Co-financieringsverklaring Sterk techniekonderwijs in Lelystad

Bijdrage van bedrijf

Activiteit

________

Freq.

Wat

Bijdrage aan ontwikkellijn 1: Instroom van leerlingen
1
Kennismaken
x keer
Diverse groepen:
technisch
p.j.
Primair onderwijs groepen
bedrijven 7&8 en voortgezet
bedrijfsbezoeken
onderwijs, docenten,
po leerlingen
leerlingen met ouders

Tijdinspanning per
keer

Uren in
4 jaar

5 uur per bezoek
(Incl. voorbereiden 1u
rondleiding 2u,
2e man erbij 2u)

… uur

Activiteitenplan 1.5

2

Kennismaken
technische
bedrijven vmbo
leerlingen
- gastlessen
- bedrijfsbezoeken

X keer
p.j.

Diverse groepen
onderbouw en bovenbouw
vmbo:
- bedrijfsbezoeken
- geven van gastlessen

Per
bedrijfsbezoek/gastles
5 uur.
(incl. voorbereiding)

… uur

2 x totaal
(=8 uur)

Meewerken aan een film
over techniek op locatie

4 uur per keer
(incl. voorbereiden
ontvangst op locatie)

…uur

Activiteitenplan 1.7

3

Promotiefilm als
onderdeel van
communicatieplan
Activiteitenplan 1.9

Bijdrage aan ontwikkellijn 2: Innovatief techniekonderwijs en onderwijsontwikkeling
4
Bijdrage aan
maatwerk Bijdrage aan ontwikkeling/ Dagdeel 4 uur.
onderwijs
curriculum input:
Opties:
innovatie en
- praktijkleren/hybride
- 16 uur per jaar (4
ontwikkeling
leren
dagdelen)
Activiteitenplan 2.X
- doorlopende ICT/digitale - 32 uur per jaar (8
vaardigheden
dagdelen)
- keuzevak T&T
- 48 uur per jaar (12
- ontwikkelen cross-overs
dagdelen)
- (door)ontwikkelen
- 64 uur per jaar (16
leerlijnen BWI en PIE
dagdelen)
5
Praktijkleren/
X keer
Begeleiden van leerlingen
- 16 uur begeleiding
hybride leren
p.j.
bij de meesterproeven
per opdracht
d.m.v.
waarbij ze in de praktijk
- 28 uur begeleiding
Meesterproeven
werken aan
per opdracht
Activiteitenplan 2.6/2.7
projecten/eindopdrachten.
- 40 uur begeleiding
per opdracht
Bijdrage aan ontwikkellijn 3: Professionalisering docenten en opleidingsmedewerkers bedrijven
6
Bijdrage aan
X
Bijdrage aan:
4 uur per
bijscholingsscholings- - bijscholing techniek
scholingsmoment
programma's
momente
docenten en docenten
docenten
n p.j.
leerlijn ICT en T&T
Activiteitenplan 3.2
- Scholing t.b.v.
t.m. 3.5 en 3.8
meesterproeven
7
Docentenstages
X
Bijdrage aan:
4 uur
Activiteitenplan 3.6/3.7 scholings- - docentstages nieuw
begeleiding op de
momente
technieken
werkvloer en uitleg
n p.j.
- docent mentoren vmbo
per scholingsmoment
Ontwikkellijn 4: Leren in een realistische leeromgeving
8
Leerwerkplek in
..x dagen
Leerlingen komen in de
8 uur per dag
bedrijf aanbieden
p.j. (1-6
activiteitenweek (3x p.j.)
Max. 2 dagen per
voor hybride leren dagen)
een dag naar het bedrijf
activiteitenweek – er
Activiteitenplan 4.2
ervaren, leren en iets
zijn 3
maken of doen.
activiteitenweken
9
Aanbieden
X l.l.
1 dag per week loopt een
2 uur per stagedag
stageplek
per jaar
leerling gedurende 24
begeleiding op de
leerlingen
(48 uur
weken in het jaar mee in
werkvloer en uitleg
p. ll p.j.)
het bedrijf. Deel van de
(dus bij 1 leerling 24
lesstof in het bedrijf in
weken x 2 uur per
plaats van op school.

… uur

… uur

… uur

…. uur

uur

.. uur

Co-financieringsverklaring Sterk techniekonderwijs in Lelystad

Bijdrage van bedrijf

________

Activiteitenplan 4.4

10

Inbreng van
faciliteiten/
apparatuur

Vanaf
€500 p.j.

Activiteitenplan 1.3 en
4.3

Beschikbaar stellen van
faciliteiten/materiaal/
apparatuur voor inrichten
praktijkruimte en
techniekspelkisten

Ontwikkellijn 5: Duurzaam partnerschap
11
Ontwikkelen,
…. u p.j.
Doel: versterken
ondersteunen en
samenwerking, promotie
promoten
en kennisdeling,
platform LINKambassadeurschap
Lelystad
project, werven vrienden
Activiteitenplan 5.2/5.3
van sterk techniek
Lelystad
12
Deelname aan
3 x p.j.
Bestaande uit: partners uit
klankbord groep
(totaal 12 bedrijfsleven, onderwijs,
Vrienden van
uur)
publieke partners met als
techniek
doel:
Activiteitenplan 5.3
- denktank, uitzetten
beleid, advies aan
stuurgroep en
projectteam,
Ambassadeur techniek
Totaal
Totaal investering
Uren x
uitgedrukt in een waarde
€50
van inbreng

jaar = 48 uur per
leerling)
Waarde van materiaal

… euro
over
vier jaar

.. uur

4 uur per keer
(Voorbereiden,
bespreken, reis
Verslag,
vervolgacties)

X uren maal 50 plus X
Euro bij punt 10

… uur

€ x ,-

Bovenstaande toezegging dat wij als bedrijf zullen bijdragen aan het project Sterk
techniekonderwijs in Lelystad. De waarde van de co- financiering bedraagt: € … ,Sterk Techniekonderwijs zet in op versterkte samenwerking tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven. Met deze verklaring geven wij aan actief deel te nemen aan de opstart, uitvoering en
afronding van dit meerjarige programma.
Wij onderschrijven met deze verklaring de onderdelen van de aanvraag en leveren conform
bovenstaand overzicht een bijdrage aan het totaal van de cofinanciering binnen het programma.
Wij machtigen SVOL om in het kader van deze aanvraag als penvoerder op te treden.
Aldus overeengekomen en getekend op ________ te _________
Organisatie/bedrijfsnaam: ________
Naam vertegenwoordiger:

________

Functie: ________
KvK vestigingsnummer: ________
KvK nummer:________
Handtekening bedrijf:

Handtekening penvoerder SVOL:

