HET PLATFORM MOBILITEIT EN TRANSPORT IS ER VOOR U!
2020

Jaarthema: Sterk Techniek Onderwijs : toegankelijk en dekkend aanbod M&T in elke regio!
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 2020.
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.
Flexibel keuze scholingsaanbod
Met ingang van dit jaar zal er een extra flexibel keuze-scholingsaanbod aan de scholen zijn. Het keuzeaanbod komt tot stand op basis van:
-

aangegeven behoeften van de docenten,

-

diversiteit in de werkwijze/vormgeving.

-

bijeenkomsten georganiseerd gespreid in het land

-

op wisselende dagen in de week plannen

-

programma inrichten m.b.v. branches/bedrijfsleven en MBO-opleidingen.

Voor 2020 kan op het volgende extra aanbod worden ingeschreven:

(M&T2020)

Wat

Waar

Workshop WMS-game

Munnikenheide Coll. Etten-Leur

Goodpractice doorstroom M&T vmbo-mbo

Fioretti College Veghel i.s.m. Summa College

Eindhoven en KW1C ‘s-Hertogenbosch
Docentenstagemiddag T&L

Bode Scholten B.V. Zoetermeer/
Shimano Nunspeet

Workshops Praktijktraining TAC-Academy

Waalwijk

Vakinhoudelijke Uitwerking Keuzevak Bedrijfswagens

Truck-Academy Zwolle / op een vmbo-school met
keuzevak bedrijfswagens

Landelijke dag
Op de jaarlijkse landelijke dag staat een inhoudelijk actueel thema centraal. Ook zijn er praktische workshops
waar docenten op kunnen intekenen. Het bedrijfsleven is altijd ruim vertegenwoordigd. De dag vindt plaats in
een inspirerende omgeving. De landelijke dagen worden zéér hoog gewaardeerd. In 2020 is deze dag
vastgesteld op donderdag 5 november.
Met het deelnemen aan deze scholingsbijeenkomsten heeft de docent de gelegenheid zijn
bekwaamheidsdossier te vullen en te onderhouden. Een certificaat wordt na elke bijgewoonde bijeenkomst
verstrekt.
Managementbijeenkomsten
Ook in 2020 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 Sterk Techniek
Onderwijs-regio. De 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 Techniek Onderwijs en ontwikkelingen 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. Waar mogelijk zal ook externe expertise aangetrokken worden bij de actuele
onderwerpen, zoals STO.
Samenwerking Platform M&T en Platform PIE
Netwerkverbreding en -verdieping tussen Vmbo-docenten uit de verschillende technische profielen levert extra
informatie en inspiratie. Bovendien zijn er gemeenschappelijke onderwerpen, zoals STO, waar we gezamenlijk
de schouders onder zullen moeten zetten. Daarom geven we vervolg aan de samenwerkingspilot van vorig
jaar tussen het Platform M&T en het Platform PIE. Het Platform M&T nodigt de docenten PIE uit op de
jaarlijkse landelijke dag en dat gebeurt vice versa ook: de docenten M&T worden uitgenodigd op de landelijke
PIE-dag. Tevens voldoen we hiermee aan het verzoek van een aantal docenten voor een extra
docentennetwerkbijeenkomst in september. Een mooie combinatie!
Dit jaar gaan we in de samenwerking nog een stapje verder: de uitnodigingen voor de
managementbijeenkomsten van het Platform M&T worden ook naar de achterban van het Platform PIE
gestuurd. We staan namelijk voor een gemeenschappelijke opdracht voor Sterk Techniekonderwijs. Vragen,
dilemma’s en oplossingen kunnen op deze wijze, gemeenschappelijk besproken worden.
Landelijke belangenbehartiging
In samenwerking met SPV komt het Platform Mobiliteit en Transport op voor de belangen van een goede
beroepsoriëntatie en –voorbereiding van onze vmbo-leerlingen t.b.v. een duurzaam, dekkend en kwalitatief
hoogstaand M&T onderwijs. In de samenwerking met de Federatie Techniek en Vakmanschap in het Vmbo
komen we uitdrukkelijk op voor het techniekonderwijs, dat een plaats verdient in het vmbo. Daar werken we,
gesteund door het Regeerakkoord, hard aan.
(M&T2020)

Aandacht voor landelijke ontwikkelingen
Uiteraard worden de docenten elke bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over actuele landelijke ontwikkelingen
vanuit OCW , de Stichting Platforms Vmbo (SPV), Sterk Techniek Onderwijs, Sterk Beroepsonderwijs en de
landelijke monitor op het vernieuwde vmbo.
Dit jaar zal expliciet aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs. De monitoropbrengsten bij het vmbo Profiel M&T zullen worden gedeeld. Het examen is een vast onderdeel op het
programma.
Sterk Techniekonderwijs (STO)
Naast netwerken, uitwisseling van ideeën en ervaringen uit de directe praktijk van alledag, zijn deze
bijeenkomsten vooral bedoeld als scholingsbijeenkomsten. De ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs zullen
dit jaar de rode draad vormen. De docenten zullen immers in 2020 mede uitvoering gaan geven aan de vmboregioplannen. Versterking en innovatie van het M&T-profiel, evenals cross-overs met andere Vmbo-Profielen
en het bereiken van andere doelgroepen leerlingen zijn daarbij belangrijke items. Contacten met regionale
bedrijfsleven zijn onontbeerlijk om leerlingen de (LOB)ervaringen mee te geven in hun oriëntatie op een
vervolgopleiding. Hoe je dat doet en wat je voor elkaar kunt betekenen komt in de
docentennetwerkbijeenkomsten aan bod. Voorbereiding, uitvoering en reflectie op de examens komt ook dit
jaar weer expliciet aan de orde. Vragen van de scholen zelf zijn uitgangspunt voor onderlinge kennisdeling en
uitwisseling.
In afstemming met de landelijke organisatie STO zullen door het Platform M&T / de Technische Platforms
bijeenkomsten ingericht worden, die aan zullen sluiten op landelijke actuele ontwikkelingen.
Overzicht van data in 2020
Zet deze data alvast in uw agenda!
4 maart (middag)

regionale docentennetwerkbijeenkomst M&T

Zwolle

5 maart (middag)

regionale docentennetwerkbijeenkomst M&T

Boxtel

19 juni (middag)

managementbijeenkomst

17 september

aansluiten + M&T-programma landelijke dag PIE

5 november

landelijke docentennetwerkdag M&T

11 december (middag)

managementbijeenkomst

Flexibel keuze-aanbod:
Data van de bijeenkomsten:
1.

dinsdagmiddag 11 februari

2.

donderdagmiddag 2 april

3.

dinsdagmiddag 23 juni

4.

woensdagmiddag 7 oktober

5.

dinsdagmiddag 1 december

Naast het hierboven aangegeven aanbod, zullen , in afstemming met STO, door het Platform M&T
bijeenkomsten worden ingericht o.b.v. actualiteiten.
Het Adviesnetwerk Platform M&T komt komend jaar 4x bijeen:
• Vrijdag 20 maart
• Vrijdag 19 juni
• Vrijdag 11 september
• Vrijdag 11 december
U treft deze data ook aan op onze website: www.platformmobiliteitentransport.nl/evenementen
(M&T2020)

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. Heeft u vragen
aan het Platform? Stel ze gerust!
Zie: www.platformmobiliteitentransport.nl
Bezoek ook onze Veiligheidspagina: https://veiligepraktijklokalen.nl/MenT/
Veiligheids-instructiekaarten kunnen worden opgevraagd bij ons secretariaat (verzendkosten onder
rembours/€).
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.
Voor een goede en landelijk sterke belangenbehartiging is het wenselijk dat we 100% aangesloten M&Tscholen vertegenwoordigen. Daarom benaderen we ook dit jaar scholen die nog geen lid zijn.
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
Voor de hiervoor genoemde dienstverlening en professionalisering ontvangt u jaarlijks een factuur in februari.
Voor 2020 is het tarief, zoals reeds gecommuniceerd in de managementbijeenkomsten en met de M&T
docenten, €1000,-Platformorganisatie
Uiteraard kunnen bovenstaande activiteiten niet uitgevoerd worden zonder aansturing en advies van een
groep mensen, die daarvoor actief is. 4x per jaar komt een afgevaardigd netwerk M&T als Adviesnetwerk
Platform M&T bij elkaar om hier goed vorm aan te geven. Het formele bestuur van het Platform M&T wordt
gedragen door enkele vertegenwoordigers uit dit netwerkoverleg.
Het netwerk M&T bijeen in de Platformvergaderingen is als volgt ingericht:
-

vertegenwoordigers scholenveld vmbo (5 leden: 2 regionale voorzitters/docenten coördinatoren Mobiliteit

-

vertegenwoordigers brancheorganisaties en opleidingsfondsen (Bovag/OOMT, SBB, Fedecom/TIM,

-

-

-

en Transport en 3 vmbo-directeuren, met profiel Mobiliteit en Transport in het programma-aanbod van de
school;
RAIcarrosserie/VOC en Sectorinstituut Transport en Logistiek);
vertegenwoordigers vanuit het mbo (vanuit Mobiliteit en vanuit Transport);
adviseur/programmamanager;
voorzitter.

De 2 regiovoorzitters (regio Noord, Jos van der Pouw en regio Zuid, Gertjan Deckers) vormen een belangrijke
schakel tussen de docentenachterban en het netwerk in het Platform M&T.
De werkzaamheden worden ondersteund door het secretariaat van het Platform M&T.
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!
(M&T2020)

