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Aan de directeuren vmbo-scholen met profiel 

Mobiliteit en Transport1 
 
 
Onderwerp: managementbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 december 2019 
 
Best, 22 november 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdagmiddag 13 december 2019 vindt er een managementbijeenkomst plaats voor alle 
scholen verbonden aan het Platform Mobiliteit en Transport. Deze bijeenkomst zal 
plaatsvinden van 12.30 uur (inloop met lunch) tot 15.00 uur op het Broeckland College, Engel 
de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen, 0346 – 26 24 08 Routebeschrijving 
 
We staan in de regio’s aan de aftrap van de ontwikkelingen Sterk Techniekonderwijs (STO) 
2020. Daarom komen de laatste actualiteiten van de landelijke ontwikkelingen van Sterk 
Techniekonderwijs, Sterk Beroepsonderwijs en Nieuw vmbo voorbij, maar is er ook ruimte 
voor kennisdeling/-uitwisseling en actuele vragen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de 
bijdrage van de docenten M&T aan de regionale STO-ontwikkelingen. Niet onbelangrijk is de 
bijdrage vanuit het bedrijfsleven aan STO. Daarom heeft het Platform M&T alle branches 
uitgedaagd een pitch te houden over hun mogelijke bijdragen in de regio’s. En die zijn niet 
gering. Daarom goed, dat u daarvan op deze middag op de hoogte wordt gesteld.  
 
Ook de laatste ontwikkelingen Sterk Beroepsonderwijs (nieuwe leerweg GL/TL en 
doorlopende lijn vmbo-mbo) zullen aan bod komen.  

Inmiddels heeft het veiligheidsproject Veilig praktijklokaal M&T het afgelopen jaar een nieuw 
gelanceerde website opgeleverd. We zullen er kort bij stilstaan en u op de hoogte brengen van 
de laatste update. Daar waar scholen op de landelijke dag nog geen envelop met de 10 
beschikbaar gestelde veiligheidsinstructiekaarten hebben meegenomen, ligt deze voor u klaar 
op de managementbijeenkomst.  

Er zijn ontwikkelingen in het Platform M&T, zowel bestuurlijk alsook in de samenwerking met 
andere technische platforms, waarvan wij u graag op de hoogte stellen en met u het gesprek 
voor verdere vormgeving aangaan.  

En ten slotte kijken we graag met u vooruit naar 2020 en hoe het Platform M&T voor u van 
betekenis kan zijn en wat daarvoor nodig is.  

De ontvangst op Het Broeckland College in Breukelen zal plaatsvinden in het vernieuwde 
Technologielokaal, waar de lunch klaar zal staan en waar in de aangrenzende technieklokalen 

 
1 In afschrift CC aan de docenten M&T 
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rondgekeken kan worden. De docent M&T zal aanwezig zijn en u desgewenst toelichting geven 
op uw vragen.  

Kortom: een bijeenkomst die ertoe doet! Daarom nodigen we u van harte uit en stellen we 
een ontmoeting met u op deze middag zeer op prijs!  

Een programma treft u in de bijlage aan. Mocht u nog agendapunten willen inbrengen of een 
vraag aan de orde willen stellen bij een specifiek agendapunt: alle suggesties zijn zéér welkom.  
 
U kunt zich (tot uiterlijk 10 december 2019) aanmelden voor deze bijeenkomst door op 
onderstaande knop te klikken: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Platform Mobiliteit en Transport, 
 
 
 
Henri van Breugel 
Voorzitter 

Aanmelden 

https://inschrijvingconferenties.nl/managementbijeenkomst-platform-mobiliteit-en-transport-13-december-2019/

