Onderwerp: Sterk techniekonderwijs
Kenmerk: Alg/1819/145
Zaltbommel, 8 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,
Graag wil ik u als stagebedrijf van het Cambium College informeren over de huidige
ontwikkelingen binnen het techniekonderwijs op het Cambium College.
Het Cambium College is een school voor voortgezet onderwijs met een vmbo-afdeling. Wij bieden
verschillende profielen aan, waaronder de techniekprofielen:
 PIE (produceren, installeren en energie),
 BWI (bouw wonen en interieur)
 MVI (media, vormingeving en ICT) .
De overheid gaat de komende jaren extra subsidies beschikbaar stellen om de scholen in staat te
stellen techniekonderwijs nog beter vorm te geven. En samenwerking met partners in de regio te
stimuleren. Wij gaan samen met verschillende scholen een regioplan opstellen. Hieronder ziet u
om welke vmbo en mbo scholen dit gaat.

Samen hebben wij vijf thema’s gekozen die we gaan opnemen in het regioplan namelijk:
1. Samenwerking in de keten
2. Onderwijsinnovatie
3. Verhoging kwaliteit techniekonderwijs: verduurzaming en borging
4. Professionalisering
5. Techniekpromotie/LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)
Daarnaast maken wij als Cambium College een schoolprojectplan waarin de vertaling uit het
regioplan beschreven wordt. Het bedrijfsleven, met name in de sector techniek, willen we hierbij
betrekken. Vanuit de gedachte dat het bedrijfsleven voldoende en goed technisch personeel nodig
heeft gaan we graag de samenwerking aan.
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Binnenkort komt er een regionale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde bedrijven uit de
regio. Ik zal u over de precieze data en tijd informeren.
Deze bijeenkomst zal onder andere aandacht besteden aan de betrokkenheid bij de inhoud van
het regioplan.

Ik vertrouw erop u in eerste instantie voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Luuk van Bussel,
conrector vmbo

Interessante links zijn:
https://www.sterktechniekonderwijs.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/06/extra-geld-voor-alle-vmbo-scholen-meteen-techniekprofiel
https://cambiumcollege.nl
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