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Het is al even geleden dat we in Hardenberg onze laatste fysieke 
landelijke dag hebben gehad. En toen kwam er Corona! En nu is 
het op 13 oktober 2022 weer zover en zijn we gasten van het 
Perron in Veenendaal. Het thema van deze dag is: “de kracht van 
de verbinding”, hiermee willen we benadrukken dat het technisch 
vmbo sterk staat door relaties met het bedrijfsleven, scholen 
onderling en vooral krachtig is in de regio. Het programma is 
veelzijdig voor zowel docenten en belangstellenden van PIE en 
M&T. Ik hoop jullie allemaal te begroeten.

Er spelen veel zaken in het onderwijs en de maatschappij, maar 
ook bij het platform. In deze aflevering van het magazine, stelt 
Wytze Algra zich voor als onze landelijk coördinator. Hij volgt 
Hans van der Meer op, die deze taak gedurende een jaar heeft 
vervuld als interim. Natuurlijk blijft Hans wel bij het platform 
betrokken en zal hij enkele regio’s begeleiden.

Momenteel spelen er veel zaken in onze samenleving, energie en de gestegen kosten zijn het 
gesprek van de dag. Veel oplossingen in onze huizen en bedrijven zijn gebaseerd op technische 
innovaties en veranderingen. En juist op dit terrein is het technisch vmbo en in het bijzonder het 
profiel PIE de basis voor veel leerlingen om in deze sector te gaan werken of studeren. We kunnen 
onze leerlingen niet genoeg meenemen in deze maatschappelijke veranderingen. En “voortdurend 
ontwikkelen” zal in de toekomst nog meer het uitgangspunt voor Platform PIE zijn.

Vol verwachting klopt ons hart …………. En dit is niet gericht op 5 december maar op de brief die 
onze minister gaat uitbrengen en hopelijk er op 5 december is, waarin hij beleidsvoornemen en visie 
op het beroepsonderwijs gaat publiceren. Wat gaat er gebeuren met de “nieuwe leerweg”, zijn er 
oplossingen voor de “krimp”, hoe ziet de volgende fase van het Sterk Techniek Onderwijs eruit, wat 
gebeurt er met de GL, hoeveel praktijkprogramma’s komen er voor de TL, zijn er oplossingen voor 
het docententekort en hoe gaan we verder met de regionale samenwerking? En als je al deze 
onderwerpen leest, dan is er veel te doen en zijn onze verwachtingen misschien wel te hoog 
gespannen, wat we van de overheid kunnen en mogen verwachten. Ondernemerschap en 
creativiteit is ook een taak van ons allemaal.

Namens het bestuur van het platform wens ik jullie een goed schooljaar maar bovenal een fijne 
landelijke dag in Veenendaal.

Adriaan de Graaff
Voorzitter Platform PIE 

Voorwoord
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Het Perron verwelkomt 
de landelijke platforms PIE en M&T

Toen de organisatie van Platform PIE en M&T op zoek was naar een geschikte locatie kwamen ze 
al snel bij Het Perron uit. Centraal in het land gelegen biedt deze school alle faciliteiten voor het 
ontvangen van de 2 platforms.

Even voorstellen
Het Perron is de school voor beroepsonderwijs in Veenendaal. Met het vmbo, mbo en 
praktijkonderwijs in huis biedt Het Perron onderwijs aan leerlingen en studenten van 12 jaar en 
ouder. In de bovenbouw van het vmbo kiezen leerlingen een uitstroomprofiel binnen Zorg en 
Welzijn, Economie en Ondernemen of Techniek. Er is een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo 
mogelijk in de vakmanschapsroute. Bij de TL+ wordt het profiel Dienstverlening en Producten 
gevolgd.

Techniek op Het Perron
Bij de techniek kent Het Perron drie afdelingen, te weten: Bouwen, wonen en interieur (BWI), 
Mobiliteit en Transport (M&T) en Produceren, installeren en energie (PIE). Deze afdelingen maken 
ieder gebruik van gespecialiseerde praktijklokalen. 

Bij M&T vinden de praktijklessen plaats in een professioneel ingerichte autowerkplaats, die ook 
ruimte biedt voor andere voertuigen en toegespitst is op de modernste technieken en toepassingen, 
zoals hybride en elektrische voertuigen.

Klik hier voor foto-impressie



Het Perron verwelkomt 
de landelijke platforms PIE en M&T

Bij BWI kunnen leerlingen gebruik maken van een machinale en een handwerkplaats en zijn er 
faciliteiten voor metselen en uitzetten. Een lasersnijder maakt het aanbod compleet. 

De PIE-praktijkruimte is voorzien van moderne apparatuur, zoals een plasmasnijder, een CNC- 
draaibank en een volledig ingericht bordes met werkplekken voor installatie- en elektrotechniek. 
Verder is er een compleet ingerichte laswerkplaats, met cabines en een lastafel.

Doorlopende leerlijn
Het Perron richt zich op doorlopende leerlijnen: Van vmbo naar mbo, om zo leerlingen op te leiden 
tot een niveau 2 diploma. Dit vindt allemaal plaats op Het Perron. Vanaf de derde klas vmbo wordt 
er al vormgegeven aan deze leerlijn. De vakmanschapsroute bestaat uit het derde en vierde leerjaar 
van het vmbo en het eerste en tweede leerjaar van het mbo. Een gemengd team van vo- en mbo-
docenten zorgt ervoor dat de leerlingen naar het mbo-diploma worden toe geleid. 

Het Perron biedt doorlopende leerlijnen aan als Helpende Zorg en Welzijn, Retailmedewerker en 
Logistiek medewerker. Bij M&T en PIE kunnen de volgende opleidingen in de doorlopende leerlijn 
gevolgd worden: Basis Technicus voertuigen en mobiele werktuigen (M&T), Constructiewerker (PIE) 
en Monteur Werktuigkundige Installaties (PIE).

Maatwerk
Het Perron biedt maatwerktrajecten aan leerlingen en studenten, zodat zij hun schoolloopbaan af 
kunnen ronden in een vak van hun interesse, op een passend niveau en met de nodige ervaring.

Samenwerking met het bedrijfsleven
Er wordt op meerdere vlakken nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Leerlingen volgen hun 
stages bij bedrijven in de regio en BBL-studenten werken bij een bedrijf en volgen hun opleiding op 
Het Perron. Er worden veel bedrijven bezocht om kennis te maken met de praktijk of bedrijven 
komen presentaties of workshops geven op Het Perron. Zo leidt Het Perron de werknemers van de 
toekomst op. Het Perron brengt je praktisch overal!

Het Perron – Sportlaan 11-13 – Veenendaal – www.hetperron.nl 
Virtuele tour
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Goed advies
dankzij onze 

jarenlange ervaring

Gratis verzending vanaf € 60
daaronder slechts 
€ 6,50 incl. BTW

Service & Support
gewoon goed, 

zoals het hoort

Ruim assortiment
voor BiNaSk, techniek 

en meer

Wil jij de inzet van je Techlab waarborgen, je voorbereiden op de nieuwe leerweg of nieuwe 
technologieën een vaste plek geven in je onderwijs? 
Ga dan direct aan de slag met onze hands-on en praktische oplossingen.

√ Docentenprofessionalisering 
√ Online leerplatform steamvidz.nl voor Generatie Z en Alpha
√ Praktijkgerichte challenges
√ Complete online lesmodules 
√ Handige how-to-video’s
√ Innovatieve producten
√ Service, support, installatie en onderhoud
√ Als eerste updates over onderwijsinnovaties

Techni Science ondersteunt daar waar nodig of ontzorgt je met een totaaloplossing. Meer 
weten? We komen graag bij je langs of brengen je in contact met scholen die je voor gingen.

www.techniscience.com                          www.steamvidz.nl
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Programma landelijke docentennetwerkdag M&T en PIE 
 
Datum:  13 oktober 2022 
Tijd:  9.30 uur – 17.00 uur  
Thema:  De kracht van verbinding 
Locatie:  Het Perron, Sportlaan 11-13, 3905 AD  VEENENDAAL 
 
 
 
 
  9.30 – 10.00  Inloop en ontvangst 

Mogelijkheid tot bezoeken informatiemarkt 
 
10.00 – 12.00 Plenaire opening i.s.m. dagvoorzitters Wytze Algra en Erwin Heuvelmans 
  Géa van den Elsen – afdelingsleider vmbo Het Perron 

Introductie nieuwe landelijk coördinatoren  
Master Milo - YouTube, een manier om jongeren te laten zien hoe leuk techniek is 

  Beau Metz - It’s a bird? It’s a plane? It’s PAL-V!  
 
12.00 – 13.00  Lunch 

Mogelijkheid tot bezoeken informatiemarkt 
 
13.00 – 14.00 Workshopronde 1 
 
14.00 – 15.00 Workshopronde 2 
 
15.00 -  15.15 Pauze 

Mogelijkheid tot bezoeken informatiemarkt 
 

15.15 – 16.00 Actualiteiten van het eigen platform 
Per platform: Afscheid coördinatoren/programmamanager 
Elke regio van ieder platform ontvangt de laatste nieuwtjes en het certificaat. Er is dan ook 
gelegenheid voor een korte terugblik op de dag.  

 
 16.00 – 17.00 Netwerkborrel 

Mogelijkheid tot bezoeken informatiemarkt 
 
 



NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, 

heeft samen met onderwijs en bedrijfsleven een 

lesmethode voor het vmbo-keuzevak koudetechniek 

ontwikkeld. Deze sluit goed aan op de mbo-opleidingen 

koudetechniek. Bij de complete lesmethode kunnen de 

vmbo-school en docenten gebruik maken van: 

 Ondersteuning vanuit NVKL 

 Op aanvraag bij NVKL: ondersteuning door 

koudetechnici tijdens praktijkdagen

 Training (5 dagdelen) voor docenten bij het 

Opleidingscentrum GOº in Ede om de lesinhoud 

en praktijkopdrachten van de lesmethode en 

basisbeginselen van koudetechniek eigen te maken 

 Ondersteuning bij open dagen

 Informatiefl yers over koudetechniek voor directie, 

leerlingen en ouders/decanen

 Beroepenfi lmpjes ter informatie voor de leerlingen / 

promotie van het vak

 Bij afsluiten van het keuzevak (met een positief 

resultaat) ontvangt de leerling een NVKL-certifi caat 

(door school op te vragen bij NVKL)

  

De complete lesmethode bestaat uit: 

 Lesmateriaal: Boeken of een licentie etc. voor het 

gebruik van het NVKL e-learningpakket voor alle 

leerlingen voor het keuzevak 

 Diverse praktijkopdrachten

 Tussentijdse toetsvragen / afsluitend examen

 Docentenhandleiding (inclusief antwoorden 

en beoordelingscriteria theorie-examen en 

praktijkopdrachten)

 Een lijst met aan te schaff en materialen en 

gereedschappen om alle praktijkopdrachten 

uit te kunnen voeren, met een off erte van een 

groothandel

Subsidie

Via NVKL kan een vmbo-school bij het opleidingsfonds 

Wij Techniek subsidie aanvragen om de benodigde 

gereedschappen en materialen te kunnen aanschaff en. 

Het aanschaff en van speciaal gereedschap en specifi ek 

materiaal is noodzakelijk omdat in de koudetechniek 

wordt gewerkt met (Engelse) inchmaten, leidingen en 

aansluitingen. Met deze subsidie kan de school het vak 

de eerste drie jaar budgetneutraal invoeren. 

Koppeling met bedrijfsleven

Vmbo-scholen geven regelmatig aan dat zij graag met 

bedrijven in de koude- en klimaattechniek in de regio 

willen samenwerken. Bijvoorbeeld voor excursies, 

snuff elstages, gastlessen, beschikbaar stellen van 

materiaal, uitwisselen van kennis etc.  NVKL bemiddelt 

bij contacten met bedrijven in de regio. Met 400 leden 

zijn er altijd een aantal in de buurt. 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de PIE 

module Koudetechniek, neem dan contact op met 

Brenda Witzier, via brenda@nvkl.nl of

06 – 27 34 59 33.

www.nvkl.nl/vmbo
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Keynotesprekers  
 
Master Milo  
Met zijn wervelende YouTube-filmpjes laat Master Milo iedereen zien hoe 
leuk techniek is. Wat maakt Master Milo zo bijzonder, hoe komt het dat hij 
zoveel leerlingen van ons weet te prikkelen en hoe doen wij als docent daar 
ons voordeel mee? We gaan het meemaken!  
 
It’s a bird? It’s a plane? It’s PAL-V! 
De kracht van verbinding: PIE ontmoet M&T in de vliegende auto van PAL-V. 
Beau Metz vertelt over PAL-V, inspireert ons met hun product en schetst 
hiermee de toekomst van onze leerlingen. En hoe wij hen daarop kunnen 
voorbereiden: “Het begint bij enthousiasme!”  
 
Na een kort stukje geschiedenis, informeert Beau ons over de totstandkoming van de vliegende 
auto, de uitdagingen waar PAL-V mee te maken kreeg…. en krijgt. Speciaal voor ons licht hij een tipje 
van de sluier op over wat ons nog te wachten staat aan innovatieve ontwikkelingen.  
 
Beau is na de inleiding beschikbaar om met jullie kennis uit te wisselen en vragen te beantwoorden. 
“We komen graag, als de koffie maar goed is en we kennis kunnen uitwisselen met de docenten.” 
 
 
Workshops 
 
1. Titel:   Veilige praktijklokalen - reprise 

Workshopleider(s): Rick van Workum, VOION 
Korte omschrijving:  
Deze workshop van Voion gaat over hoe veilige praktijklessen zonder 
kopzorgen te realiseren. We kijken daarvoor o.a. naar de websites van de 
platforms M&T en PIE over veilige praktijklokalen. Wat mag daarin meer? Wat 
mag minder en wat moeten we zo houden? Ook belangrijk wat missen jullie of zouden jullie 
graag aangevuld zien. Iets over groepsgrootte bij praktijklessen?  
 
Deze workshop biedt veel ruimte voor inbreng en vragen van deelnemers. We willen het zo 
praktisch mogelijk houden. Na de workshop begrijp je meer van regelgeving met betrekking 
tot veilig werken en wie welke verantwoordelijkheid heeft. 
 
 

2.  Titel:   Laserveilig werken in het klaslokaal 
Workshopleider(s): Chris Nillesen, LAPROCON 
Korte omschrijving:  

• Laserklassen overzicht (een gevaren en risico-indeling van 
lasersystemen) 
Laserstralingsgevaren en andere gevaren. - Welke laserklassen zijn het 
beste te gebruiken in het klaslokaal. 

• Wil je toch werken met een laserklasse 3B of 4 systeem?  
Wat zijn de consequenties? - Overzicht laserveiligheidsmaatregelen (technisch, 
werkvoorschriften, laserveiligheidsbrillen) 

• Hoe koop of herken je een betrouwbaar lasersysteem/leverancier? 
CE conformiteitsverklaring / EG verklaring van overeenkomst - CE/ID typeplaatje - 
deugdelijke handleiding - Let op! Voor gevaarlijke ‘Chinese systemen’ 

NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, 

heeft samen met onderwijs en bedrijfsleven een 

lesmethode voor het vmbo-keuzevak koudetechniek 

ontwikkeld. Deze sluit goed aan op de mbo-opleidingen 

koudetechniek. Bij de complete lesmethode kunnen de 

vmbo-school en docenten gebruik maken van: 

 Ondersteuning vanuit NVKL 

 Op aanvraag bij NVKL: ondersteuning door 

koudetechnici tijdens praktijkdagen

 Training (5 dagdelen) voor docenten bij het 

Opleidingscentrum GOº in Ede om de lesinhoud 

en praktijkopdrachten van de lesmethode en 

basisbeginselen van koudetechniek eigen te maken 

 Ondersteuning bij open dagen

 Informatiefl yers over koudetechniek voor directie, 

leerlingen en ouders/decanen

 Beroepenfi lmpjes ter informatie voor de leerlingen / 

promotie van het vak

 Bij afsluiten van het keuzevak (met een positief 

resultaat) ontvangt de leerling een NVKL-certifi caat 

(door school op te vragen bij NVKL)

  

De complete lesmethode bestaat uit: 

 Lesmateriaal: Boeken of een licentie etc. voor het 

gebruik van het NVKL e-learningpakket voor alle 

leerlingen voor het keuzevak 

 Diverse praktijkopdrachten

 Tussentijdse toetsvragen / afsluitend examen

 Docentenhandleiding (inclusief antwoorden 

en beoordelingscriteria theorie-examen en 

praktijkopdrachten)

 Een lijst met aan te schaff en materialen en 

gereedschappen om alle praktijkopdrachten 

uit te kunnen voeren, met een off erte van een 

groothandel

Subsidie

Via NVKL kan een vmbo-school bij het opleidingsfonds 

Wij Techniek subsidie aanvragen om de benodigde 

gereedschappen en materialen te kunnen aanschaff en. 

Het aanschaff en van speciaal gereedschap en specifi ek 

materiaal is noodzakelijk omdat in de koudetechniek 

wordt gewerkt met (Engelse) inchmaten, leidingen en 

aansluitingen. Met deze subsidie kan de school het vak 

de eerste drie jaar budgetneutraal invoeren. 

Koppeling met bedrijfsleven

Vmbo-scholen geven regelmatig aan dat zij graag met 

bedrijven in de koude- en klimaattechniek in de regio 

willen samenwerken. Bijvoorbeeld voor excursies, 

snuff elstages, gastlessen, beschikbaar stellen van 

materiaal, uitwisselen van kennis etc.  NVKL bemiddelt 

bij contacten met bedrijven in de regio. Met 400 leden 

zijn er altijd een aantal in de buurt. 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de PIE 

module Koudetechniek, neem dan contact op met 

Brenda Witzier, via brenda@nvkl.nl of

06 – 27 34 59 33.

www.nvkl.nl/vmbo



Op de informatiemarkt vind je:

Brink Techniek Leverancier van practica, leermiddelen, meubilair 

Cadmes 3D CAD teken software leverancier

Construction Media Softwarehuis (e-learning developper)

De Beuk Werkbankenfabriek

De Rekenwinkel Totaalleverancier voor het onderwijs

DOBOT.nu Robotica voor educatie

Ecoplant Zonne-energie

Electude Lesmateriaal voor technisch onderwijs

Flec Nederland Totaalleverancier technisch onderwijs

Fontys Docentenopleidingen

Futuremindz Dronetechniek

Goflex Opleidingsbedrijf installatiebranche

Heutink voortgezet Onderwijsleverancier

HR Docentenopleidingen

Lay3rs 3D printing leverancier 3d printers en supplies

MK Educatie Middelen, advies en training voor scholen en bedrijven

New Age Learning Ontwikkelaar leersystemen

NIL Kenniscentrum en examenorganisatie

NVKL Branchevereniging

OOC/RAI CarrosserieNL Brancheorganisatie, O&O Fonds

PAL-V Vliegende auto

Planet Robot Evenement

PMOT Leverancier lesmaterialen

Seldenthuis Educatie Technische onderwijsleermiddelen

SMC Nederland Ontwikkelaar en producent van materialen voor industriële 

automatisering, incl. trainingen

STL Brancheorganisatie T&L

STO Dordrecht / Biesbosch Aktief KV Duurzaamheid

Style CNC Machinebouwer

Techniscience Leverancier van lesmethodes, leermiddelen en advies

Trotec Laser Leverancier lasermachines en graveermaterialen

UAV+ Dronetechniek

Uw Lesmaterialen groothandel onderwijs

Vertoog Educatieve Uitgeverij

VHTO Bevorderen participatie meisjes in techniek

VMBO Digitaal Uitgever lesmateriaal PIE

Vrotech Leverancier lasersnijmachines

WIA Educational Leverancier werkplekken onderwijs

Wij Techniek Ontwikkelingsfonds technische installatiebranche

Windesheim Docentenopleidingen



Deze ExPIErience en landelijke dag 
M&T is mede mogelijk gemaakt door:

Vriend van



Arjen Daelmans is…
…plaatsvervangend Opleidingsdirecteur van het Stedelijk College in Eindhoven, een vmbo-school 
met 625 leerlingen en biedt de profielen PIE, M&T, BWI, EO, ZW en ZWH en daarbij nog een EOA 
van 450 leerlingen. In de hoedanigheid van voorzitter van het Platform Zorg & Welzijn is hij 
betrokken bij het SPV.  De van oorsprong docent Plantenteelt neemt per 1 oktober 2022 de SPV-
voorzittershamer van Jan van Nierop over. Arjen is voor minimaal 2 dagen per week inzetbaar voor 
het SPV, zijn huidige taken binnen zijn school worden overgenomen.

Arjen Daelmans nieuwe voorzitter SPV:

“Het onderwijs van de toekomst 
past niet meer in het huidige systeem”

In Samenwerkende Platforms Vmbo (SPV) werken docenten platforms samen, elk 
vertegenwoordigen ze één profiel in het nieuwe vmbo. Deze platforms vormen de (inhoudelijke) 
schakel tussen onderwijs, beroepsopleiding en beroep. Voor docenten organiseren de platforms 
activiteiten met als doel ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs, zodat 
opleiding en beroep goed op elkaar aansluiten. Het SPV behartigt ook de belangen van de 
platforms bij politiek, bedrijfsleven en overheid. Naast directeur Jacqueline Kerkhoffs, neemt de 
voorzitter van het Bestuur van SPV een belangrijke rol in. Jan van Nierop, de huidige voorzitter, 
neemt per 1 oktober afscheid, Arjen Daelmans volgt hem op. Tijd voor een gesprek over zijn 
beweegredenen, visie en betrokkenheid bij leerlingen. 

Door: Adriaan de Graaff en Yvonne van Beek-van Os



Arjen Daelmans nieuwe voorzitter SPV:

“Het onderwijs van de toekomst 
past niet meer in het huidige systeem”

Minder focus op avo-vakken, meer praktijk…
Op 12 september jl. kwam minister Wiersma “zijn” school bezoeken om de ervaringen van het 
Stedelijk College als pilotschool met het praktijkgerichte programma (PGP) te vernemen. De 
minister ging graag met docenten en leerlingen in gesprek. En de leerlingen waren duidelijk: 
“Minister, laat ons praktisch bezig zijn.” Hiermee werd, volgens Daelmans, het punt bevestigd dat 
verdieping moet blijven, en er dus niet alleen een breed georiënteerd aanbod moet komen. Alle 
overige betrokken partijen dienen hier rekening mee te houden als we de leerling echt centraal 
willen zetten. 

De uitdagingen van Arjen…
De uitdaging ligt niet alleen in het zich eigen maken van de voorzitterstaken. “Op mijn school ligt er 
een uitdaging in de explosieve groei van het aantal leerlingen EOA,” (eerste opvang anderstaligen 
red.), “zowel het vinden van nieuwe docenten als een passende locatie.”

Als voorzitter van het SPV kijkt Arjen met veel interesse uit naar de periode die eraan komt: veel 
wisselingen, veel veranderingen. “Er zit meer in vmbo-leerlingen, daar wil ik het beste voor!  Het 
onderwijs van de toekomst past niet meer in het huidige systeem. We moeten naar een andere tijd 
toe, samen met BWI en PIE en de overige platforms voorop in de innovaties. Hier zie ik een taak 
voor mij als voorzitter van SPV. Daarnaast is er wat werk te verrichten in de discussie rondom 
verdiepen versus verbreden (of lees: beroepsoriënterend versus beroepsvoorbereidend). 

Hebben wij over 5 jaar geen mavo meer?
Arjen: “Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik hoop het niet in de huidige mavo-vorm. Dat zal 
afhankelijk zijn van de daadkracht/besluitvorming van deze minister. Wat mij betreft is het PGP niet 
vrijwillig en vrijblijvend, anders verwacht ik dat het praktijkgerichte programma doodbloedt.”



Wat is de rol van het vmbo de komende periode?
“Meer maatwerk voor leerlingen (tegemoetkomen 
in hun kunnen en niet afrekenen op hetgeen zij 
niet kunnen) en de docenten hierin sterker maken. 
Hoe kunnen zij, docenten, de leerlingen laten 
leren vanuit de context en niet vanuit de theorie.” 
Op de vraag of het een illusie is dat we alle 
achterstanden kunnen wegwerken reageert Arjen 
kordaat: “Wie bepaalt wat een achterstand is?” 

Speerpunt nieuwe leerweg…
Voor Arjen mag het verplicht worden dat het PGP 

er voor iedereen komt. Hij wil dit nog verbreden: begin met praktijkgericht/beroepsgericht onderwijs 
in leerjaar 1 van het hele voortgezet onderwijs. 

Krimpregio’s…
Recent is een project Samenwerking PIE en BWI gestart. Dit soort projecten kunnen helpen in 
krimpregio’s. Daar waar minder profielen overeind te houden zijn, is samenwerken met andere 
vmbo-scholen de moeite van het onderzoeken waard. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit 
project. 

Kan een havo-school lid worden van vmbo-platforms?
“Dat is een interessante vraag. De huidige naam van het SPV is op dat vlak in ieder geval niet 
dekkend. We zullen ons als SPV moeten gaan afvragen, wie zijn onze leden: nu en in de toekomst?” 
Datzelfde geldt voor de maatschappelijke waarde van het SPV. Dat heeft het SPV wel volgens Arjen: 
“Duurzaamheid, het mondiale vraagstuk….het komt regelmatig ter sprake. Dit moet in de in de nabije 
toekomst zeker nog meer aandacht krijgen.  Funderend onderwijs en het vertegenwoordigen van 
een onderkende groep, beroepsgerichte leerlingen komen dus zeker bij mijn speerpunten te staan.”

Wij wensen Arjen succes als voorzitter!

Samenwerkende Platforms Vmbo – Aïdadreef 4 - Utrecht
Stedelijk College Eindhoven – Oude Bossche Baan 20 – Eindhoven

Arjen Daelmans nieuwe voorzitter SPV:

“Het onderwijs van de toekomst 
past niet meer in het huidige systeem”
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Wytze Algra en Erwin Heuvelmans maken een energieke start

“Door tempo van elektrificering en 
energietransitie verdient onze 
werkwijze extra aandacht” 

Sinds de zomervakantie zijn de 2 platforms PIE en M&T elk een landelijk coördinator armer, én 
rijker! Hans van der Meer en Lenie van Lieverloo nemen afscheid van deze functie, Wytze Algra 
en Erwin Heuvelmans gaan hier invulling aan geven. Daar waar de een veel 
managementervaring in het vmbo heeft, gaat de ander vanuit zijn regiovoorzitter- en 
docentenervaring aan de slag. Dat zij regelmatig kennis en ervaring zullen uitwisselen lijkt dus 
voor de hand te liggen. Het motto van het bestuur: “samen daar waar we elkaar versterken, 
ieder voor zich daar waar wenselijk”, is ook voor Wytze en Erwin van toepassing. 



Wytze Algra en Erwin Heuvelmans maken een energieke start

“Door tempo van elektrificering en 
energietransitie verdient onze 

werkwijze extra aandacht” 

Werk naast het platform…
Wytze komt uit 
Heerenveen, werkt 3 
dagdelen per week voor 
Platform PIE en daarnaast 
3 dagen als interim 
afdelingsleider bovenbouw 
bij het Linde College in 
Wolvega. PIE is een van de 
profielen die deze school 
aanbiedt. “Daarvoor was ik 
werkzaam bij CSG Liudger 
waar zowel de profielen 
PIE als M&T en BWI 
aangeboden werden.”

Erwin komt uit 
Oostelbeers en werkt 2 
dagdelen per week voor 
Platform Mobiliteit en Transport en voor de rest voor het Munnikenheide College in Etten-Leur: “4 
uur docent M&T, vervangen PIE-lessen indien nodig. Verder ben ik voor Sterk Techniekonderwijs op 
verschillende vlakken actief. Hiervoor was ik op onze school vakgroepvoorzitter techniek en voor 
het platform regiovoorzitter Zuid.” Bij het Munnikenheide College komen PIE en M&T letterlijk 
samen: team en plein is één. 

Waarom…
Wytze: “Ik ben begaan met techniek, met leerlingen die inhoud geven aan onze toekomst. Het is 
momenteel moeilijk om vakmensen te krijgen, dus vind ik het niet alleen erg belangrijk, maar ook 
leuk om me hiervoor in te zetten.”

Erwin: “In mijn rol als regiovoorzitter heb ik 2 jaar mee mogen maken wat het platform kan en wil. 
Die kracht, daarnaast verder kijken dan je eigen les en een vertegenwoordiger zijn van ons mooie 
vakgebied, maakt dat ik de rol van programmamanager enorm interessant vind. Er zit zowel voor PIE 
als voor M&T een grote veranderslag aan te komen zoals de energietransitie en elektrische 
voertuigen. In deze veranderslag, verandering van mindset zullen we ons steentje moeten bijdragen 
en zal voor docenten een verandering in werkwijze vragen.” 



Leerling van de toekomst…
Die verandering in werkwijze zit 
voornamelijk in het wegwijs maken 
van leerlingen in een veranderende 
maatschappij. “Naast vakinhoudelijke 
lessen, zullen we leerlingen ook 
moeten leren te anticiperen op de 
toekomst, flexibel zijn”, zegt Wytze, 
en vult verder aan: “de wereld is 
voortdurend in beweging, dat vergt 
aanpassingsvermogen.” Erwin ziet 
een grote uitdaging in bureaucratie 
versus flexibiliteit en daarnaast ook 
nog vakmensen afleveren. “We 
vertegenwoordigen niet alleen onze 
leden, maar ook ons vakgebied.”

1e indruk…
Wytze: “Platform PIE is een prachtige, dynamische club mensen. Om te zien wat zij samen met 
diverse organisaties en bedrijven voor het onderwijs betekenen, dat vind ik wel heel mooi om te 
zien. Ik heb al ervaren dat bedrijven echt geïnteresseerd zijn met ons mee te denken. Dat zorgt er 
mede voor dat wij en ons onderwijs up to date blijven.” 

Erwin: “Om die verschuiving bij bedrijven te zien is mooi. Andersom ook, dus dat onderwijs richting 
bedrijven beweegt.” Sterk staaltje Sterk Techniekondrwijs dus. En verder: “ook mijn netwerk is in 
korte tijd aan het verschuiven, uitbreiden.

Modernisering…
Erwin: “Ons vakgebied staat voor een moderniseringsslag. Het bedrijfsleven zit in een versnelling en 
het zal een uitdaging zijn om dat tempo te volgen met goed onderwijs. De samenwerking met de 2 
regiovoorzitters en leden zal een belangrijke rol spelen om mijn taken verder inhoud te geven op dit 
vlak.”

Wytze: “De E van PIE (Energie) staat als laatste letter genoemd, maar komt eigenlijk op de 1e plaats. 
Veel van wat wij doen staat in het teken hiervan. (Platform) PIE ziet mogelijkheden in de verbinding 
met andere profielen omdat overal ontwikkelingen plaatsvinden waarin PIE een rol kan spelen. Onze 
9 regio’s zijn faciliterend, hier moet het gebeuren. Het platform zal vanuit de leden gevoed worden, 
mijn rol zal vaak de rol van verbinder zijn. En dat past bij mij.”

Wytze Algra en Erwin Heuvelmans maken een energieke start

“Door tempo van elektrificering en 
energietransitie verdient onze 
werkwijze extra aandacht” 



Landelijke dag…
De voorbereidingen voor de landelijke docentennetwerkdag voor M&T en ExPIErience, waren al in 
volle gang voordat Wytze en Erwin hun nieuwe rol oppakten. “We kunnen nu zeer zeker nog een 
aandeel leveren, maar dat de grote kaders al stonden, was voor ons wel heel fijn. We hebben er 
ontzettend veel zin in en kijken er enorm naar uit om de dynamiek van onze mooie platforms aan 
den lijve te ondervinden, mensen weer persoonlijk te ontmoeten, bij te praten, kennis en kennissen 
te delen. Samen gaan we er een mooie dag van maken!”

Met volle energie!
Hier klinkt enthousiasme! Die wordt ingezet voor de enorme 

arbeidsmarktvraag van herkenbare innovatieve branche-/
bedrijfssectoren, waar onze techniekdocenten, vanuit de 
gerelateerde vakgebieden, hun vmbo-leerlingen goed en 

eigentijds voorbereiden op een succesvolle toekomst. Dát is de 
basis waaraan de platforms en deze twee programmamanagers  
een bijdrage leveren en ze vanuit hun positie het verschil in hun 

netwerk kunnen maken! Ik wens ze beiden héél véél succes! 
Lenie van Lieverloo

“Beste Wytze, wat fijn dat je mijn rol gaat overnemen. Alhoewel, ik 
moet eerlijk zijn, dat ik het erg naar mijn zin had. Een jonger 
iemand die het stokje overneemt is goed. En Wytze, ik kan je 
zeggen dat je in een werkomgeving komt waarin je veel ruimte en 
steun zult ervaren. Heel veel succes!”
Hans van der Meer

Wytze Algra en Erwin Heuvelmans maken een energieke start

“Door tempo van elektrificering en 
energietransitie verdient onze 

werkwijze extra aandacht” 



STYLE CNC Machines voor beter technisch onderwijs

De lesstof van STYLE onderscheidt zich van andere lesstof doordat het ontwikkeld is om 

de leerling op het eigen niveau te laten leren én de docent zoveel mogelijk te ontzorgen. 

De kracht zit in de eenvoud van het programmeren. Het leren van ingewikkelde G en/of 

N-codes is niet nodig. Een leerling gaat aan de hand van lesstof en een pc via de 4-traps 

lesmethode te werk. Deze lesmethode zorgt ervoor dat leerlingen op hun eigen niveau 

te werk gaan. De docent controleert voordat het werkstuk daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd op de machine. STYLE heeft voor het onderwijs CNC machines ontwikkeld: 

STYLE 350: een volwaardige gesloten freesbank en de STYLE 300: een volwaardige CNC 

gesloten draaibank. Het compactere formaat maakt het eenvoudiger om ze te plaatsen in 

praktijklokalen. 

Wilt u meer informatie? Mail naar info@stylecncmachines.com  

of bel naar 033 – 205 25 00.

Breng techniek 
tot leven

Technologische ontwikkeling en vernieuwingen zijn 
aan de orde van de dag in de metaalverwerkende 
industrie. Dit geldt ook voor het gebruik van 
machines in het onderwijs.

Dé meest toegankelijke CNC technologie voor het 
technisch onderwijs.
- Perfecte eerste stap van conventioneel naar CNC
- Mogelijkheid tot schakelen tussen conventioneel 
en CNC

Voor het enthousiasmeren van studenten voor het 
technische vak hebben wij een methode ontwikkeld 
waarin de student centraal staat. Ook staat voorop 
dat de leerling zelf aan de slag mag met het maken 
van een product.

De STYLE 300 is een complete CNC draaibank en 
de STYLE MC 350 is een complete CNC bewerk-
ingscentrum. Deze machines kenmerken zich door:
- Hoge toegankelijkheid
- Eenvoudige besturing
- Volledig gesloten machines
- Nederlands fabrikaat en Nederlandse service

www.stylecncmachines.nl
+31 (0)33 205 25 00

Het gestructureerde lesprogramma zorgt in vier 
eenvoudige stappen dat de student van volledige 
begeleiding naar het vrijwel zelfstandig uitvoeren 
van opdrachten gaat.
Stap 1. Uitleg docent
Stap 2. Theoretische uitvoering door leerling
Stap 3. De controle: veiligheid staat voorop
Stap 4. Praktische uitvoering

Benieuwd hoe het werkt? Neem dan snel contact 
met ons op!

LEREN DOOR MIDDEL VAN DE VIER FASEN

DE OPLEIDINGSMETHODE EN MACHINES VAN 
STYLE

DE STUDENT IS DE VERSPANER VAN DE 
TOEKOMST

Een mooi vak.
Een vak mét baangarantie.

Want verspaners, die zijn broodnodig!

Dé oplossing voor
 het technisch

 onderwijs!
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Een experiment dat wij met 
belangstelling zullen volgen:

Het ministerie van OCW heeft 7 
scholen de gelegenheid gegeven 
een alternatief examenprogramma 
te maken, gebaseerd op de profiel- 
en keuzevakken van PIE en BWI.  
College de Brink uit Laren heeft 
hiertoe het initiatief genomen 
omdat de leerlingen in hun regio 
beperkt de mogelijkheid hadden 
delen van PIE bij het bedrijfsleven 
uit te voeren. Daarnaast speelt bij 
veel scholen de krimp een grote 
rol en door de samenvoeging van 
de twee profielen ontstaat er een 
bepaald volume aan leerlingen. 
Overigens zijn er ook scholen die 
“geïntegreerd” bouwen als trend 
zien bij het bedrijfsleven en dat 
men daarop wil inspelen.

De scholen van het experiment krijgen 6 jaar de tijd om dit experiment uit te voeren en behoeven in 
deze periode geen CSPE-examen te doen. Daarnaast mogen leerlingen profielen kiezen uit zowel 
PIE als BWI en is het aantal verplichte profielen beperkt tot twee. De scholen van het experiment zijn 
verplicht mee te werken aan een monitor waardoor de ontwikkelingen goed in beeld gebracht 
worden.

De volgende scholen doen mee aan het project:
• College “de Brink” in Laren
• Gomarus College Groningen
• De Overlaat” in Waalwijk
• Stad College Almere
• Teijlingen College KTS in Voorhout
• Fioretti Hillegom
• Stellingwerf College Oosterwolde

Het project wordt begeleid door het STO-ondersteuningsteam.

Experiment PIE-BWI



Op woensdag 31 augustus jl. trok onze verse landelijk coördinator naar de Technishow in 
Utrecht, een grote beurs op het gebied van innovatie en productietechnologie in de Benelux. Hij 
maakte kennis met een aantal Vrienden van PIE en zag ontwikkelingen die PIE raken. Hieronder 
lees je zijn bevindingen en ook zie je een terugblik en aftermovie van Technishow zelf. 

“Het was een mooie grote beurs waar veel techni-bedrijven lieten zien wat ze allemaal in huis 
hebben. Mede door de STO-gelden van de afgelopen jaren hebben scholen ook voor het profiel PIE 
meer kunnen investeren dan daarvoor. Door de minister is toegezegd dat de STO-gelden ook na 
2024 beschikbaar zullen blijven (zie hierboven). 
 
Dit vraagt van ons als PIE-mensen/docenten een actieve houding ten aanzien van de toekomstige 
besteding van deze gelden. We zullen aan tafel moeten zitten en toekomstplannen voor PIE binnen 
de eigen school moeten hebben. Bedrijven zijn geïnteresseerd om ons daarbij te helpen. Op de 
beurs waren ook 6 Vrienden van PIE aanwezig: Style CNC, Trotec Laser, Laser 2000, ABB/Busch-
Jaeger Lay3rs 3D printing.”

Dit was Technishow: Terugblik

PIE en bedrijfsleven: aan tafel voor  
toekomstplannen

Technishow 2022:

Door: Wytze Algra

Klik hier voor foto-impressie



Installatietechniek is nu al van groot belang, maar het wordt nog 
véél belangrijker. Wie maken digitalisering en verduurzaming in de 
toekomst mogelijk? Juist; de leerlingen van vandaag! De campagne 
‘Installatie verbindt alles’ van Wij Techniek is een introductie van 
dit uitdagende vakgebied voor jouw leerlingen. Inspirerende feiten 
en gave lesprogramma’s brengen installatietechniek in jouw klas 
tot leven!

Ga naar wij-techniek.nl/kiesinstallatie 
en bestel!

INSTALLATIE
VERBINDTALLES

INSTALLATIE VERBINDT JOUW SCHOOL MET ZONNEPANELEN

 wij-techniek.nl/kiesinstallatieBESTEL 
DE BOX & 

LOB-LESSEN!

EEN SCHOOLJAAR 
BARSTENSVOL INSPIRATIE!



00:00 Hoe kwam het dat jullie zo geïnteresseerd raakten in drones?
Inspelen op vraag van leerlingen – drone-simulator – Rijkswaterstaat – dronevliegen als vak – 
keuzevak.

02:45 Kun je ons iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van UAV+?
Keuzevak geschreven – opsplitsen in Dronetechniek 1 en 2 – spanningsveld met directie – wet- en 
regelgeving.

04:55 Waarom is het belangrijk om binnen het onderwijs aan de slag te gaan met drones?
Breed vak (Engels, wiskunde, solderen, etc. etc.) – leerlingen aan de slag met techniek om drone te 
laten vliegen.

08:20 Kun je ons een toekomstbeeld schetsen met betrekking tot toepassingen van drones?
Zichtbaar bij veel vakgebieden – controle zonnepanelen - warmtebeeldcamera – pakketbezorging.

11:30 Op de ExPIErience 2022 is er een gastspreker die gaat vertellen over de inmiddels 
verregaande ontwikkeling van een vliegende auto, de PAL-V. Ben je niet bang dat het in de 
toekomst erg druk gaat worden in de lucht?
Traffic managementsysteem voor alle vluchtbewegingen.

Anders-dan-standaard interview met François Coppens, UAV+

“Leerlingen zelfstandig laten  
ontdekken: Wat kan ik met een drone”
Een nieuwe bijscholing via Bijscholing vmbo die we graag onder de aandacht brengen. De 
kwartiermakers zijn enthousiast, wij ook. En hopelijk na dit interview jullie ook! Bekijk het 
gehele interview, of schuif naar de delen die jouw nieuwsgierigheid opwekken. Veel kijk- en 
luisterplezier! 

Door: Hans van der Meer en Yvonne van Beek-van Os

Klik hier voor foto-impressie



Anders-dan-standaard interview met François Coppens, UAV+

“Leerlingen zelfstandig laten  
ontdekken: Wat kan ik met een drone”

12:55 Hoe staat het met de techniek van drones, is deze niet ingewikkeld? In hoeverre kunnen 
leerlingen van het vmbo hiermee over weg?
Niet voor iedere leerling geschikt - triggers door toepassingen dronetechniek – ontdekkingsreis 
– tutorials – open source.

18:00 Ik heb begrepen dat het vliegen met drones aan nogal wat regels is gebonden. Is er wel 
ruimte binnen die regels om met leerlingen aan de slag te gaan?
Wet- en regelgeving – dubbelremote drones. 

19:50 Sinds enige tijd wordt een door jullie georganiseerd keuzevak Dronetechniek 1 
aangeboden via Bijscholingvmbo.nl. Hoe staat het met de belangstelling daarvoor en hoe 
ervaren de collega’s deze bijscholing?
Docentenopleiding – vliegbewijs als afsluiter – 3-daagse, veel theorie, pittig in verband met wet- en 
regelgeving – wordt interactiever – 
Bijscholing 17 oktober 2022 

22:25 Op de site van Bijscholingvmbo.nl staan enige nieuwe cursussen die via jullie 
aangeboden worden. Kun je daar iets over vertellen?
Dronetechniek 2: aan de slag met data uit drone - Bijscholing)
Introductiecursus drones: wat kan je ermee – ½ dag – meerwaarde leerling – Bijscholing
Programmeren drones: voor iets oudere leerlingen – ½ dag - Bijscholing
3D Dronesystemen: software - tutorials – 1 dag - Bijscholing
Aanvullende praktijktraining – uitgebreide functionaliteiten – route plannen – ½ dag - Bijscholing
 
30:00 Wat wil je zelf verder nog kwijt?
Lesmateriaal beschikbaar Dronetechniek 1 en Dronetechniek 2.



ExPIErience - 2021

SMC en VMBO PIE
Goed opgeleid technisch personeel is voor Nederland 

van levensbelang. Enthousiaste vakbekwame docenten 

en goede lesmaterialen zijn daarbij essentieel. Zowel in 

het VMBO, MBO als HBO is SMC actief met het 

ondersteunen van het onderwijs. Met didactische 

materialen voor het trainen van de basisbeginselen van 

pneumatiek, tot complete minifabrieken waarbij de 

nieuwste high tech toepassingen worden gebruikt om 

meer te leren over Industrie 4.0. Ook trainen wij 

docenten en studenten en adviseren onze engineers bij 
projecten in het onderwijs. 

SMC is ook Vriend van het Platform PIE.

Meer dan 60 jaar SMC
SMC, opgericht in Japan in 1959, is wereldwijd de 

grootste fabrikant en leverancier van pneumatische 

componenten voor de industrie en specialist in 

industriële automatisering. De producten van SMC 

worden gemaakt in 31 landen. In Nederland is SMC 

met een kantoor en trainingscentrum gevestigd in 

Amsterdam en met het SMC Technology Center in 

Eindhoven. Onze activiteiten in het Nederlandse 

onderwijs worden ondersteund met de kennis en 

wereldwijde ervaring van SMC International Training. 

Kijk voor meer informatie over SMC en onze 

didactische materialen voor het onderwijs bij  

 www.smc.nl



PMOT
Torenstraat 13
9679 BN  Scheemda
tel +31(0)597591596
website: www.pmot.nl
email info@pmot.nl

PMOT heeft een eigen assortiment van techniek en robotica sets waarbij alle handleidingen in het 
Nederlands zijn. Wij zijn altijd op zoek naar uitdagende sets die daarbij een korte bouwtijd moeten 
hebben zodat er meer leertijd overbijft.

Artec Innovator heeft 
24 lessen en er worden 
verschillende sensoren 
toegepast. Elk lesboek 
eindigd met een 
verdiepingsopdracht.

De Yahboom sensor kit bevat 19 
verschillende sensoren en een uitgebreid 
lesboek. Werkt met de Micro:bit

Er zijn verschillende 
Whalesbot robotica sets 
voor verschillende 
leeftijden en programmeer 
vaardigheden

Bij Mabot hebben ze het goed begrepen 
hoe robotica toegepast kan worden bij de 
21 eeuwse vaardigheden en nog 
vakoverschrijdend.

Yahboom Tiny:Bit 
werkt met de Micro:bit 
en Scratch 3.0

Robobloq Q-Scout is de meest 
sexy robot om het programmeren 
op een stapsgewijze manier te 
lerenGigo Learninglab is een 

doorlopende leerlijn techniek 
van 3-14 jaar en bestaat uit 
15 verschillende thema sets



Achtergrond
Dit is gedaan door het grote technische waterverhaal (van de Waterschappen en de 
Drinkwaterbedrijven) te verbinden aan wat wij op kleinere schaal kunnen bijdragen. Op welke wijze 
‘jij zelf’ regenwater kunt opvangen, reinigen en hergebruiken met behulp van technische en 
natuurlijke filtersystemen? Leerlingen worden uitgedaagd om door onderzoek en veel 
praktijkopdrachten een energieneutraal circulair watersysteem te bouwen. Ze gaan aan het werk 
met het samenstellen en monteren van water-opslagvaten, verschillende filtersystemen, pompen, 
sensoren, zonneboilers en zonnecellen. Het centrale punt van het systeem is een ‘hottub’.  Als alles 
opgebouwd is poedelen de leerlingen in verwarmd en gereinigd regenwater, dat na gebruik ook 
weer schoon geloost wordt in de tuin of hergebruikt kan worden.

Mooi staaltje STO: nieuw keuzevak Water, 
Techniek en Duurzaamheid

“Dit keuzevak is de opstap voor de  
milieubewuste water-techneut van  
de toekomst!”
Het keuzevak Water, Techniek en Duurzaamheid is ontwikkeld in opdracht van Sterk Techniek 
Onderwijs Dordrecht. En nu voor alle vmbo-scholen van Nederland beschikbaar. Door te 
experimenteren met verschillende technische innovaties levert dit keuzevak een bijdrage aan de 
bewustwording rondom de klimaatvraagstukken van deze tijd.

Door: Albert Rook en Ton Schüller



Mooi staaltje STO: nieuw keuzevak Water, 
Techniek en Duurzaamheid

“Dit keuzevak is de opstap voor de  
milieubewuste water-techneut van  

de toekomst!”

Samenwerkende profielen
Water, techniek en duurzaamheid is vooral een praktisch keuzevak. Het is geschikt voor leerlingen 
van ieder niveau. Dit keuzevak biedt ook een kans om de samenwerking tussen de profielen PIE, 
BWI en Groen rond het thema Klimaat en Techniek naar een hoger plan te tillen. Dit is nodig, omdat 
op de arbeidsmarkt steeds meer vraag is naar werknemers, die integraal kunnen samenwerken.

De ontwikkelaars Ton Schüller en Albert Rook staan te trappelen om de bijscholing voor docenten 
te starten. Zij verzorgen een bijscholing van één dag. Op het terrein van ‘Stichting Bouwhuys 
Dordrecht’ is een circulair watersysteem gebouwd. Docenten kunnen daar naar hartenlust 
experimenteren en kunnen op deze wijze een watersysteem samenstellen, dat het beste hun 
opleiding past. Lesmateriaal komt online beschikbaar.

Het keuzevak is opgenomen in de lijst van keuzevakken Stichting Platforms Vmbo.
De school kan dus dit keuzevak aanvragen.

TIP
De bijscholing vindt in het najaar van 2022 (oktober/november) plaats.
Meer informatie



           > inrichting 
> leermiddelen
             > lesmodules
    > begeleiding

Geef je al 
invulling 
aan nieuwe 
technologieën 
binnen  
jouw vak?

Wij helpen je graag met 
het implementeren 
van het totale plaatje:

uw partner 
voor PIE

Welk team mag zich de eerste Planet Robot kampioen
noemen? De opdracht luidt als volgt: ontwerp, programmeer
en bouw in teamverband één of meerdere robots en ga de
strijd aan met andere scholen op Planet Robot. 

Op woensdag 14 juni 2023 zullen teams uit heel Nederland
tegen elkaar strijden op de Marinewerf in Den Helder. 
Echt iedereen kan een robot bouwen en meedoen, want er
zijn meerdere divisies, categorieën en dus prijzen op Planet
Robot. Niet alleen de teams met de sterkste bots worden
bekroond tot Planet Robot kampioen; er zijn ook juryprijzen
en publieksprijzen te winnen. Echter, meedoen is belangrijker
dan winnen. Daarom worden er de gehele dag veel meer
activiteiten aangeboden, onder andere door de Koninklijke
Marine. Meer informatie en aanmelden:

Doe mee met het gaafste onderwijs tech-event!



Droneweetjes

Een nieuwe rubriek in het PIE-zien. Deze vullen we elke keer met een of meerdere 
interessante weetjes over drones in het onderwijs. 

Door: Daniëlle Petit

Drone, doel of middel?
Drones, een onderwijsmiddel om leerlingen te motiveren, inspireren, vakvaardigheden aan 
te leren, maar ook als middel om met digitale, 21eeuwse en executieve vaardigheden aan 
de slag te kunnen gaan. Bij PIE hoor je steeds meer over het keuzevak dronetechniek. Het 
doel kan zijn je leerling op te leiden richting dronepiloot. Niets mis mee. Wat ook kan: de 
drone zien als kennismakingsmiddel, om voor te bereiden op de doorstroom naar het mbo. 
Waar leerlingen verder kunnen met dronetechniek. Een keuze die jij als docent maakt, en 
die afhankelijk zal zijn van het type leerling in jouw klas. 

Drones en ANWB
Speciaal voor PIE keuzevak Dronetechniek 1 eindcasus 2023 heeft ANWB een challenge 
voor jouw leerlingen gemaakt. Daaraan is een stukje gamification gekoppeld: voor de beste 
oplossing valt een leuke prijs te winnen! Voorbeeld eindcasus dronetechniek 1



Bert Crompvoets…
… is niet alleen PIE-docent, maar ook docent VCA en solidworks op het DaCapo College in Sittard. 
“In het afgelopen schooljaar ben ik druk bezig geweest om met het Vista College in Sittard het 
keuzevak verspaning te geven. Zij hebben meer draaibanken staan dan onze eigen afdeling.”

Proeve van Bekwaamheid
“Aan het eind van het vorige schooljaar hebben mijn PIE-leerlingen een proeve van bekwaamheid 
afgelegd in de werkplaats bij het Vista College. Zij moesten een eindexamen opdracht gaan maken. 
Daarna werd dit beoordeeld door een collega van het Vista en mij.”

Het nuttige en aangename verenigen
“In de tijd dat wij bezig waren om alles te controleren, gingen de leerlingen de werkplaats opruimen. 
Daarna kregen ze een BBQ aangeboden door het Vista College. Zodra de werkstukken waren 
nagekeken werd de uitslag bekend gemaakt door een 
afdelingsleider van het Vista College. De leerlingen die geslaagd 
zijn voor hun proeve van bekwaamheid krijgen een 
schoolcertificaat van het Vista College uitgereikt. Helaas is deze 
nog niet landelijk erkend, maar daar gaan ze wel voor zorgen.”

PIE-docent Bert Crompvoets over samenwerking met mbo:

“Samenwerking in een nieuw jasje”
Als platform krijgen we vaker de vraag: “mogen we jullie PIE-logo gebruiken voor het bedrukken 
van onze werkjassen?” Daar werken we graag aan mee, zeker als daar een foto van het resultaat 
tegenover staat. Zo ook de vraag van PIE-docent Bert Crompvoets. En bij de foto kregen we nog 
een leuk STO-voorbeeld mee. Dat verhaal delen we graag met jullie. 

Door: Yvonne van Beek-van Os



Colofon:

De redactie heeft met zorg deze uitgave van PIE-zien samengesteld. Mochten er onverhoopt 
onjuistheden vermeld zijn, gelieve dit te melden bij secretariaat@platform-pie.nl 

Redactie van deze uitgave:  Hans van der Meer en Yvonne van Beek-van Os, Platform PIE
 secretariaat@platform-pie.nl

Eerstvolgende uitgave: Deadline: 16 november 2022
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Aanmelden nieuwsbrief: www.platform-pie.nl/inschrijven 
Lidmaatschap Platform PIE:  voor vmbo-scholen met een PIE-afdeling, 
 zie ook www.platform-pie.nl/lid-worden

Contact Platform PIE: www.platform-pie.nl 
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UW TECHNIEKRUIMTE INRICHTEN, 
ONZE UITDAGING.

WERKBANKEN, KASTENWANDEN, BORDESSEN 
VOOR DE AFDELINGEN BWI, PIE EN D&P

MAAR OOK VOOR WERKTAFELS, 
KASTENWANDEN T.B.V. BIOLOGIE, 

NATUURKUNDE, SCHEIKUNDE AFDELINGEN 
HEBBEN WE VEEL MOGELIJKHEDEN.  

Samen met u een plan maken is wat we graag doen!

www.de-beuk.nl
Tel: 0519 – 29 29 29
Mob: 06 – 15504714    

Mail: werkbanken@de-beuk.nl 



www.platform-pie.nl


