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Beste Secretariaat,
Voorzitter Adriaan de Graaff aan het woord over 100 miljoen voor het vmbo en vragen
Er komen veel vragen bij het platform binnen over de 100 miljoen die het kabinet structureel
opgenomen heeft in de coalitie afspraken en beschikbaar stelt voor het techniekonderwijs.
Gelukkig krijgt techniek hierdoor erkenning voor het feit dat het een van de belangrijkste dragers van
onze economie is. En het is nu aan de directies en docenten om er een goede invulling aan te geven.
De regeling
Voor 2018 ontvangen scholen met een BWI-, PIE- of M&T-profiel € 1.500,- extra voor leerlingen in de
bovenbouw van het vmbo (BB/KB). Voor de GL-leerlingen ontvangt men € 750,- extra. Deze middelen
kunnen gebruikt worden om materiaal en leermiddelen te kopen voor de profielen en keuzedelen van
het vernieuwde vmbo. Ook is het mogelijk om uit deze middelen de “groepen” techniek kleiner te
maken, specialisten aan te stellen en bijvoorbeeld extra technische excursies te bekostigen. Voor
2019 zijn de bedragen € 3.000,- en € 1.500,- per leerling voor bovengenoemde profielen.
Voor de jaren hierna is het de bedoeling dat er een regioplan wordt gemaakt om een dekkend aanbod
te realiseren en de voorzieningen voor techniek in het vmbo structureel op een adequaat niveau te
brengen (en te houden).
Het vmbo is leidend
Om deze regioplannen te maken krijgen de scholen met BB-, KB- en GL-opleidingen een bedrag van
€ 50,- om dit te realiseren. De vmbo-scholen met een technisch profiel zijn de penvoerder van het
project en zij zijn duidelijk in de “lead” om deze plannen te maken. Partners in de regio zijn scholen die
structureel technische vaardigheden in het curriculum hebben opgenomen, te denken valt aan
praktijkscholen, VSO maar ook keuzedelen van andere dan de technische profielen van het vmbo.

Plan en regio
Het plan dient in overleg met het mbo en samen met het bedrijfsleven te worden gemaakt. De regio
mag men zelf samenstellen. Een regio bestaat uit minimaal twee vmbo-scholen met een technisch
profiel, een mbo en het bedrijfsleven. Er mag geen overlap in regio’s zijn.
Klankbordgroep
Platform PIE zal bij het SPV erop aandringen een klankbordgroep in het leven te roepen voor vragen
c.q. advies met betrekking tot de juiste inzet van de middelen. Zodra hier meer informatie over bekend
is, zal Platform PIE deze communiceren aan haar leden.
Waar zijn de middelen voor
De regeling is uitdrukkelijk bedoeld voor het technisch vmbo en in de latere fase voor het structureel
bevorderen en handhaven van het techniekonderwijs in de regio. De investeringen dienen ook
daarvoor aangewend te worden, en niet andere opleidingen/profielen binnen een
scholengemeenschap. Ook is het niet de bedoeling om genoemde gelden in gebouwen te steken,
immers huisvesting is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Scholen die voor de vernieuwing
van het vmbo vooraf specifiek voor techniekonderwijs investeringen hebben gedaan, kunnen een deel
van het geld mogelijk wel hiervoor gebruiken.
De partners in de regio, mbo en bedrijfsleven, worden uitgedaagd om de beschikbare middelen zo
effectief mogelijk in te zetten. De middelen van het mbo, de RIF-aanvragen en innovatiegelden, kunnen
samen met deze middelen een fantastische impuls geven aan de regio. En niet te vergeten de
technische branches, welke uitstekende bedrijfsscholen hebben.
Controle
De accountant controleert de besteding van de middelen in de jaarrekening van het bestuur van de
school.
Informatie en discussie
Veel docenten hebben nog vragen over de regeling en met name de concrete invulling hiervan. Zij
geven aan dat er ook vragen leven bij de directies van de vmbo-scholen. In september wil het platform
PIE met zowel de docenten als directie in gesprek over de regeling. Afhankelijk van de belangstelling,
wordt er een bijeenkomst uitgeschreven. Opgave van interesse voor deze bijeenkomst:
secretariaat@platform-pie.nl.

Interesse? Meld je aan!
Bij voldoende belangstelling organiseren we
graag voor docenten en directies van vmboscholen een informatiebijeenkomst op een
passende locatie.
Maak jouw belangstelling, en die van je
collega's, alvast kenbaar

Vraag en aanbod
Heb je een vacature, zoek je inventaris voor je
praktijklokaal. Klik op het icoontje en bekijk onze
eigen marktplaats.

PIE-regio
Zoek je contact met onze docent in jouw regio?
Kijk hier voor de regio-indeling en
contactgegevens van de regiocoördinatoren.

Platform PIE - De Ronde 15 Best - 06 23 58 89 49 - info@platform-pie.nl
Afmelden

