ARRANGEER UW EIGEN
DOORLOPENDE LEERROUTE
SAMEN BIJDRAGEN AAN KWALITATIEF HOOGWAARDIG EN DUURZAAM
TECHNISCH ONDERWIJS

Sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs in een doorlopende leerroute van
vmbo naar mbo! Dat is waar wij samen met onze leden voor staan!
Wij zijn uw platform voor doorlopende leerroutes.
Het Platform vmbo Techniek en Consortium Beroepsonderwijs vormen een uniek
platform waarop technische vmbo- en mbo-scholen, bedrijven en overheid
samenwerken. Samenwerking is onze kracht en maakt dat wij met onze leden experts
zijn op de inhoud van technisch beroepsonderwijs.

GOUDEN DRIEHOEK

Uniek netwerk van ca. 100 vmbo-scholen,
43 mbo-scholen, technische bedrijven/
brancheorganisaties, overheid.

BRONS

ZILVER

GOUD

MAATWERK

✓

✓

✓

✓

Nieuwsbrief voor leden

✓

Ondersteuning op maat

1x per jaar adviesgesprek
consulent

2x per jaar adviesgesprek
consulent

✓

✓

✓

✓

Netwerk van vmbo’s en mbo’s, technische
bedrijven/brancheorganisaties, overheid

✓

✓

✓

✓

Gratis toegang regionale kenniskring
(vmbo-mbo-bedrijf)

✓

✓

✓

✓

Gratis toegang landelijke kenniskring
(vmbo-mbo-bedrijf)

gereduceerd tarief

✓

✓

✓

Gratis toegang Landelijke Onderwijsdag Techniek

✓

✓

✓

Gratis toegang tot ca. 20 leermodulen vmbo
onderbouw techniek *

✓

✓

✓

Gratis toegang tot alle proﬁelmodulen en
keuzevakken PIE (ca. 150 leermodulen) *

✓

✓

✓

Gratis toegang tot alle proﬁelmodulen en
keuzevakken BWI (ca. 250 leermodulen) *

✓

✓

✓

Gratis toegang tot alle praktijkopdrachten
PIE en BWI *

✓

✓

Gratis toegang tot alle leermodulen mbo *

✓

✓

Gratis toegang tot alle beroepstaken en
projecttaken mbo *

✓

Inzicht regionale doorstroomrelevantie
vmbo-mbo

✓

Ontwikkeling doorlopende leerroute op
maat

✓

Ondersteuning van een ervaren
onderwijsontwikkelaar

✓

Inhoudelijke ondersteuning van de
projectleider Sterk Techniekonderwijs

✓

Workshops/trainingen

overheid

bedrijve
n

Van plan naar sterke regionale leerroutes op maat! Wij nodigen u uit om deel te
nemen aan de activiteiten van het platform en zo samen te werken met ervaren
onderwijsontwikkelaars. Samen maken we een concrete vertaalslag vanuit de plannen
Sterk Techniekonderwijs. Op basis van onze en uw eigen inhoudelijke bouwstenen
(leermodules) kunt u vanuit deze samenwerking sterke regionale leerroutes op maat
creëren. Op basis van co-creatie zorgen we dat bestaande bouwstenen voor vmbo en
mbo in de regionale context worden geplaatst, zodat deze naadloos aansluiten bij de
doelstellingen van uw eigen regio.
Wilt u eigen bouwstenen ontwikkelen? Ervaren onderwijsontwikkelaars ontwikkelen
samen met u bouwstenen die passen in uw regio. U betrekt op deze manier uw docenten
bij de ontwikkeling en ontzorgt waar nodig! Zo behouden zij kostbare tijd die voor
leerlingen bedoeld is!

* boven de 25 leerlingen hanteren
wij een bijdrage per leerling

