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Nieuwsbrief oktober 2019

Hier is onze nieuwe nieuwsbrief. We informeren je met over de laatste
ontwikkelingen. Elke 2 maanden ontvang je onze nieuwsbrief. Onderaan elke
nieuwsbrief vind je een optie om je af te melden.

Eric aan het woord
Fijn dat velen van jullie de moeite hebben genomen
om het online evaluatieformulier over ExPIErience
2019 in te vullen. De op- en aanmerkingen nemen wij
ter harte bij het organiseren van de volgende editie. 
 
Docenten van het profiel M&T waren ook uitgenodigd
op onze landelijke dag, wij worden nu ook uitgenodigd
om aanwezig te zijn op hun landelijke dag op 7
november. Hieronder treft u meer informatie aan.
Samen talenten en kansen versterken, dit draagt bij
aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het
gebied van technisch onderwijs.
 
Eric Raanhuis / Landelijk coördinator Platform PIE
coordinator@platform-pie.nl, 06-42875507

07-11-19: Landelijke dag M&T
Docenten PIE zijn op 7 november 2019 van harte welkom om hun netwerk te
verbreden tijdens de landelijk netwerkdag van Platform Mobiliteit en Transport.
Locatie: NexTechnician Amsterdam. 
 
In de bijlagen treft u de uitnodiging en het programma aan. Leden van Platform PIE
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Beste ,  
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kunnen hier gratis aan deelnemen: kies bij aanmelding 1 praktische en 1 overige
workshop. 
 
Aanmeldlink

 

Terugblik ExPIErience 2019
Tijdens ExPIErience 2019 is er gefilmd en hiervan is een mooie samenvatting te
zien op ons Youtube-kanaal.
 
Ook het antwoord aan minister Slob op zijn brief aan Platform PIE is hierop terug te
kijken.
 
Meer foto's en een uitgebreidere terugblik ziet u binnenkort in het PIE-zien, het
online magazine voor het profiel PIE. 

Evaluatie CSPE's 2019
Het CvTE voert jaarlijks een evaluatie uit naar de cspe’s van het afgelopen jaar.
Hiervoor hebben jullie  enquêteformulieren ingevuld na het afnemen van de
examens. Tijdens het regiocoördinatoren overleg is het conceptverslag besproken
met jullie coördinatoren en konden zijn signalen vanuit de regio’s inbrengen. Het
verslag leest u hier. 

Septembermededeling CSPE 2019
In de septembermededelingen over de eindexamens 2020 zijn nogal wat
wijzigingen voor PIE opgenomen.
 
Op maandag 25 november 2019 wordt er een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd voor examensecretarissen en docenten die examinator zijn in 2020
in Bunnik. Via Stichting Platforms vmbo (SPV) kun je inschrijven: 
 
aanmeldlink
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Kick-off Sterk Techniekonderwijs
Het bestuur van ons platform was 3 oktober jl. aanwezig tijdens de landelijke kick-
off sterk techniek onderwijs. Aan motivatie en enthousiasme geen gebrek: het
startsein is gegeven, nu zijn de regio’s aan zet. Een van onze leden, Rob van der
Vorst van het Kempenhorst College uit Oirschot, was in gesprek met minister Arie
Slob over hoe de planvorming in zijn regio tot stand is gekomen.
 
Op 1 oktober hebben 33 regio’s, waarvan de plannen nog niet goedgekeurd
waren, een aanvulling op of een nieuw regioplan ingediend. De
beoordelingscommissie gaat daarmee aan de slag. Al deze regio’s krijgen een
uitnodiging voor een pitch op 8 of 13 november aanstaande.
 
Benieuwd naar jouw regio? Kijk eens op: 
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regios

Uitreiking Homey's
In aanloop naar de landelijke dag was er de mogelijkheid een motivatie te schrijven
voor het inzetten van een Homey tijdens je lessen. Deze kan o.a. ingezet worden in

het keuzevak slimme technologie.
 
Onze sponsor van deze prijs, Athom, heeft hieruit drie prijswinnaars geselecteerd,
zij ontvangen de prijs uit handen van de regiocoördinator.
1.     Bjorn van der Beek, Plus-X college Bladel
2.     Bert Jansen, Montessori Lyceum Groningen
3.     Anton Kooij, Regiuscollege Schagen 
 
Binnenkort meer hierover op onze website en in de najaarseditie van het digitale
magazine, PIE-zien. 
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