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Uitnodiging landelijke professionaliseringsdag docenten M&T en PIE 
 
 
Beste docenten,  
 
Na de hybride en digitale docentenprofessionaliseringsdagen van PIE en M&T in 2021, zijn wij verheugd dit 
jaar weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren.  
 

Datum:  4 november 2021 
Tijd:  9.30 uur – 17.00 uur  
Thema:  De kracht van verbinding 
Locatie:  Technova College, Bovenbuurtweg 7, 6717 XA Ede 

 
De kracht van verbinding!  
1+1=3! De kracht van verbinding, die ook zorgt voor meerwaarde voor onze beide doelgroepen docenten 
M&T en PIE, dát is wat deze dag wil laten ervaren aan onze docentenachterbannen M&T en PIE.  Wij nodigen 
u van harte uit voor deze gezamenlijke pilot-docentennetwerkdag, waarbij we rekening hebben gehouden 
met de eigen profiel-identiteit en specialiteit voor onze leden, maar ook de uitdaging zijn aangegaan om de 
verbinding M&T en PIE vruchtbaar te maken!  Welkom!  
 
Plenaire start 
Met de keuze van dit thema sluiten we ook aan bij het STO-gedachtengoed. Alleen door verbinding en 
samenwerking kan goed gewerkt worden aan de techniekdoelen in de regio. Bij promotie van techniek op 
het vmbo (we willen toch in alle regio’s méér instroom!) is de verbinding tussen onderwijs en technologische 
ontwikkelingen een belangrijk aspect. Daar laten Master Milo en Beau Metz een paar fantastische 
voorbeelden van zien!  
 
Workshops 
Na het plenaire deel ben je in de gelegenheid om 2 workshops te volgen. In onze workshops treffen we 
collega’s om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het aanbod workshops is zo ingericht dat er M&T- en PIE-
specifieke workshops zijn om bv. keuzevakken goed in te voeren of te anticiperen op innovatieve 
ontwikkelingen in de onderscheiden marktsectoren, maar ook workshops die voor beide profielen 
interessant zijn zoals onderwijskundige onderwerpen en veiligheidsaspecten, waar we als gezamenlijke 
docentengroep allemaal mee te maken hebben.  
 
Informatiemarkt 
Mét bedrijven en organisaties die onze onderwijspraktijken ondersteunen en onze leerlingen in hun praktijk 
ervaringen laten opdoen wordt het leerproces van onze leerlingen rijker en betekenisvoller. Daarom is er dit 
jaar een royale mix van exposanten waarmee we ons verbinden op onze landelijke dag. Zij kijken ernaar uit je 
op de hoogte te brengen van hun (vernieuwde) producten en diensten.  
 
Aanmelden 
De landelijke dag is gratis voor leden van Platform PIE en Platform Mobiliteit en Transport. Niet-leden 
betalen € 50,- per persoon.  
 
Je meld je aan via deze link.  
Wil je vooraf weten welke workshops je wilt volgen? Kijk dan in de bijlage.  
 
Aanmelden kan tot 25 oktober 2021.  
 
 

https://inschrijvingconferenties.nl/landelijke-docentennetwerkbijeenkomst-2021/
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Coronamaatregelen 
Na 25 oktober 2021 brengen wij u op de hoogte van de dan geldende coronamaatregelen voor dit 
evenement.  
 
Het bestuur en de teams van Platform PIE en Platform Mobiliteit en Transport kijken ernaar uit je te mogen 
begroeten op 4 november aanstaande in Ede en zien je aanmelding graag tegemoet!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Platform Mobiliteit en Transport     Platform PIE 
 
 
 
 
Lenie van Lieverloo      Hans van der Meer 
Programmamanager      Landelijk coördinator a.i.  


