HET PLATFORM MOBILITEIT EN TRANSPORT IS ER VOOR U!
2018
Jaarthema: impulsen bij Sterk Beroepsonderwijs VMBO
Uw school is lid van het Platform Mobiliteit en Transport. Hartelijk dank daarvoor!
Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de wijze waarop wij georganiseerd zijn en de activiteiten,
dienstverlening en belangenbehartiging van het Platform Mobiliteit en Transport voor u! Kijk anders op onze
website www.platformmobiliteitentransport.nl,
Om u snel inzicht te geven en de communicatie binnen uw school te vergemakkelijken ontvangt u hierbij een
kort overzicht van alles wat het Platform Mobiliteit en Transport voor u doet in 2018.
Wij hopen u met deze activiteiten nog jarenlang van dienst te mogen zijn!
Welke activiteiten organiseert het Platform Mobiliteit en Transport? Hoe ziet de dienstverlening eruit?
Waarvoor maken we ons sterk? Hoe zijn we georganiseerd? U leest het hieronder.
Docentennetwerk-/scholingsbijeenkomsten
Jaarlijks organiseert het Platform Mobiliteit en Transport in maart regionale docentennetwerkbijeenkomsten. In
elke regio zijn deze bijeenkomsten reeds jarenlang op vaste middagen gepland. Dit in overleg met de
docenten. Docenten kunnen door deze afstemming de bijeenkomsten gemakkelijk opnemen in hun
jaarplanning. De regiobijeenkomsten staan onder leiding van een regiovoorzitter. Deze is afkomstig uit de
docentengroep uit de regio zelf. De regiobijeenkomsten worden professioneel ingericht en ondersteund door
een programmamanager. Agendapunten kunnen uiteraard ook worden aangedragen door de
docenten zelf.
Scholingsthema’s
Naast netwerken, uitwisseling van ideeën en ervaringen uit de directe praktijk van alledag, zijn deze
bijeenkomsten vooral bedoeld als scholingsbijeenkomsten. Hierbij staat de doorstroom vmbo-mbo regelmatig
op het programma. Voorbereiding, uitvoering en reflectie op de nieuwe examens komen ook dit jaar weer
expliciet aan de orde. Netwerkvorming met en (LOB)ervaringen mogen opdoen in het regionale bedrijfsleven is
steeds een terugkerend punt van aandacht. Vragen van de scholen zelf zijn uitgangspunt voor onderlinge
kennisdeling en uitwisseling. Veiligheid is daarbij een actueel terugkomend onderwerp.
Aandacht voor landelijke ontwikkelingen
Uiteraard worden de docenten elke bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over actuele landelijke ontwikkelingen
vanuit OCW , de Stichting Platforms Vmbo (SPV), de landelijke monitor op het vernieuwde vmbo, de
toetsenbank M&T en de bijscholing M&T.
Ook dit jaar zal expliciet aandacht besteed worden aan de bijscholing bij het Profiel M&T en de monitor bij het
nieuwe vmbo Profiel M&T. Het examen is een vast onderdeel op het programma.
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Overzicht van data in 2018
Zet deze data alvast in uw agenda!
7 en 8 Maart

regionale docentennetwerkbijeenkomsten

22 Juni

12.30-15.00

8 November

managementbijeenkomst Gildevakcollege Gorinchem
landelijke docentennetwerkdag M&T

14 December

12.30-15.00

managementbijeenkomst Broeckland College Breukelen

4 platformvergaderingen: 16 maart, 22 juni, 21 september, 14 december
Naast deze reguliere activiteiten komen scholen in het kader van het pluspakket in extra
professionaliseringsbijeenkomsten bij elkaar.
Data hiervoor zijn:
-

Dinsdagmiddag 3 april

-

Donderdagmiddag 21 juni

-

Donderdagmiddag 20 september

-

Donderdagmiddag 29 november

U treft deze data ook aan op onze website: www.platformmobiliteitentransport.nl
Landelijke dag
Op de jaarlijkse landelijke dag staat een inhoudelijk actueel thema centraal. Ook vinden praktische workshops
plaats waar docenten op kunnen intekenen. De dag vindt plaats in een inspirerende omgeving. De landelijke
dagen worden hoog gewaardeerd. In 2018 is deze dag vastgesteld op donderdag 8 november.
Met het deelnemen aan deze scholingsbijeenkomsten heeft de docent de gelegenheid zijn
bekwaamheidsdossier te vullen en te onderhouden. Een officieel geregistreerd certificaat wordt na elke
bijgewoonde bijeenkomst verstrekt.
Bijscholing Profiel M&T
Ook in 2018 zullen inhoudelijke scholingsbijeenkomsten bij de profielmodulen en de keuzevakken M&T
worden georganiseerd, afgestemd op de behoeften van de docenten.
Het scholingsaanbod 2018 bestrijkt alle profiel-en keuzevakken M&T. De cursussen kunnen, bij voldoende
behoefte, een herhaling zijn van reeds eerder aangeboden cursussen. Bij sommige cursussen wordt ook
verdieping gewenst.
Over de aangeboden cursussen en uitvoeringsdata wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief van het
Platform M&T. Ook vindt u regelmatig actuele info op www.bijscholingvmbo.nl
Managementbijeenkomsten
Ook in 2018 zullen er twee managementbijeenkomsten plaatsvinden voor de deelnemende scholen aan ons
Platform. Niet alleen om kennis te nemen van de ontwikkelingen in de mobiliteit- en transportbranche, maar
ook en vooral om deze te kunnen plaatsen en effectueren in het integrale schoolbeleid en daarmee een
breedtestrategie uit te zetten voor innovatieve ontwikkelingen binnen de hele school en in de regio. De
ondersteuning en monitor op het nieuwe vmbo, de scholingsactiviteiten, techniekontwikkelingen en M&Tontwikkelingen, maar vooral ook onderlinge kennisuitwisseling over de kansen en dilemma’s bij de vormgeving
van sterk beroepsonderwijs M&T vormen dit jaar de kern. Elke school kan zijn voordeel hiermee doen.
Voor de managementbijeenkomsten zijn we te gast bij inspirerende vmbo-scholen. Alle scholen ontvangen
hiervoor een gerichte uitnodiging.

Landelijke belangenbehartiging
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In samenwerking met SPV komt het Platform Mobiliteit en Transport op voor de belangen van een goede
beroepsoriëntatie en –voorbereiding van onze vmbo-leerlingen.
In samenwerking in de Federatie Technisch Vmbo komen we uitdrukkelijk op voor het techniekonderwijs, dat
een plaats verdient in het vmbo. Daar werken we, gesteund door het Regeerakkoord, hard aan.
Publicaties
Het Platform Mobiliteit en Transport brengt een maandelijkse digitale nieuwsbrief uit voor alle leden en
aangemelde geïnteresseerden.
Actueel nieuws wordt aangeboden in extra Nieuwsflitsen.
Website
Alle actuele informatie kunt u overzichtelijk op onze website vinden. Bezoek regelmatig onze website en u
krijgt een beeld van alle activiteiten die het Platform Mobiliteit en
Transport voor u onderneemt.
Zie: www.platformmobiliteitentransport.nl
Nog geen lid?
De meeste scholen met het Profiel Mobiliteit en Transport zijn aangesloten bij ons Platform. Daar zijn wij blij
mee. Deze scholen weten zich verzekerd van de kwaliteit en meerwaarde van het Platform.
Bent u als vmbo-school met het Profiel en/of keuzevakken M&T nog geen lid? Dan kunt u zich aanmelden via
secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.
Uw bijdrage
Naast het basispakket dienstverlening van het Platform M&T, kunnen docenten ook deelnemen aan het
pluspakket (extra dienstverlening, met een duidelijke ondersteuningsbehoefte bij de scholen) 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.
Hieronder staat schematisch aangegeven wat het basispakket en het pluspakket u bieden.
Basispakket

Pluspakket

•

Inhoudelijke onderwerpen:

•
•

2 regionale
docentennetwerkbijeenkomsten 7 en 8

-

Doorstroom vmbo-mbo

maart 2018 (middagen)

-

Organiseren en inrichten lessen van het profiel

december 2018 (middagen)

-

Klassemanagement

Landelijke docentennetwerkdag

-

Toetsen en examineren

M&T en keuzevakken

Managementbijeenkomsten 22 juni en 14

8 november 2018
•

Website

•

Nieuwsbrieven

•

Landelijke belangenbehartiging

Werkwijze:
Kennisdeling en -uitwisseling tussen docenten
M&T onderling
-

Actuele info

-

Gastsprekers

-

Docentenstagemiddag in de praktijk van een
bedrijf.
De twee belangrijkste onderwerpen voor een
docentenstage zijn “ritvoorbereiding en
ritafhandeling” en “operationele
magazijnwerkzaamheden”.

Data:
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Dinsdagmiddag 3 april

-

-

Donderdagmiddag 21 juni (optie)

-

Donderdagmiddag 20 september

-

Donderdagmiddag 29 november

Een jaarprogramma za met deze gegevens worden
ingericht.
Voor het basispakket ontvangt u jaarlijks een

Voor het pluspakket ontvangt u in februari 2018 een

factuur in februari. Voor 2018 is het basistarief

factuur.

vastgesteld op € 750,--

Voor 2018 is de bijdrage voor het pluspakket
vastgesteld op € 750,--

Platformorganisatie
Uiteraard kunnen bovenstaande activiteiten niet uitgevoerd worden zonder aansturing van een groep mensen,
die daarvoor actief is. 4x per jaar komt het bestuur van het Platform Mobiliteit en Transport bij elkaar om hier
goed vorm aan te geven.
Het Platformbestuur is als volgt ingericht:
-

vertegenwoordigers scholenveld vmbo (5 leden: 2 regionale voorzitters/docenten coördinatoren Mobiliteit
en Transport en 3 vmbo-directeuren, met profiel Mobiliteit en Transport in het programma-aanbod van de
school;

-

vertegenwoordigers brancheorganisaties en opleidingsfondsen ( Bovag/OOMT, SBB en Sectorinstituut
Transport en Logistiek);

-

vertegenwoordigers vanuit het mbo (vanuit Mobiliteit en vanuit Transport);

-

adviseur/programmamanager vanuit onderwijsadviesbureau KPC Groep ;

-

voorzitter.

Al het werk wordt mogelijk gemaakt door de leden van het Platform Mobiliteit en Transport, de aangesloten
scholen met Profiel en keuzevakken Mobiliteit en Transport.
Wij hopen u nog jarenlang van dienst te mogen zijn!
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