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Programma

11.15-12.30

1. Actualiteiten en mededelingen vanuit 
Platform M&T

2. Enquête 

3. Update bijscholing M&T

4. Veiligheid praktijklokaal M&T (uitreiking 
instructiekaarten)

5. Rondje STO-ervaringen
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Mededelingen Platform 

M&T

• Jaarprogramma 2020 (flyer) De kracht van de verbinding

• Belangrijke data 2020

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/

• Nieuwsbrief M&T

• Onderzoek inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo 
beroepsgericht onderwijs effecten? 

• Hoe de verbinding vitaal en krachtig houden met de 
achterban in de regio? 

• Vragen/suggesties van de docenten?
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Enquête Platform M&T
Presentatie opbrengsten
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Enquête: M&T en STO

1. Hoe belangrijk is het voor uw regio dat het profiel 
M&T wordt aangeboden: 9.2

2. Perspectief van het profiel M&T op uw school: 
stabiel/goed

3. Zijn aanvullende M&T-activiteiten opgenomen in het 
plan STO in uw regio: 2/3 wel

4. In welke mate bent u tevreden met de aandacht voor 
M&T in STO: vanaf 6-10 (ruim voldoende)

5. Is het (regionale) bedrijfsleven van M&T (met het oog 
op de cofinanciering) aangehaakt bij STO: de helft wel; 
¼ mondjesmaat

6. Heeft u al eens deelgenomen aan het STO informatie-
uurtje:  2/3 niet-1/3 wel

? Weet niet? 1/5 deel respondenten
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Enquête: Nieuwe 

leerweg GLTL

1. Heeft uw school zich aangemeld voor de 
pilot praktijkgericht programma M&T in 
de nieuwe leerweg: 3 (1/3 weet het niet)

2. Heeft u zich aangemeld als 
ontwikkeldocent voor het Profiel M&T in 
de nieuwe leerweg: 3

(Wilt u zich kenbaar maken bij het Platform 
M&T om in dit traject, zo mogelijk, 
constructief gezamenlijk op te trekken?)
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Enquête: Platform 

M&T-activiteiten
1. Inrichting landelijke dag: waar geeft u de voorkeur aan: 2/3 

fysiek

2. Is de website overzichtelijk: uitstekend

3. Vindt u op de website de info waarnaar u op zoek bent: 
overwegend uitstekend

4. Vindt u de nieuwsbrieven informatief: overwegend 
uitstekend

5. Leest u de nieuwsbrieven: 2/3 altijd, de rest af en toe

6. Zijn aan u gestuurde e-mails van het secretariaat duidelijk: 
overwegend uitstekend

7. Heeft u behoefte aan een ander communicatiemiddel: nee

8. Heeft u meer behoefte aan regionaal overleg 
(netwerkbijeenkomsten met M&T-collega’s): de helft wel 
en de andere helft niet

9. Hoe kan de opkomst/betrokkenheid bij hetgeen het 
platform organiseert worden vergroot: toelichting: ik kijk 
uit naar / meest leerzame het afgelopen jaar / wat ik 
verder nog kwijt wil
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Enquête: bevoegdheden 

en tekorten

1. Hebben alle docenten M&T op uw school de juiste 
bevoegdheid 2e graad: 1/3 niet

2. Hoeveel docenten moeten nog worden bijgeschoold 
ten behoeve van volledige bevoegdheid 2e graad: de 
helft van de docenten

3. Hebben alle docenten M&T de volledige bevoegdheid 
M&T (incl. transport-certificaat): 2/3 wel - 1/3 niet

4. Voor hoeveel docenten zijn bij u op school nog 
vacatures te voorzien in het huidige schooljaar: op de 
helft van de scholen

5. Voor hoeveel docenten zijn bij u op school nog 
vacatures te voorzien in de komende vijf jaar: op de 
helft van de scholen
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Enquête : beeld van de 

huidige opleidingen

• Aansluiting bij vmbo-M&T: 1/3 voldoende; rest 
matig tot onvoldoende

• Flexibel: 1/3 matig-onvoldoende; rest voldoende

• Maatwerk: bijna de helft matig-onvoldoende; rest 
voldoende

• Lengte van de opleiding: 25% matig-onvoldoende; 
rest voldoende

• Kwaliteit van de opleiding qua theorie/inhoud: 
overwegend voldoende

• Kwaliteit van de opleiding qua toekomstgerichtheid 
en aansluiting arbeidsmarkt: 25% onvoldoende, rest 
voldoende 
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Enquête bijscholing vmbo

1. Op welke scholing inschrijven: met stip!

- Transport

- Ritvoorbereiding en -afhandeling

- Fietstechniek

- Controleren en diagnosticeren van elektrische 
systemen

- Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen

- E-bike

- Warehousing-systemen
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Bijscholing Vmbo

2016-2019 Basis op orde! Gerelateerd aan de profiel- en keuzevakken M&T

2019 Basis + Verdieping + Innovatie

Vervolg 2020 e.v.: 

Basis:

- Bevoegdheid M&T: Basiscursus Transport!

- Basiscursussen op behoefte (enquêtegegevens + wachtlijsten vullen: dus interesse via de website kenbaar maken) 

Innovatie: (let ook op mogelijkheden voor doelgroep GT)

- E-bike, E-scooters, E-tweewielers 

- Training MT-ADAS  (27 mei 2021)

Verdieping: 

- Transport; 

- Praktijktraining Motormanagement Benzine regelstrategieën (25  januari 2021), 

- Training Datanetwerken Comfort (3 december 2020), 

- Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (VP NEN-9140 certificaat) (18 januari 2021)

Verdere suggesties kunnen bij Lenie van Lieverloo worden aangeleverd. 
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Veilig, gezond en vitaal werken in Profiel M&T

• Instructiekaarten
klaar!!

• Bestellen maar!

• Zie ook: website 
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Mededelingen STO

• STO organiseert webinars over actuele 
thema’s

• Handreiking keuzevakken (download)

• STO informatie-uurtje!

• Lesbrief in online gastles toekomst van 
mobiliteit

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

Nieuwsbrief!
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Mededelingen SBO

• Teambevoegdheid  (flyers bouwstenen)

https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/instrume
nten/bouwstenen

• Bouwstenen doorlopende leerroutes (flyer)
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Rondje STO-ontwikkelingen onderwijsveld 

M&T

1. Wat is je bijdrage als M&T-docent aan STO? 

2. Wat is je rol? 

3. Ervaringen, vragen en dilemma’s? 

4. Inspirerende ideeën!
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Afronding


