Uitnodiging Provinciebijeenkomst
‘Samen werken aan technisch vmbo in
Flevoland’
15 oktober 2018 - 14.00-18.00 uur - provinciehuis
Geachte genodigde,
Graag nodig ik u van harte uit voor de provinciale werkbijeenkomst “Samen werken aan technisch vmbo in
Flevoland” op maandag 15 oktober van 14.00 tot 18.00 uur.
Concrete aanleiding is de 100 miljoen euro die minister Slob voor de komende vier jaar beschikbaar heeft
gesteld om de kwaliteit van het technisch vmbo duurzaam te verbeteren. Graag gaan wij met u en andere
spelers vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheden in gesprek over de uitwerking van een regionaal plan.
Hieronder vindt u een toelichting.

Regionale plannen
De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Sterk technisch vmbo is van groot
belang voor de doorstroom van leerlingen in het technisch onderwijs en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Om
dit te stimuleren heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel jaarlijks € 100 miljoen uitgetrokken voor
een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand aanbod van techniekonderwijs op het vmbo.
Vanaf 2020 komen deze middelen beschikbaar voor de uitvoering van regionale plannen. Vmbo-scholen
kunnen vóór 1 april 2019 met elkaar, het mbo en het bedrijfsleven een regionaal plan indienen met daarin
hun gezamenlijke ambities en concrete plannen voor het technisch vmbo1.

Provinciale werkbijeenkomst Flevoland
In het najaar van 2018 worden overal in het land provinciale werkbijeenkomsten georganiseerd voor vmbo’s,
mbo’s, bedrijfsleven en regionale overheid om iedereen bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond de
regeling en de mogelijkheden tot ondersteuning. De bijeenkomsten zijn echter vooral bedoeld om met elkaar
aan de slag te gaan en de ontwikkeling van regionale plannen voor versterking van de kwaliteit van het
technisch vmbo te verkennen. Samen hopen wij tijdens deze inspirerende werkbijeenkomst de volgende stap
te zetten in het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Flevoland.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het plenair gedeelte van het programma wordt u bijgepraat over:

•

maatschappelijke opgaven en arbeidsmarktontwikkelingen in Flevoland;

•

de mogelijkheden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;

•

de laatste ontwikkelingen rond de regeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap;

•

de beschikbare landelijke ondersteuning vanuit team Sterk Techniekonderwijs.

Daarna kunt u verschillende workshops volgen. Vooralsnog hebben we de volgende onderwerpen ingepland:

•

Het gebruik van data voor het regioplan;

•

Wat kunnen en willen ondernemers in praktische zin bijdragen aan kennisoverdracht / het
curriculum, en wat is daarvoor (vanuit de scholen) nodig?

•

(Hoe) kan een business model canvas helpen om de samenwerkingsstructuur te versterken? (Zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas)

Hebt u een suggestie voor een (extra) workshop? Laat het weten aan Petra ter Voert via
Petra.tervoert@Flevoland.nl, uitgangspunt is dat de vraag en behoefte uit de regio leidend is, ook bij deze
bijeenkomst!

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor mensen van het vmbo, mbo, bedrijfsleven, primair onderwijs en de lokale overheid.

Praktische informatie
We starten om 14.00 uur met een inloop. Het programma is van 14.15-18.00 uur inclusief een netwerkborrel.
Aanmelden kan tot 10 oktober via deze link.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, neem dan contact op met Petra ter Voert
(petra.tervoert@flevoland.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens provincie Flevoland en het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs,

Jan-Nico Appelman
Gedeputeerde Economische Zaken
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Klik hier voor de Kamerbrief van 5 juni 2018 en hier voor de bijbehorende infographic.

