
 

 

 

 

 

 

 

201008 STO Informatie-uurtje  Pagina 1 van 2 

STO-consulent: “De tussentijdse verantwoording en begroting verdient aandacht” 

Vragen en antwoorden uit STO informatie-uurtje 8 oktober 2020 
Wegens het aantal afmeldingen en een beperkt aantal aanwezigen, betrof dit info-uurtje de 

behandeling van een beperkt aantal onderwerpen.  

 

Wat moet je doen voor de tussentijdse verantwoording? 

 Het betreft een voortgangsrapportage en geen verantwoording. Dit was de belangrijkste 

boodschap van het webinar 23 september jongstleden. In de voortgangsrapportage geven regio’s 

aan wat de stand van zaken is met betrekking tot Sterk Techniekonderwijs in de regio en wat de 

plannen zijn voor de komende periode. Dat doen ze aan de hand van een format. 

● Meer informatie / terugkijken webinar 

 

Beschikking, begroting en aandachtspunten hierbij: hoe zet ik het allemaal goed op de rit? 

● Als er aandachtspunten zijn, dan zijn die door STO bij de definitieve beschikking gemaakt. Deze 

aandachtspunten dienen dan vermeld te worden in de voortgangsrapportage en begroting.  

● De begroting neemt een steeds prominentere plaats in, zorg dus dat deze goed op de rit staat en 

goed onderbouwd is.  

● De begroting wordt overigens gebaseerd op schooljaren, wat boekhoudkundig wat lastiger kan 

zijn. Het is dus belangrijk om dat goed met de boekhouder of accountant af te stemmen.  

● Looptijd: vanaf 1 augustus 2021, 29 maanden.  

 

Volgend STO informatie-uurtje 
Het STO informatie-uurtje wordt wekelijks op donderdag gehouden van 8.45 tot 9.45 uur.  

 

Het volgende informatie-uurtje staat gepland op: woensdag 4 november 2020, 15.30 uur 

Aanmelden:      secretariaat@platform-pie.nl  

 

       donderdag 19 november 2020, 8.45 uur 

Aanmelden:      secretariaat@platform-pie.nl  

 

Achtergrond STO informatie-uurtje 
Het spreekuur wordt geleid door een van de STO-professionals, die ook betrokken zijn bij de 

technische platforms PIE: Adriaan de Graaff, M&T: Lenie van Lieverloo, BWI: Leen Prins.  

 

Voor wie? 

− Docenten, coördinatoren en teamleiders van vmbo-scholen. Om deel te nemen aan het 

informatie-uurtje, hoeft de school niet lid te zijn van een van de platforms.  

− Bedrijven en organisaties die te maken hebben met techniekonderwijs.  
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Aanmelden 

Je meldt je aan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@platform-pie.nl. 

Geef daarbij aan: 

− je contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer); 

− wat je achtergrond is (PIE, M&T, BWI, D&P, Groen, TL, mbo-opleiding, bedrijf); 

− of je je aanmeldt voor het eerstvolgende spreekuur of op een andere donderdagochtend; 

− je mag vragen die je wil stellen op voorhand doorgeven. 

Het secretariaat zorgt voor een bevestiging van je aanmelding, inclusief de link naar het STO 

informatie-uur.  

 

Ander tijdstip en informatievoorziening 

− Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om de digitale vraagbaak op een ander tijdstip te 

organiseren. Bij voldoende belangstelling zullen wij hieraan meewerken.  

− Een samenvatting van de vragen en antwoorden zal worden weergegeven op de website van 

STO.  

 

N.b. De vergadering wordt opgenomen voor intern gebruik: voor ons een basis om een samenvatting 

te maken en ervoor te zorgen dat alle vragen die tussendoor via de berichtenoptie gesteld worden, 

beantwoord zijn of worden. Heb je bezwaar tegen de opname, geef dat dan aan bij je aanmelding. 


