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100 miljoen....en toen?

Nieuwsbrief september 2018

Beste Secretariaat,
In augustus zonden we onderstaande nieuwsbrief. Toen waren er nog geen data en regio's bekend
voor de informatiebijeenkomsten. Nu wel:
- 12 september 2018, 16.00 - 18.00 uur, regio Dordrecht
- 18 september 2018, 16.00 - 18.00 uur, regio Arnhem
Aanmelden, liefst voor 10 september aanstaande, via secretariaat@platform-pie.nl
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 hebben scholen met een BWI-, PIE- of M&T-profiel van het ministerie € 1.500,- extra
ontvangen 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,- per leerling om dit te realiseren (€ 17,- voor 2018 is inmiddels betaald en € 33,- volgt in 2019).
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. Meer informatie over de
regioplannen wordt volgende week gepubliceerd.
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:
- 12 september 2018, 16.00 - 18.00 uur regio Dordrecht, Insula College;
- 18 september 2018, 16.00 - 18.00 uur regio Arnhem.
Opgave van interesse voor deze bijeenkomst: secretariaat@platform-pie.nl.

Interesse? Meld je aan!
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst,
liefst voor 10 september 2018, via
secretariaat@platform-pie.nl
Voor aanmelding hebben we nodig:
- school
- naam aanwezige(n)
- functie(s)
- e-mailadres(sen)
Deze informatie wordt door Platform PIE enkel gebruikt voor
informatieuitwisseling over het project 100 miljoen en tot
maximaal 6 maanden na de bijeenkomst bewaard. Deze
informatie wordt niet aan derden uitgereikt.

Met de monteur op stap
Één dag meelopen en kijken wat een monteur doet. De technische sector heeft altijd behoefte aan
nieuwe vakmensen en de komende jaren stijgt de vraag naar vakmensen nog meer. Om jongeren
kennis te laten maken met techniek, vooroordelen te doorbreken en hen te enthousiasmeren voor een
toekomst in de branche, is het project ‘Met de monteur op stap’ ontwikkeld. Elk jaar gaan tweedejaars
VMBO-leerlingen een dag lang op stap met een monteur installatietechniek of elektrotechniek.
Gedurende de dag draaien zij mee met de monteur en steken zelf de handen uit de mouwen. Op die
manier krijgen zij een goede indruk van de dagelijkse praktijk in een technisch beroep.
Met de monteur op stap, ook iets voor uw leerling of bedrijf? Neem contact op met projectleider:
Herman Veldman: 06-40201596 h.veldman@otib.nl
Bron: https://regio.otib.nl/m_n/onderwijs/met_de_monteur_op_stap/

Keuzevak Robotica en Scratch
In veel roboticaprogramma’s wordt gebruikt gemaakt van Scratch. In augustus komt er een nieuwe
versie van Scratch! Scratch 3.0 Deze nieuwe versie bevat nieuwe afbeeldingen, nieuwe
ondersteuningsmaterialen en nieuwe programmeermogelijkheden - en deze werkt op een grotere
verscheidenheid aan apparaten (waaronder tablets).

Vacatures Platform PIE
We zijn op zoek naar een regiocoördinator
Overijssel/Gelderland Oost en een
regiocoördinator Midden Nederland. Is dit
wat voor jou?
Kijk voor meer informatie op: https://platformpie.nl/over-ons
De invulling van de functie landelijk
coördinator bevindt zich in een gespreksfase
en is nog niet definitief ingevuld. We hopen je
hierover zeer binnenkort meer over te kunnen
informeren. Tot die tijd kan je met vragen, tips
en opmerkingen terecht bij voorzitter Adriaan
de Graaff: bestuur@platform-pie.nl of
coordinator@platform-pie.nl

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

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

