Overzicht bijdragen vmbo 2019-2020
Het Platform vmbo Techniek valt sinds 2007 onder het Consortium Beroepsonderwijs en verbindt onderwijsprofessionals in het vmbo en mbo.
Op basis van co-creatie ontwerpt en produceert het Consortium krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens.
Ervaringsdeskundigen verzorgen implementatie- en trainingstrajecten die wérken.
Vanuit het Platform vmbo Techniek geven we met circa 100 vmbo-scholen vorm en inhoud aan technisch beroepsonderwijs.

Te betalen door
Fondsbijdrage vmbo Techniek
Fondsbijdrage vso scholen

€ 750,- per jaar
€ 500,- per jaar

Vast per brinnummer

Licentiekosten:
Opleiding

Licentie vmbo PIE

€ 30,- per jaar

Licentie vmbo BWI

€ 30,- per jaar

Licentie PIE + BWI
Uitgifte via itslearning

€ 45,- per jaar
€ 15,- per jaar

Los keuzevak

€ 10,- per jaar

Als uw school voor de bovenbouw producten afneemt, krijgt u een gratis licentie voor de onderbouw, met hierin:
100 PSO-kaarten en 20 Techno-Skills light kaarten.
Als uw school alleen de onderbouwlicentie afneemt, betaalt u € 250,- voor een klaslicentie.
Is uw school niet voor PIE of BWI aangesloten, dan kunt u wel keuzevakken afnemen. U sluit dan aan voor € 100,- per schooljaar en betaalt
€ 10,- per keuzevak per leerling, of u neemt een klaslicentie af voor € 250,-. U heeft met deze beperkte aansluiting geen toegang tot de
dienstverlening bij reguliere aansluiting. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Consulent Beroepsonderwijs.
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DIENSTVERLENING
Consultatie

Adviesgesprek op locatie

Directeurenbijeenkomsten

Beleid & actuele onderwijsontwikkeling

Regionale netwerkbijeenkomsten

Actuele thema’s, kennisdeling

Gebruikersbijeenkomsten

Inrichting digitale leeromgeving

Scholingsmiddagen

Professionalisering van de vmbo-docent

Communicatie

Website, digitale nieuwsbrief

Landelijke onderwijsdagen

Voor sector/profiel of rondom thema

Trainingen
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Gereduceerd tarief voor aangesloten
opleidingsinstituten

Voor specifieke informatie zie

Tarieven

www.platformvmbotechniek.nl

Dag

Werkconferenties
Implementatietrajecten

Gratis voor leden

€ 1.100,00

Dagdeel

€ 550,00

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen

Half dagdeel

€ 275,00

met onze coördinator training en advies.

Reiskosten/km

€ 0,30

