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Profiel landelijk coördinator/programmamanager Platform PIE  
per 1 januari 2022 
 

Ben jij of ken jij een: 

leidinggevende met hart voor techniek en ambitie voor het vmbo  
 
en draag jij vmbo-docenten en – leerlingen in de techniek profielen een warm hart toe, reageer dan 
op onderstaande vacature.  
 
 
Platform PIE is op zoek naar: een landelijk coördinator met de volgende eigenschappen:  

- denkniveau hbo+/wo; 
- groot zelfsturend vermogen; 
- netwerker en verbinder; 
- goed in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk; 
- visie op techniek in het vmbo; 
- oog voor bestuurlijke verhoudingen; 
- mensen kunnen motiveren;  
- beschikbaar voor 0,3 tot 0,4 fte; 
- flexibel, wendbaar. 

De ideale landelijk coördinator is als PIE-betrokkene (teamleider, directie lid of anderszins) in dienst 
bij een vmbo-school, ROC of praktijkschool. De vergoeding geschiedt door detachering vanuit die 
school bij Platform PIE. 
 
De taken in grote lijnen 
De landelijk coördinator van Platform PIE:  
- stuurt in overleg met het DB de regio’s aan in organisatorische en inhoudelijke zin; 
- bezoekt regio- en managementbijeenkomsten; 
- geeft inhoudelijke ondersteuning aan de regionale netwerken; 
- overlegt regelmatig met de programmamanager van Platform M&T;  
- onderhoudt contacten met derden in het onderwijsveld met betrekking tot de activiteiten van 

het docentennetwerk, zoals implementatie van onderwijsvernieuwingen en het bevorderen van 
deskundigheid van de docenten; 

- bereidt inhoudelijk het regiocoördinatorenoverleg voor; 
- legt verantwoording af aan het DB; 
- levert een inhoudelijke bijdrage aan de projecten van Platform PIE onder leiding van het 

bestuur; 
- adviseert het bestuur ten aanzien van ontwikkelingen binnen de branche zowel op aanvraag als 

op eigen initiatief; 
- is proactief ten aanzien van op- en doorpakken van bijscholingen, nieuwe projecten en de 

inhoud van de website, LinkedIn en PIE-zien.  

 
Platform PIE  
We ondersteunen docenten … 
Krachtig, eigentijds beroepsonderwijs voor vmbo-leerlingen in het profiel Produceren, Installeren en 
Energie (PIE). Dat is het doel van Platform PIE. Dat bereiken we door docenten en instructeurs te 
ondersteunen. We delen kennis, brengen hen in contact met elkaar en met bedrijven, en 
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vertegenwoordigen hun belangen bij de overheid en in de techniekbranche. Dat is nodig omdat het 
profiel PIE nog niet zo lang bestaat én sterk in ontwikkeling is. De technische mogelijkheden 
veranderen immers elke dag. Bovendien zijn er tot 2050 ingrijpende milieumaatregelen gepland. Die 
betekenen een grote opdracht voor de techniek en het onderwijs. Platform PIE wil hierin voorop 
lopen. En die ambitie vraagt wel wat van onze landelijk coördinator.  
 
… vanuit een landelijk platform met regionale wortels 
Bij ons platform zijn bijna 200 scholen en 600 docenten aangesloten. We ondersteunen hen vanuit 
onze regio’s. Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van PIE, bedrijven, 
organisaties en stichtingen die meedenken en -doen. Verder hebben we een netwerk met 
belangrijke partners dat we goed onderhouden. Zo zijn we aangesloten bij de Stichting Platforms 
vmbo (SPV) en hebben we een constructieve samenwerking met het landelijke programma Sterk 
Techniekonderwijs. 
 
 
Sollicitatieprocedure 
Stuur voor 8 november 2021 je cv en motivatie naar: bestuur@platform-pie.nl  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland woensdag 17 november 2021, ’s middags en ‘s avonds. Een 

eventuele 2e ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 48 2021.  

  

https://platform-pie.nl/onze-organisatie/regiocoordinatoren
https://platform-pie.nl/onze-organisatie/pie-vriend
https://platform-pie.nl/onze-organisatie/netwerk
https://platform-pie.nl/onze-organisatie/netwerk
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/
mailto:bestuur@platform-pie.nl
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Nadere uitwerking van de taakomschrijving/werkzaamheden van de landelijk coördinator van 
Platform PIE  

Algemeen: 

- Schrijft drie centrale vergaderingen per jaar uit voor de regiocoördinatoren. Neemt contact op 
met de regiocoördinator die zonder duidelijke opgave van redenen afwezig is geweest. 

- Houdt intensief contact met de regiocoördinatoren middels brief, e-mail, telefoon en 
persoonlijke bezoeken. 

- Stelt in het regiocoördinatorenoverleg ook die zaken aan de orde die nadrukkelijk worden 
aangegeven in de coördinatiecommissie en geeft aan welke punten op elke agenda van de 
regio’s moeten staan. 

- Neemt deel aan de vergaderingen van de coördinatiecommissie, ca. 2x per jaar. 
- Neemt deel aan landelijke bijeenkomsten van de SPV als vertegenwoordiger van Platform PIE. 
- Levert zo mogelijk relevante informatie aan voor het regiocoördinatorenoverleg, 

coördinatiecommissie en voor de website. 
- Geeft leiding aan werkgroepen van regiocoördinatoren, belegt vergaderingen en doet 

verslaglegging. 
- Organiseert samen met derden scholing en voert de administratie daartoe. 
- Geeft leiding aan pilots ter verbetering en actualisering van het onderwijs. 
- Vertegenwoordigt Platform PIE tijdens landelijk overleg waar dat nodig is na overleg met het 

bestuur. 
- Onderhoudt contacten met derden zoals daar zijn CvTE, uitgevers, leveranciers, 

brancheorganisaties e.d. 
- Draagt zorg voor de inhoud van de website, houdt deze up to date en geeft wijzigingen door aan 

het secretariaat. 
- Draagt mede zorg voor het P.R.-materiaal van het platform en neemt daartoe initiatieven. 

Verzorgt de inhoudelijke informatie op de folder en website van het platform. 
- Bezoekt elk jaar enkele regiovergaderingen, en ondersteunt en grijpt zo nodig in bij die regio’s 

waar het niet goed loopt. 
- Zorgt voor goed lopende contacten met Wij Techniek 
- Zet jaarlijks de verkiezing PIE-docent van het jaar in werking.  

Administratieve taken 

- Stuurt concept uitnodigingen naar het secretariaat.  
- Voert nauwkeurig administratie van regiocoördinatoren en de scholen die lid zijn van het 

platform en geeft eventuele wijzigingen door aan het secretariaat.  
- Treedt op als schakel tussen bestuur, secretariaat en regiocoördinatoren. 
- Stelt voorafgaand aan een bestuursvergadering een concept nieuwsbrief samen die door het 

secretariaat wordt verwerkt en verstuurd. 


