalontwikkeling van de leerling.

De deelsessies 
Deelsessies  
ochtend- 

programma 

11.30-12.45 
uur
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9. De nieuwe programma’s: de eerste ervaringen
Door Jacqueline Kerkhoffs (Stichting Platforms vmbo)

Dit schooljaar gingen alle scholen aan de slag met de 

nieuwe beroepsgerichte programma’s. Het doel was het 

onderwijs te vereenvoudigen, verduidelijken en actuali-

seren. De nieuwe programma’s sluiten aan op de actuele 

ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolg-

opleidingen in het mbo. Wat gaat goed, waar liggen nog 

uitdagingen? Bent u onze critical friend? Met twee praktijk-

voorbeelden bespreken we de eerste ervaringen bij de 

invoering.

10. Vernieuwingen binnen de TL/mavo
Door Bart Engers en collega’s (Platform TL)

Er is een en ander gaande in de TL/mavo. In deze sessie 

praat het Platform TL u bij over wat er voor nieuwe 

ontwikkelingen te melden zijn. Aan het slot van de bijeen-

komst hebt u een overzicht en hebt u informatie waar u 

verder te rade kunt gaan om u nader te oriënteren. Ook is 

er gelegenheid elkaar nader te informeren en te bevragen.

11.	Maatwerk	en	flexibilisering	in	het	vmbo
Door Sterre Grootswagers en Ankie Hermans (VO-raad)

Als leerlingen persoonlijk uitgedaagd worden, halen ze 

meer uit zichzelf. Maatwerk is momenteel een belangrijk 

thema in het onderwijs, waar veel scholen actief mee  

bezig zijn. Denk hierbij aan het variëren in het aantal uren 

onderwijs per leerling, of aan het aanbieden van vakken  

op verschillende niveaus. Bij onderwijs op maat worden 

leerroutes afgestemd op de interesse en mogelijkheden 

van de leerling. Op deze manier wordt recht gedaan aan  

de verschillen tussen leerlingen en worden zij op hun eigen 

niveau uitgedaagd. Welke mogelijkheden bestaan er voor 

meer maatwerk en flexibilisering? Welke ervaringen zijn  

er opgedaan met het inrichten van meer maatwerk in de 

schoolpraktijk en wat kunnen we daarvan leren? En welke 

onbenutte kansen liggen er nog binnen het vmbo-onder-

wijs? 

12. Storm op zee: (over)leven in een notendop (omgaan 
met krimp)
Door Amanda Prijs (docent Nederlands en zorgcoördinator) 

en Titia Keuning (Locatiedirecteur CSG Liudger Waskemeer)

Vijf jaar geleden kreeg de nieuwe locatiedirecteur van  

CSG Liudger Waskemeer van haar Bestuur de volgende 

opdracht mee: ‘de kleine school staat in een regio met 

bevolkingskrimp, aan jou de keus of je er een sterfhuis-

constructie van maakt of er nieuw elan weet te creëren’. 

Leidende vraag is geweest: ‘wat gaat deze regio missen, 

wanneer CSG Liudger Waskemeer verdwijnt?’ Het ant-

woord schuilt in de kracht van deze (bewust) kleine school: 

‘Accent op Aandacht’. Aandacht ziet er voor iedereen weer 

anders uit. Maatwerk dus! Leer in deze deelsessie hoe de 

school ‘de sleutels tot succes’ vond en al een aantal jaren 

tegen de krimp in groeit, vanuit het perspectief van de 

schoolleiding en het docententeam.

13. Formatieve evaluatie 
Door Gerdineke van Silfhout (SLO)

Formatieve evaluatie is toetsen in dienst van het leren.  

Dat vraagt om visie, om daadkracht, om een andere rol  

van docent en leerling. In deze deelsessie gaan we aan de 

slag met formatieve evaluatie, waarbij het leren centraal 

staat, waarbij leerlingen fouten mogen maken en waarbij 

docenten leerlingen begeleiden bij hun eigen leerproces. 

We bespreken voorbeelden van scholen die met forma-

tieve evaluatie aan de slag zijn gegaan en gaan na in 

hoeverre formatieve evaluatie in uw schoolpraktijk is  

in te bedden. 

De deelsessies 
Deelsessies  
middag- 

programma 
 15.00-16.15  

uur
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14. Vluchtelingenkinderen in het voortgezet onderwijs
Door Ron Wijsman (coördinator ISK sinds 1979) en  

Frans van der Geest (controller) 

Discussieleiding: Irma Miedema

In 2015 nam de toestroom van vluchtelingenkinderen 

opeens weer toe. Scholen zetten alle zeilen bij om de 

kinderen een goede plek te geven. Hoe ga je daar als 

school mee om? Krijg je het allemaal geregeld met per-

soneel, ruimten, financiën, de juiste lesmaterialen? Hoe  

ga je om met kinderen die oorlogstrauma’s meenemen? 

Ron Wijsman en Frans van der Geest vertellen over de 

opvang van de vluchtelingenkinderen op het Grotius- 

college in Delft.

Dit is een deelsessie met veel aandacht voor uitwisseling 

van ervaringen. 

15. De mannenschool – rekening houden met gender-
specifieke	opleidingsvoorkeuren
Door Karin van Brussel (onderwijsadviseur) en Marleen 

Pathuis (docent Deltion College)

Het Deltion College in Zwolle ontwikkelde een inspiratie-

programma voor docenten waardoor er in de lessen meer 

tegemoet wordt gekomen aan de manieren van leren van 

jongens. Volgens het Deltion College leren jongens beter 

als er ruime is voor onder meer actie en competitie. 

Daarnaast lopen sommige jongens en mannen ook vast  

in een onderwijsomgeving die minder goed aansluit bij  

de jongensachtige leerstijl. 

Wat zijn de specifieke verschillen? Wat zijn de ervaringen 

van het Deltion College? Wat werkt goed? Kan het vmbo 

hier ook van leren?

16. Informatietechnologie (ITTL)
Door Carla van den Brandt samen met docent Rob Perrée  

en leerlingen van het Elzendaal College uit Boxmeer 

Met ingang van 1 augustus 2016 is het vak Informatie- 

technologie (IT) een officieel keuzevak in het vrije deel van 

het examen voor de gemengde en theoretische leerweg 

van het vmbo. Het vak heeft alleen een schoolexamen.  

De pilotscholen zijn blij dat het vak nu op alle scholen kan 

worden aangeboden. Zij hebben een platform opgericht 

waar scholen zich bij kunnen aansluiten.

“Zonder Design & Innovation (IT) had ik minstens een jaar 

extra nodig gehad om te kunnen wat ik nu al kan. We oefenen 

met Photoshop, logo’s en posters ontwerpen, programmeren 

en 3D-ontwerpen. Het is meer dan alleen vrijblijvend experi-

menteren.” (Robin, oud-leerling van het Morgen College uit 

Harderwijk)

In deze deelsessie informeert Carla van den Brandt u  

over dit nieuwe vak. Daarnaast laten docent Rob Perrée  

en leerlingen van het Elzendaal College uit Boxmeer zien 

hoe zij IT op hun school vormgeven; zij noemen het Design 

& Innovation. 

De deelsessies 
Deelsessies  
middag- 
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Datum en plaats
De conferentie vindt plaats op 14 februari 2017 in 1931 

Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 

5222 AA ’s-Hertogenbosch (http://1931.nl)

Aanmelden
Inschrijven kan via het online aanmeldingsformulier op de 

website van Sardes: www.sardes.nl/scholing. Hier kunt u 

een voorkeur aangeven voor een deelsessie in de eerste 

en de tweede ronde. 

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevesti-

ging en factuur. 

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan de conferentie bedraagt € 275,- (exclusief 

btw) en is inclusief lunch, consumpties en conferentiemate-

riaal. Deelnemers ontvangen vooraf een conferentiepaper. 

Leden van het Platform TL kunnen dit bij inschrijving aan- 

geven (aanvinken). Kosten voor deelname worden voor 

leden op een andere wijze verrekend. Bij leden van het 

platform TL kunnen twee collega’s per school inschrijven. 

Annuleringsregeling
Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te 

laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. 

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annule-

ren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u 

de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Organisatie
Organisatie van de conferentie is in handen van Frank 

Studulski en Hester Heerdink (Sardes) i.s.m. Stichting 

Platforms VMBO, Platform TL, VO-raad.

Conferentiesecretariaat
Tanja Schulting, Sardes

Postbus 2357 

3500 BK Utrecht

      t.schulting@sardes.nl

      030 - 232 62 00 

Praktische informatie  

Meld je  
online aan op  

www.sardes.nl/ 
scholing


