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Eerste ervaringen met de voorschouw

Beste Yvonne van Beek-van Os,

Eerste ervaringen met de voorschouw
Op 28 februari waren er 36 regioplannen ingediend voor de voorschouw (op 1
maart 50 stuks). De medewerkers van DUS-I doen hun uiterste best zo snel
mogelijk op deze plannen te reageren.
Ervaringen en tips

Aanvullende bekostiging vmbo-techniek ook voor vso-scholen
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
met een techniekaanbod krijgt – net als
de reguliere vmbo’s met
techniekaanbod – subsidie voor het
technisch vmbo. Dit kabinet trekt
jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor

het technisch vmbo. Twee miljoen euro
daarvan gaat dit jaar naar het vso.
Meer over middelen voor vso

Beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs
De beoordelingscommissie is officieel
geïnstalleerd. De commissie staat
onder leiding van Michaël van
Straalen. Maak kennis met drie leden
van de commissie.
Lees de interviews

Regioportretten
De regioportretten en het overzicht van de regio’s is zo goed als compleet. Mocht u nog
onjuistheden zien op de kaart of in de regioportretten, geef dan uiterlijk 11 maart 2019 de
wijziging(en) door via bijeenkomsten@sterktechniekonderwijs.nl. Vanaf 1 maart is het
digitale aanvraagformulier beschikbaar en kunt u vanuit uw regioportret linken naar het
aanvraagformulier. De gegevens van de in de regio samenwerkende partners worden dan
automatisch in het formulier geladen.

Begroting bij het regioplan

Er is wat verwarring over de begroting
die bij het regioplan gevoegd moet
worden. Niet zozeer over bedragen of
concreetheid als wel over het format.
Sinds een paar dagen staat er een
nieuw format op de website.
Meer over de begroting bij het
regioplan

Laatste Kans-dag in Utrecht
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Inspiratievoorbeelden
Op de website van Sterk Techniekonderwijs kunt u inspirerende voorbeelden
(video's en artikelen) van kwalitatief en hoogstaand techniekonderwijs vinden.
Heeft u zelf een inspirerend voorbeeld? Meld het ons dan via deze link.

Samenwerking CSG
Reggesteyn en
bedrijfsschool REMO
West-Twente
In Rijssen trekken CSG
Reggesteyn en de bedrijfsschool

Leerlingen
experimenteren met
nieuwe technologieën op
Scholengemeenschap
Thamen
Zelf een drone, een robotarm of

REMO West-Twente samen op

een arcadekast maken, die nog

om jongeren te motiveren voor

werkt ook. De leerlingen van

een loopbaan in de techniek.

Abderrahim Chaouki vinden het

Bekijk het
inspiratievoorbeeld

fantastisch.
Bekijk het
inspiratievoorbeeld

Volg ons op Twitter via @sterktechniek voor de laatste
nieuwtjes rondom Sterk Techniekonderwijs.

Een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Kijk tussen de veelgestelde vragen.
Grote kans dat het antwoord op uw vraag

VEELGESTELDE VRAGEN

erbij staat.
Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.
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