
Van:                                            Daniëlle Borkent <info@borkentcommunica�e.nl>
Verzonden:                             maandag 6 februari 2023 15:52
Aan:                                            Programmamanager | Pla�orm Mobiliteit & Transport
Onderwerp:                            Fwd: Uitnodiging Mobiliteit in Beweging woensdag 29 maart 2023
 
Hoi Erwin,
 
Onderstaande uitnodiging mag naar de vmbo-docenten/scholen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Daniëlle Borkent
Projectleider Mobiliteit in beweging 
 
06-23680243
 

 

Beste docent, instructeur en andere geïnteresseerden,

Wij nodigen je van harte uit voor Mobiliteit in Beweging (MIB) op woensdag 29 maart 2023 bij
Aeres Tech in Ede. Het programma is gereed en vanaf vandaag kan je je inschrijven voor de
MIB.

We hebben een afwisselend programma voor je gemaakt met vakinhoudelijke en
onderwijsinhoudelijke sessies. De MIB wordt geopend door spreker Auke Hoekstra,
programmadirecteur van onderzoeksprogramma NEON Research aan de TU Eindhoven. Hij
gaat in op de centrale rol van het mbo in de energietransi�e. We sluiten de dag af met een
theatrale afslui�ng Van werkdruk naar werkgeluk door Paulien Knol, mbo docent. Tussen de
plenaire sessies zijn er drie workshoprondes. Op mobilitei�nbeweging.nl vind je het gehele
programma en de inhoud van de workshops. Je kunt je via deze website inschrijven.
Inschrijven kan tot woensdag 22 maart 2023.

Deelnemersbijdrage
 Dit jaar vragen we aan alle deelnemers een bijdrage van 75 euro excl. 21% btw. Dit om de

kosten van de MIB te dekken.

Thema Mobiliteit is breed
 Mobiliteit is breed is het thema voor de 10e edi�e van de MIB. Met elkaar willen we

nadenken over de vele face�en die spelen in de mobiliteit. Denk aan:

Vernieuwingen in de techniek
Verschillende genera�es in de mobiliteit. Hoe ga je met elkaar om?
Klopt het beroepsbeeld dat studenten hebben? Hoe ze�en we deze centraal?
Driehoek onderwijs student bedrijfsleven (wat leer je op school, wat in het bedrijf?)
Loopbaanontwikkeling

Loca�e MIB
 Aeres Tech

 Zandlaan 29
 6717 LN Ede

https://mobiliteitinbeweging.nl/programma/
https://www.mbo-events.nl/mib


Voor vakdocenten
 MIB wordt georganiseerd door samenwerkende par�jen uit de mobiliteitsbranche die het

belangrijk vinden om mbo- en vmbo-vakdocenten een dag aan te bieden waar alles op hun
vakgebied samenkomt: netwerken, deskundigheidsbevordering en kennisdeling. In maart
staat vooral de deskundigheidsbevordering centraal. De MIB is voor docenten autotechniek,
bedrijfsautotechniek, tweewielers, carrosserie en mobiele werktuigen.

We zien je graag op de MIB 2023!

Met vriendelijke groet,
 Werkgroep Mobiliteit in Beweging

Klik hier om direct naar de aanmeldpagina te gaan.

Het evenement Mobiliteit in Beweging 2023 wordt georganiseerd door de btg MTLM / MBO Raad en partijen uit de
mobiliteitsbranche. Meer informatie? Zie www.mobiliteitinbeweging.nl

 
Uitschri jven voor e-mails

 
 
 
 

https://www.mbo-events.nl/mib
https://www.mobiliteitinbeweging.nl/
https://www.mbo-events.nl/mib/nl/registration#/actions/unsubscribe/e5f44b7c-d155-412d-a8d3-8fcaa30c6212

