
Pluspakket M&T 2018  

 

 

Aan alle scholen aangesloten bij het Platform Mobiliteit en Transport 

 

Onderwerp: deelname aan pluspakket 2018 

 

Geachte docent, geachte directie, 

 

Naast het basispakket dienstverlening van het Platform M&T, kunnen docenten ook deelnemen aan het 

pluspakket (extra dienstverlening voor scholen met een extra ondersteuningsbehoefte) van het Platform 

Mobiliteit en Transport. 

In januari 2018 is onder de aangesloten scholen bij het Platform Mobiliteit en Transport een enquête 

uitgezet m.b.t de ondersteuningsbehoefte van de scholen.  

Dat levert het volgende beeld op: 

Inhoudelijke onderwerpen waarop de meerderheid van de responsscholen extra ondersteuning wensen: 

- Doorstroom vmbo-mbo 

- Organiseren en inrichten lessen van het profiel M&T en keuzevakken  

- Klassemanagement  

- Toetsen en examineren 

 

De gewenste werkwijze van de meerderheid: 

- Kennisdeling en -uitwisseling tussen docenten M&T onderling   

- Actuele info  

- Gastsprekers 

- Docentenstagemiddag in de praktijk van een Bedrijf of toeleverancier.  

 

De twee belangrijkste onderwerpen voor een docentenstage zijn “ritvoorbereiding en ritafhandeling” en 

“operationele magazijnwerkzaamheden”.  

De respondenten geven aan 3 bijeenkomsten bij te willen wonen.  

 

Voorkeursdata zijn: 

- Dinsdagmiddag 3 april 

- Donderdagmiddag 21 juni (optie voor bespreking evaluatie nieuwe CSPE) 

- Donderdagmiddag 20 september 

- Donderdagmiddag 29 november 

 

Het basispakket staat uitvoerig beschreven in de door u ontvangen en jaarlijks geactualiseerde notitie  

‘Het Platform Mobiliteit en Transport is er voor U!’. Voor de digitale versie zie: 

http://www.platformmobiliteitentransport.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-platform-mobiliteit-en-

transport-2018.pdf    

 

http://www.platformmobiliteitentransport.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-platform-mobiliteit-en-transport-2018.pdf
http://www.platformmobiliteitentransport.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-platform-mobiliteit-en-transport-2018.pdf


Pluspakket M&T 2018  

Het aanvullende pluspakket 2018 zal, in overleg met locaties en beschikbaarheid gastdocenten, zo 

spoedig mogelijk, op grond van bovenstaande opbrengst, definitief worden samengesteld. Noteer alvast 

de data in uw agenda!  

 

Voor het basispakket ontvangt u jaarlijks een 

factuur in februari. Voor 2018 is het basistarief 

vastgesteld op € 750,--  

Voor het pluspakket ontvangt u in februari een factuur. 

Voor 2018 is de bijdrage voor het pluspakket 

vastgesteld op € 750,--  

 

Mocht uw school willen deelnemen aan de plusbijeenkomsten , dan vernemen wij dat graag uiterlijk 28 

februari ’18. U kunt zich aanmelden via: secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl  

 

U bent uiteraard van harte welkom!  

Wij hopen u met deze informatie en extra ondersteuning van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het Platform Mobiliteit en Transport, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.H. van Breugel, 

Voorzitter 
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