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Nieuwsbrief 28 september 2018

Beste Secretariaat,

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.

https://platform-pie.nl/?utm_source=newsletter_63&utm_medium=email&utm_campaign=faciliteiten-scholing-pie-docent-en-extra-informatiebijeenkomst&acm=197_63


Informatiebijeenkomsten

100 miljoen

 

De twee informatiebijeenkomsten op 12 en 18

september jl. over de 100 miljoen voor het

vmbo werden bezocht door ongeveer 40

personen: docenten, directieleden en

teamleiders. Naast uitleg over de regeling,

was er volop gelegenheid om vragen te

stellen. Deze vragen betroffen vooral de

uitvoering, de regio-indeling en strategische

overwegingen van het de technische vmbo-

scholen.

Aangezien deelnemers aangaven het een

nuttige bijeenkomst te hebben gevonden, zal

er medio oktober een extra informatie

bijeenkomst worden gehouden (mits er

voldoende aan meldingen zijn). Heb je een van

de vorige informatiebijeenkomsten gemist,

meld je dan nu aan via het secretariaat van

het platform: secretariaat@platform-pie.nl. 

Je ontvangt zo snel mogelijk de datum, tijdstip

en locatie. 

mailto:secretariaat@platform-pie.nl?subject=interesse%20informatiebijeenkomst%20medio%20oktober&body=Hierbij%20meld%20ik%20mij%20(en%20mijn%20collega%2Fcollega%27s)%20aan%20voor%20de%20informatiebijeenkomst%20medio%20oktober.%20%0A%0ANaam%3A%0AFunctie%3A%0AE-mailadres%3A%0A%0ANaam%3A%20%0AFunctie%3A%0AE-mailadres%3A%0A%0ANaam%3A%0AFunctie%3A%0AE-mailadres%3A%0A


Bijscholing bevoegdheid

PIE en faciliteiten

Er worden veel vragen gesteld over dit

onderwerp. Docenten geven aan dat er soms

onvoldoende faciliteiten worden gegeven om

de scholing te volgen. In de bedragen voor de

100 miljoen is afgesproken dat hierin ook

faciliteiten zitten voor de bijscholingen. De

lesgeldkosten worden apart vergoed en

kunnen oplopen tot € 6.000,- per module

(metaal-, installatie- of elektrotechniek).

Over de tijdsinvestering en de vergoeding

hiervan dient de betrokkene overleg te voeren

met zijn of haar werkgever c.q. directie. Paul

Dirckx van Fontys geeft aan dat de studie per

half jaar(module) een investering vraagt van 8

klokuren les gedurende 20 weken en tussen

de 4 tot 8 uur voorbereiding thuis. Daar de

arbeidsmarkt erg krap is voor docenten

techniek, blijkt dat uitroosteren soms erg

moeilijk is.

Toch is het belangrijk dat docenten ruimte

krijgen om “hun” bevoegdheid te halen en is

een ontlasting van de weektaak van 3 tot 5

lessen meer dan redelijk (boven de bestaande

regeling die al in de cao is opgenomen).

 

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://platform-

pie.nl/over-ons

De invulling van de functie landelijk

coördinator is, op de formele bevestiging na,

rond. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal de

nieuwe landelijk coördinator zich voorstellen. 

https://platform-pie.nl/over-ons?utm_source=newsletter_63&utm_medium=email&utm_campaign=faciliteiten-scholing-pie-docent-en-extra-informatiebijeenkomst&acm=197_63
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