Beste leden
Onderstaand verzoek kwam binnen van Eric Welp en Linda Le Grand. Het betreft een initiatief vanuit
OCW om examenleerlingen de komende periode extra te ondersteunen.
Uit de Kamerbrief van vrijdag 12 februari:
In dit uitdagende jaar willen we leerlingen zo goed mogelijk helpen in het voorbereiden op het
eindexamen en het maken van de overstap naar het vervolgonderwijs of bij de volgende stap
binnen het vo. Het belangrijkste element daarin is goed onderwijs en goede begeleiding van de
leerling. Daarom maken we extra middelen vrij om in de komende maanden in te zetten op
extra ondersteuning van examenleerlingen. Bijvoorbeeld voor de vormgeving van (individuele)
ondersteuning van examenleerlingen via de scholen, zoals de inzet van studenten uit het hoger
onderwijs. Scholen met achterstandsleerlingen kunnen hiervoor meer budget krijgen. Binnen het
eerder genoemde totaalbedrag van 85 miljoen euro trekken we hiervoor een bedrag van 37
miljoen euro uit. Ook faciliteren we een nieuw online platform, waar met ingang van maart
filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof van goede docenten
gratis beschikbaar is voor alle leerlingen.

Als Platform VVVO/FvOv ondersteunen we dit initiatief en verzoeken jullie de oproep te delen onder
jullie docenten middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief, de website of social mediakanalen. Uiteraard
kunnen jullie op persoonlijke titel (of als bestuur) reageren (zoals wij inmiddels ook al hebben
vernomen).
Met vriendelijke groet
Jilles Veenstra en Harm Tiggelaar

Docenten gezocht om de examenleerlingen extra te ondersteunen!
Leerlingen in de bovenbouw van de middelbare school hebben door de beperkende
Covid-maatregelen de afgelopen periode niet altijd goed (en volwaardig) onderwijs
gekregen. De ene leerling wist zich prima te redden en heeft misschien wel meer
geleerd, de andere leerling, soms zelfs in dezelfde klas, heeft door een andere aanpak,
ondersteuning of complexere thuissituatie dit geheel anders ervaren en minder geleerd.
Om leerlingen in de bovenbouw de komende periode extra te ondersteunen heeft het
Ministerie van OCW Kennisnet gevraagd om te komen tot een coherent (en compact)
aanbod om leerlingen voor te bereiden op de komende centraal examens en/of
schoolexamens. Dit gaat plaatsvinden middels webinars, het aanbieden van kwalitatief
goede kennisclips en/of online uitleg, met als basis de examenprogramma’s met een
afsluitend centraal examen voor alle vakken (vmbo TL/GL, havo en vwo). Tevens
worden de centrale examens uit de afgelopen 5 jaar overzichtelijk gebundeld in één
omgeving.
Om bovengenoemde opdracht goed te vervullen zijn wij op zoek naar docenten en
leermiddelenexperts die ons kunnen helpen bij een de volgende onderdelen:
•

•
•

•

Verzorgen van de vakinhoudelijke webinars of het eventueel
ondersteunen en/of moderen van de webinars (zoals het beantwoorden
van vragen van leerlingen)
Selecteren/verzamelen van de beschikbare uitleg/kennisclips per
onderwerp/domein
Meedenken (of wellicht actief inbrengen) van de onderwerpen die nog
niet te vinden zijn op het internet en de wijze waarop deze worden
aan/ingevuld
Verzorgen van (digitale) uitleg van examenopgaven 2021 (richting tijdvak
2) per vak/niveau

Mocht je ons op een van deze onderdelen kunnen helpen, zou dat heel mooi zijn en je helpt
de leerlingen die in een moeilijke periode zich moeten voorbereiden op het centraal
examen.
Wil je mee helpen? Klik hier voor het formulier zodat je je aanbod door kan geven. Wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!
Met vriendelijke groet
Linda le Grand en Eric Welp (Kennisnet)
Kun je de link niet openen? Knip en plak dan deze URL in de browser:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTt_H7EpYzP0m1wYSjucF3abmkR4ucoSgYe6g
c56JT-rDOoQ/viewform

