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“De PIE-docent is een allrounder”
“Weten wat er speelt”
“Sterk techniekonderwijs”

“De PIE-docent
is een allrounder”
De docent elektro-, installatie, of metaaltechniek is een allrounder. Voor vmboleerlingen ligt de wereld van techniek aan hun voeten. De PIE-docent enthousiasmeert
leerlingen door hen te laten proeven aan Produceren, Installeren en Energie, ofwel
voorbereiden op het technische mbo met moderne technieken en vakmanschap.
Leren lassen met een virtuele bril bijvoorbeeld.
De verandering naar allround PIE-docent is er niet zomaar. Platform PIE ondersteunt,
faciliteert en adviseert daarbij. Wij zetten onze kennis en kennissen in om PIEdocenten te informeren over actuele ontwikkelingen, in contact te brengen met
bedrijven en te ondersteunen bij vragen over opleidingen, inrichting (veilig)
praktijklokaal etc. Verder houdt het platform u op de hoogte van innovaties en nieuwe
technieken in onze branche.
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netwerkbijeenkomst faciliteren zodat de
PIE-docent zijn of haar netwerk kan versterken.

Speerpunten Platform PIE:
Voor docenten, door docenten
De contactpersonen in de regio zijn onze
regiocoördinatoren. Zij staan zelf voor de klas,
weten wat er speelt, herkennen de problematiek van collega PIE-docenten en weten
vmbo-docenten met raad en daad bij te staan.
Regionale docentennetwerken
Leden van Platform PIE zijn PIE-docenten en
hun management die kunnen aansluiten bij
regiobijeenkomsten. Daar is het treffen van
collega’s, daar vind je herkenning, daar ontvang
je informatie over nieuwe ontwikkelingen.
In een ongedwongen sfeer, zodat je met

hernieuwde energie en wijzer voor de klas kunt
staan.
Professionaliseren en netwerk versterken
Blijkt uit de regiobijeenkomsten dat er behoefte
is aan een specifieke scholing, dan pakt
Platform PIE hierop door en zorgt ervoor dat
deze scholing er komt. Een cursus lassen of
veilig praktijklokaal, zomaar een paar voorbeelden. Door de regiobijeenkomsten te bezoeken, versterkt de PIE-docent zijn of haar
netwerk. Door bedrijfsbezoeken, gastsprekers
en inzet van de Vrienden van PIE, zal de
regiocoördinator telkens een nuttige regionale

Extern netwerk
Platform PIE steekt veel tijd in het onderhouden
van haar netwerk. Regelmatig schuiven wij aan
bij partijen als het ministerie van OC&W,
brancheorganisaties en opleidingsinstanties.
Verder zijn wij actief in de Federatie Techniek,
slingeren regelmatig een discussie aan bij
Samenwerkende Platforms vmbo (SPV) en
zetten onze expertise in bij Sterk Techniekonderwijs (STO). Zo zijn wij snel op de hoogte van
nieuwe informatie, die wij graag weer doorzetten naar onze leden.
Vrienden van PIE
Een sterk netwerk kenmerkt zich door de
diversiteit aan contacten. Daar hoort ook het
bedrijfsleven bij. Uitgevers, leveranciers van
lasersnijders en materialen voor praktijklokalen
komen informatie brengen en halen. En juist
door die wisselwerking worden we samen
beter, sterker. Ook de aansluiting onderwijs –
arbeid wordt hier automatisch door verbeterd.

Sterk techniekonderwijs met Platform PIE
Alle werkzaamheden van Platform PIE zijn erop
gericht om de PIE-docent beslagen ten ijs te
laten komen en daarmee sterk techniekonderwijs een enorme impuls te geven.
Website
Voor het laatste nieuws over het platform, onze
organisatie én voor vragen en suggesties, kunt
u terecht op onze website: www.platform-pie.nl
Lidmaatschap
Platform PIE wordt niet alleen door contributiegelden gefinancierd (lidmaatschap geldt per
vmbo-school, BRIN-nummer, ongeacht het
aantal docenten dat van die school deelneemt).
Het platform werft ook activiteitengeld bij
overheden, bedrijven/Vrienden van PIE en
brancheorganisaties. Dat is dan ook de reden
dat we de kosten van het lidmaatschap relatief
laag kunnen houden. Kijk voor actuele informatie hierover op: platform-pie.nl/lid-worden
Praktijkscholen en vso
Voor praktijkscholen en vso heeft het platform
een speciaal tarief. Informeer hiernaar bij het
secretariaat.
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