
 

Vrienden van PIE               Best, januari 2020 

 
 
Het Platform PIE is dé belangenbehartiger en aanspreekpunt voor alle vmbo-scholen met een afdeling 
Produceren, Installeren en Energie (PIE).  De hoofddoelstelling van het platform PIE is; samen met de 
docent zorgen voor inspirerend voorbereidend beroepsonderwijs in de techniek. 
 

Het mes snijdt aan 2 kanten 
Om ons werk voort te kunnen zetten kunnen wij de steun van “de vrienden van PIE” goed gebruiken. U 
kunt vriend worden voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 350,-. Hiervoor profiteert u dan door: 

- Actieve participatie in het relatienetwerk (PIE-Community). 
- Deelname aan regiobijeenkomsten (direct contact met docenten PIE) en gratis entree voor 

twee personen op de landelijke docenten professionaliseringsdag ExPIErience met een mix van 
workshops, bedrijvenmarkt, informatie en netwerken. 

- Vijf tot zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief met relevante informatie over onder meer 
ontwikkelingen in de sector, onderwijs en producten. 

- Een keer per jaar gebruikmaken van de nieuwsbrief van het Platform PIE om de doelgroep met 
uw boodschap te bereiken. 

- Korting op een stand op de landelijke dag ExPIErience. 
 
Geïnteresseerd om Vriend van PIE te worden? Verderop in deze brief vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden. Staat uw mogelijke inbreng er niet bij, neem dan vrijblijvend contact met ons op 
via secretariaat@platform-pie.nl of tel. 06-23588949. Wij helpen u graag verder. 
 

 
Relatienetwerk 
Het doel van het relatienetwerk “Vrienden van PIE” is als volgt: 

- het bijdragen aan de hoofddoelstelling van het platform PIE; samen met de docent zorgen 
voor inspirerend voorbereidend beroepsonderwijs in de techniek. 

- het bevorderen en nastreven van een optimale borging van de verbinding tussen bedrijven, 
organisaties en leden en regiocoördinatoren van platform PIE om zo bij te dragen aan de 
kwaliteit van het PIE onderwijs. 

- kennis overdragen over de inhoud en toekomstmogelijkheden van de beroepen. 
 
Dit doet dit netwerk onder andere door: 
Het vormen van een actief samenwerkingsverband met alle Vrienden van PIE (de bij Vrienden van PIE 
aangesloten bedrijven en organisaties). Deze bedrijven adviseren, faciliteren regiobijeenkomsten, 
adopteren scholen en leveren een bijdrage aan de landelijke dag, nieuwsbrief of anderszins.  
 

Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten is een 
(adviserende) werkgroep “Kennisuitwisseling” in oprichting. De 
werkgroep “Kennisuitwisseling” houdt zich onder andere bezig 
met docentstages, regiobijeenkomsten, ondersteunen van 
scholen bij onderwijsontwikkeling, gastlessen/excursies en 
deelname aan examencommissies, voorlichting over 
beroepsmogelijkheden bijvoorbeeld op open dagen van 
scholen en beroepenmarkten.  
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1x Per jaar organiseert Platform PIE een bijeenkomst voor alle Vrienden van PIE: het nuttige en 
aangename verenigen door onze plannen voor het komende jaar te vertellen én informeel bijpraten 
onder het genot van…. 
 
 

Promotie van/voor vrienden van PIE 
Staffeling in promotiemogelijkheden, jaarlijks: 
- Grote Vriend van PIE:  € 500,- = vermelding van logo en websitelink op onze website,  

gratis deelname aan regiobijeenkomsten, 
- Beste Vriend van PIE:  € 750,- = Grote Vriend + gratis deelname als exposant op ExPIErience  

 
Korting op overige promotiemogelijkheden, bijvoorbeeld online magazine ExPIErience: 
- Vriend van PIE:   20 % korting op advertentie in online magazine en/of advertorial. 
- Beste Vriend van PIE:  30 % korting op advertentie en/of advertorial in online magazine.  
 

 
Staat uw mogelijke inbreng er niet bij, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 
secretariaat@platform-pie.nl of tel. 06-23588949. Wij helpen u graag verder. 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Yvonne van Beek-van Os 
Ambtelijk Secretaris 
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