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Betreft:  Landelijke docentennetwerkdag Platform Mobiliteit en Transport  
Datum:  7 november 2019  
Thema:  Talenten M&T verbinden voor Sterk Techniekonderwijs 
 
Beste collega,  
 
Het Platform Mobiliteit en Transport nodigt alle docenten M&T uit voor de landelijke 
docentennetwerkbijeenkomst op donderdag 7 november 2019. We zijn te gast in het 
splinternieuwe Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek met daarin de NexTechnician Talent 
Hub, pal aan de Ring A10, vlakbij de Coentunnel in Amsterdam.   
 

  
 
De bijeenkomst inloop is vanaf 09.30 uur, het programma begint om 10.00 uur en de afsluiting 
is om 16.00 uur.  
 
Talenten M&T verbinden voor Sterk Techniekonderwijs  
Bedrijven in de M&T-sectoren staan te springen om gekwalificeerd talent. Talent dat aan de 
slag kan gaan met toekomstige technische uitdagingen. Daarop is de afgelopen jaren al veel 
expertise ontwikkeld. Zo ook bij Next Technician, die bedrijven helpt bij het bereiken van 
nieuw talent in de Metropoolregio Amsterdam. Zij vormen een verbindende schakel tussen 
bedrijven, scholen en overheden en brengen wervings-, opleidings- en bijscholings-
programma’s samen. Hun ervaringen vormen een belangrijke inspiratie voor onze landelijke 
dag en voor de ontwikkelingen Sterk Techniekonderwijs.  
 
Ook de M&T-branches dragen hun steentje bij aan Sterk Techniekonderwijs. Interessant voor 
onze vmbo-scholen om te weten waarvan ze allemaal gebruik kunnen maken. De pitches van 
de branches bieden daar helderheid over.  
 
Zoals eerder aangekondigd zullen we, in samenwerking met VOION, de nieuwe website Veilige 
praktijklokalen M&T lanceren. Een belangrijk aandachtspunt voor iedere school.  
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In de middag zal de dag in het teken staan van workshops. Er zullen praktische workshops 
worden ingericht, waarbij we gebruik mogen maken van de mogelijkheden die deze locatie 
biedt. Daarnaast zullen er ook actuele thema’s in workshops aan de orde komen. Uiteraard is 
er ook een infomarkt met de nieuwste les-ondersteunende (cursus)materialen. En natuurlijk is 
deze dag bij uitstek een M&T-netwerkdag. Zorg dus dat u er bij bent! 
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze docentennetwerkdag en stellen uw aanwezigheid 
bijzonder op prijs! 
 
 
Waar? 
Locatie: Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek, Kabelweg 88, 1014 BC Amsterdam 
 
Aanmelden 
U kunt u zich voor deelname aan deze dag aanmelden (tot uiterlijk maandag 28 oktober) via 
onderstaande link: https://inschrijvingconferenties.nl/landelijke-docentennetwerkbijeenkomst-ment-2019/  
U maakt dan tevens de keuze voor de workshops (maximaal één praktische workshop).  
 
Graag tot ziens op 7 november! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het Platform Mobiliteit en Transport, 
 
 
 
Lenie van Lieverloo 
Programmamanager 
 
 
 
 
Bijlage: Programma 
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