Overzicht bijdragen vmbo 2017-2018
Het Platform Techniek is een platform dat opleiders in school en werkveld faciliteert in de vormgeving en uitvoering van onderwijs en
examinering, door ontwikkeling van actuele opleidings- en examenproducten. Dit wordt gerealiseerd in een duurzame en flexibele
infrastructuur, die het mogelijk maakt om snel in te spelen op veranderende wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, en vragen uit de
markt. Productontwikkeling gaat hand in hand met dienstverlening, beide uitgevoerd door en voor de aangesloten scholen en partners
uit het werkveld.
Speerpunten voor 2017-2018 zijn de doorontwikkeling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gericht op de
nieuwe vmbo-onderwijsprogramma’s. Het ontwikkelen van schoolexamens en kennistoetsing staan op onze ontwikkelagenda. Platform
Techniek werkt nauw samen met het Consortium Beroepsonderwijs.
Te betalen door

Opleiding

Fondsbijdrage vmbo Techniek

€ 1.350,- per jaar

Vast per brinnummer

Licentiekosten

Basis Beroeps – Kader Beroeps

Gemengde Leerweg – Theoretische Leerweg

Totaalpakket
PIE – BWI

€ 60,- per jaar, per leerling

€ 35,- per jaar, per leerling

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
€ 15,- per keuzevak per leerling, of u neemt een klaslicentie af voor € 250,-. U heeft met deze beperkte aansluiting geen recht op 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.consortiumbo.nl

Dag

Werkconferenties
Implementatietrajecten

Gratis, uit fondsbijdrage

€ 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

