Onderwijsmakelaar: “Ik ga aan de slag met jullie tips en sluit graag weer eens een keer aan”

Vragen en antwoorden uit STO informatie-uurtje 28 mei 2020
Kunnen we nu al uren declareren?
● Is het plan goedgekeurd, dan kan je je uren declareren op basis van de afspraken over de
administratieve processen die in de regio opgenomen zijn. De programmamanager/projectleider
van je regio kan je vertellen hoe dit moet.
● De wijze van declareren is afhankelijk van hoe het in de regio geregeld is.
● De accountant van de penvoerende school heeft hierin ook een rol.
● Er is een landelijke handreiking.
● Tip: registreer voor jezelf wat je hebt gedaan en hoeveel tijd je eraan besteed hebt. Als je het
bijhoudt is het makkelijker om achteraf in een verantwoording mee te nemen.
● Tip: houdt bij wie bij welke STO-regiobijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
Zijn er voorbeelden te noemen van samenwerking met VSOen PrO?
● STO Zeeland heeft samenwerking met VSO en PrO als speerpunt opgenomen.
● Groene hart praktijkschool werkt samen met Leerpark in Alphen aan den Rijn.
● In de regio Dordrecht zijn VSO en PRO onderdeel van het plan.
Klopt het dat het afschrijven STO-materialen is opgeschroefd naar 5 of 6 jaar?
●

●
●
●

Dat is afhankelijk hoe dit in het plan is opgenomen. De planperiode STO loopt tot 2023, hierna
komt er een vervolg van de subsidie, alleen is nog niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien.
Afschrijvingen staan los van het plan en STO. De regels van de accountant zijn hiervoor bepalend.
De locatie is hierin leidend, in combinatie met de accountant.
Afschrijvingstermijn is afhankelijk van het type van de investering (voor een draaibank ligt dat
bijvoorbeeld anders dan een drone).
Les- en verbruiksmaterialen moeten actueel zijn, dus dat speelt ook mee in de
afschrijvingstermijn.

Kan in verband met corona het plan eenvoudig aangepast worden?
● Er is landelijk geen verlenging aangekondigd; de huidige plannen blijven gehandhaafd.
● Een aanpassing van het plan dient in overleg met de programmamanager en penvoerder te gaan
en zal goed onderbouwd moeten worden.
● Tip: houd bij wat er niet is doorgegaan vanwege corona. Het kan zijn dat later om
verantwoording hiervan gevraagd wordt. De geannuleerde activiteiten moeten dan ook duidelijk
corona gerelateerd zijn zoals bv. het werven van leerlingen primair onderwijs: het bezoeken van
basisscholen is lange tijd niet mogelijk geweest. Het inhalen van technieklessen valt hier echter
niet onder, dat is een reguliere taak van het schoolbestuur.
● Tip: wees creatief. Kan een geplande activiteit echt niet doorgaan, of is dat in een aangepaste
vorm toch mogelijk?
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Tip voor invullen van een digitale techniekdag: Night of the nerds.
Kan zomerschool met STO gefaciliteerd worden?
● Het begrip zomerschool blijft bestaan en hiervoor hebben scholen gelden gekregen. Wel is het
mogelijk om STO-activiteiten die niet door zijn gegaan, in de zomervakantie te laten
plaatsvinden. Natuurlijk zal dit in overleg met alle partijen moeten gebeuren.
● Creativiteit van de docenten is hierbij nodig om via STO invulling aan te geven; het is bijvoorbeeld
niet de bedoeling dat zomerschool als inhaalmogelijkheid van uitgevallen lessen wordt ingezet.
● Deze activiteit dient dan wel in het plan van de STO-regio opgenomen te zijn.
Moeten er nu uitgaven gedaan worden voor de start van het nieuwe schooljaar?
● Dit is afhankelijk van wat er in het regioplan staat.
● Tip: als je iets koopt, doe het dan zo snel mogelijk in verband met benutten
afschrijvingstermijnen
● Tip: koop niet iets in het kader van STO, wat niet effectief ingezet kan worden.
In ons plan staat dat we investeren in vernieuwde technieken, domotica, schone energie, maar nu
willen we dit eigenlijk wijzigen in investeren in het plaatsen van leerlingen op stageplaatsen en
gastlessen zoals een planner, contactpersoon met bedrijven. Is dit een kleine wijziging of een
grote?
● Dit is een grote (beleids)wijziging en moet formeel aangevraagd worden.
● Een aanpassing van het plan dient in overleg met de programmamanager en penvoerder en/of
stuurgroep te gaan en zal zeer goed onderbouwd moeten worden.
De praktijklessen voor de onderbouw zijn op onze school tot de kerst geschrapt. Kunnen we op dit
vlak ons plan wijzigen?
● Het plan wijzigen verdient niet de voorkeur; probeer alternatieven te bedenken. Digitaal
lesgeven en het opdelen van de groep zijn daar voorbeelden van.
● Signaal bij het opdelen van de groep: dit kost (te) veel docentenuren. Met het huidige
docententekort is dit nagenoeg geen optie.
● Tip: start met minder praktijkuren.
Wat zorgelijk is, is dat de minister heeft aangegeven dat het PTA aangepast mag worden. Dit zou
betekenen dat onderdelen geschrapt mogen worden. Maar hoe kan je dan de eindtermen halen?
● Met de handreikingen kan dit zeker en ook online zijn er veel oplossingen (M&T).
We hebben nu hulp bij het opnieuw opstellen en indienen van ons STO-regioplan: krijgen we
daarmee zeker een goedkeuring en wanneer kunnen we een reactie op het opnieuw ingediende
plan verwachten?
● Goedkeuring is afhankelijk van de kwaliteit van het ingeleverde plan.
● Normaliter ontvang je binnen 8 weken een reactie op het ingediende plan (juni of augustus).
● Tip: zorg dat je als docent op de hoogte bent van de praktische inhoud van het plan, zoek de
verbinding. Je kunt dan al een aantal zaken oppakken in de richting van het plan.

Volgend STO informatie-uurtje
Het STO informatie-uurtje wordt wekelijks op donderdag gehouden van 8.45 tot 9.45 uur.
Het volgende informatie-uurtje staat gepland op:
Aanmelden:

donderdag 4 juni 2020, 8.45 uur
secretariaat@platform-pie.nl
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Achtergrond STO informatie-uurtje
Het spreekuur wordt geleid door een van de STO-professionals, die ook betrokken zijn bij de
technische platforms PIE: Adriaan de Graaff, M&T: Lenie van Lieverloo, BWI: Leen Prins.
Voor wie?
− Docenten, coördinatoren en teamleiders van vmbo-scholen. Om deel te nemen aan het
informatie-uurtje, hoeft de school niet lid te zijn van een van de platforms.
− Bedrijven en organisaties die te maken hebben met techniekonderwijs.
Aanmelden
Je meldt je aan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@platform-pie.nl.
Geef daarbij aan:
− je contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
− wat je achtergrond is (PIE, M&T, BWI, D&P, Groen, TL, mbo-opleiding, bedrijf);
− of je je aanmeldt voor het eerstvolgende spreekuur of op een andere donderdagochtend;
− je mag vragen die je wil stellen op voorhand doorgeven.
Het secretariaat zorgt voor een bevestiging van je aanmelding, inclusief de link naar het STO
informatie-uur.
Ander tijdstip en informatievoorziening
− Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om de digitale vraagbaak op een ander tijdstip te
organiseren. Bij voldoende belangstelling zullen wij hieraan meewerken.
− Een samenvatting van de vragen en antwoorden zal worden weergegeven op de website van
STO.
N.b. De vergadering wordt opgenomen voor intern gebruik: voor ons een basis om een samenvatting
te maken en ervoor te zorgen dat alle vragen die tussendoor via de berichtenoptie gesteld worden,
beantwoord zijn of worden. Heb je bezwaar tegen de opname, geef dat dan aan bij je aanmelding.
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