Aanvraag M-Tech-TiB gelden Drenthe
Hierbij geeft Toptechniek in Bedrijf Drenthe (TIB Drenthe) aan een beroep te doen op de M-Tech-TiB
gelden. Er is niet eerder beroep gedaan op de M-Tech stimuleringsmiddelen, omdat Drenthe relatief
laat met Toptechniek is gestart, begin 2015.
Dat betekent niet dat techniek binnen de gl/tl stroom binnen onze regio geen aandacht heeft
gekregen, integendeel: in de sub-regio Emmen is al geëxperimenteerd met de Tech-mavo, in de sub
regio’s Assen en Hoogeveen vinden specifieke techniekprogramma’s plaats voor vmbo-leerlingen op
respectievelijk het Drenthe college en het Alfa-college.
De arbeidsmarkt regio Drenthe kenmerkt zich door een sterke aanwezigheid van chemie,
procestechniek, sensortechnologie, transport en logistiek. Daar liggen arbeidsmarktkansen voor
niveau 4 leerlingen.
Zowel het Alfa-college en Drenthe college willen daarom de aandacht voor techniek in de gl/tl
stroom graag uitbreiden, gesprekken met o.a. vmbo De Nieuwe Veste zijn al gevoerd.
De deelnemende scholen kennen het programma een grote waarde toe in het kader van
arbeidsmarktperspectief. De scholen streven op termijn een structurele plek in het curriculum na.
Door een intensieve samenwerking en de ontwikkeling van het M-Tech programma, wordt een
constructieve bijdrage geleverd aan de doorlopende leerlijn tussen het vmbo en mbo. In dit
programma krijgen de bedrijven een steeds prominentere rol om de aansluiting met de praktijk te
vergroten.
We vragen de subsidie aan om het huidige project door te ontwikkelen en het aantal deelnemende
scholen uit te breiden.
Doelen
1. In 2017 beschikken alle deelnemende scholen over een onderwijsprogramma op het vmbo
tl/gl dat leerlingen in staat stelt zich gerichter te oriënteren op techniek en technologie
2. Alle leerlingen van het vmbo tl/gl krijgen een voorlichting over opleidingen en werken in de
techniek
3. Elke leerling is in staat voor zichzelf een reëel beeld van banen in de techniek in hun
arbeidsregio te vormen.
4. De leerling krijgt door een goed techniekprogramma een betere aansluiting op een
techniekopleiding in het mbo.
Wat gaan we doen
1. De techniekprogramma’s worden verder ontwikkeld, met in achtneming van de subregionale verschillen.
2. De scholen realiseren een techniekprogramma dat past in de nieuwe LOB opzet. In enkele
sub-regio’s zal dit samen met het bedrijfsleven ontwikkeld worden.
3. Succesvolle samenwerkingen worden gedeeld en ingezet voor de verdere ontwikkeling van
de techniekprogramma’s.
4. Verder ontwikkelen van gestarte leerlijnen techniek gl/tl in Emmen en Hoogeveen, en delen
met Assen
5. Verder ontwikkelen van sector- en profielwerkstukken in Hoogeveen en Assen, en delen met
Emmen
6. Vmbo/mbo docenten gaan van elkaar leren onder andere door stages op het mbo of in het
bedrijfsleven.

Kennis delen
Om kennis te delen en werkafspraken te maken wordt er sub-regionaal werkoverleg gevoerd.
Afgelopen jaar hebben we in het kader van TiB Drenthe goede ervaringen opgedaan met
kennisdeling door middel van een interregionaal overleg, dat gestoeld is op de methodiek van de
peer review. Hiermee is een stevige samenwerking tussen de scholen ontstaan, die we verder
uitbreiden. In voorjaar 2017 zal er een M-Tech kennisdelingssessie plaatsvinden met TiB Groningen.
Organisatie:
Een goede afstemming van activiteiten is noodzakelijk, er wordt daarom aangesloten op de
bestuurlijke structuur van TIB Drenthe. Binnen de regio vindt sub-regionaal maandelijks werkoverleg
plaats om de doorlopende leerlijnen te realiseren. Deze overlegstructuur wordt ook ingezet om de
resultaten van M-Tech te realiseren. Door de bestaande overlegstructuur te gebruiken is de
coördinatie en inhoudelijke aanpak geborgd. In Drenthe sluiten we aan op de activiteiten van TIB
Drenthe.
a. De stuurgroep TIB Drenthe is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het M-Tech
programma. Hiervoor zal een programma opgesteld worden door de drie sub- werkgroepen
b. De werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers mbo/vmbo, stellen het sub-regionale
programma op en zorgen voor uitvoering en verantwoording naar stuurgroep TiB Drenthe.

Programma
Per regio wordt het programma uitgevoerd in de bestaande structuren. Per regio is er voor een
langere periode - 5 maanden- een intensieve samenwerking met het mbo passend in het reguliere
programma van de desbetreffende school.
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