OP ZOEK NAAR OEFENMATERIAAL
VOOR HET EXAMEN?
Zet de voorronde-opdracht in! Alle leerlingen uit je klas kunnen deze opdracht maken.

WAT DOCENTEN ZEGGEN:
“Skills Talents is voor de leerlingen ontzettend leuk en leerzaam, vooral vanwege
dat competitie-element. Je ziet de leerlingen veranderen: ze worden
zelfstandiger, gaan meer samenwerken, denken na voordat ze doen.”

TEAMVAKWEDSTRIJDEN
VOOR HET VMBO

Na afloop kun je evalueren met behulp van de uitgebreide beoordelingsformulieren.

INSCHRIJVEN TOT 15 NOVEMBER 2018

INSCHRIJVEN
Deelnemen aan Skills Talents is gratis! Vragen? Neem voor meer informatie contact
op via info@skillstalents.nl of 088 08 08 868.

SKILLSTALENTS.NL/INSCHRIJVEN

@WORLDSKILLSNL

@SKILLSTVNL

WORLDSKILLS NETHERLANDS
Skills Talents is een initiatief van stichting WorldSkills Netherlands. WorldSkills
Netherlands promoot het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren, onder
andere door het organiseren van vakwedstrijden. Deze vakwedstrijden komen tot
stand in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Meer informatie:
worldskillsnetherlands.nl.

NÓG BETERE AANSLUITING OP DE VMBO-PROFIELEN
PERFECTE EXAMEN VOORBEREIDING

WAAROM DEELNEMEN?

SKILLS TALENTS
Houden jouw leerlingen van een uitdaging, competitie en willen ze het beste in

NEEM SKILLS TALENTS OP IN HET PROGRAMMA
VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

zichzelf naar boven halen? Dan is meedoen aan vakwedstrijden hét instrument om

De voorrondeopdracht kan opgenomen worden in het PTA. Zo vervangt het een toets en

jouw leerlingen naar ‘the next level’ te tillen! De vakwedstrijden van Skills Talents zijn

kost het geen extra tijd. Kijk op skillstalents.nl/pta hoe je dit doet.

bedoeld voor alle (laatstejaars) leerlingen van het vmbo.
INSCHRIJVEN IS GRATIS EN MOGELIJK TOT 15 NOVEMBER 2018.
WANNEER JE JOUW SCHOOL VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE INSCHRIJFT
ONTVANG JE EEN CORRECTBOOK.

VAKTROTS

ZELFVERTROUWEN

TEAMVERBAND

AL 14 EDITIES

OEFENMATERIAAL

EXAMENVOORBEREIDING

ONTDEKKEN TALENT

EXCELLEREN

PAST IN
LESPROGRAMMA / PTA

AANSLUITING
NIEUW VMBO

WEDSTRIJDEN
BOUWEN, WONEN & INTERIEUR

HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

MEDIA, VORMGEVING & ICT

ECONOMIE & ONDERNEMEN

MOBILITEIT & TRANSPORT

BLOEMWERK

PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE

TUINONTWERP & -AANLEG

ZORG & WELZIJN

STIMULEERT
OUDERBETROKKENHEID

21ST
CENTURY SKILLS

156

98%

8

DEELNEMENDE
VMBO-SCHOLEN IN 2018

VOND HET EEN
UITDAGING

CIJFER
VAN EVALUATIE

WAT LEERLINGEN ZEGGEN:
“Door Skills Talents sta ik zekerder in
mijn schoenen voor het examen,
omdat het een beetje hetzelfde is.”

“Door Skills Talents heb ik het
gevoel dat ik als vmbo'er
belangrijk ben.”

HOE WERKT HET?
VOORRONDE

2 UUR

SEPTEMBER - NOVEMBER

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

2 UUR

JANUARI - FEBRUARI

NATIONALE FINALE

5 UUR

21 MAART 2018

Om leerlingen te selecteren die meedoen aan het provinciaal kampioenschap, biedt Skills

Het team van drie dat de voorrondewedstrijd heeft gewonnen, vertegenwoordigt hun

Tijdens de finale wordt voor elke wedstrijd bepaalt welk vakteam het beste van het land is.

Talents kant-en-klare opdrachten waarmee je in de les een voorrondewedstrijd kunt

school op het provinciaal kampioenschap. Daar maken zij voor hun wedstrijdrichting uit

Daarnaast vormen de vakteams van elke wedstrijdrichting een provincieteam en wordt het

organiseren en tegelijkertijd kunt oefenen voor het examen.

welk team zich kwalificeert voor de nationale finale. Het provinciaal kampioenschap wordt

beste provincieteam van het land uitgeroepen. Het finale programma duurt anderhalve dag

georganiseerd door een mbo-instelling in jouw regio.

en bestaat uit een overnachting en wedstrijddag.

