STO18002

REGISTRATIENUMMER

STO18002

Met dit formulier kunt u zich als regio aanmelden voor de subsidieregeling Sterk techniekonderwijs. Deze
vooraanmelding is bedoeld om te inventariseren welke regio’s actief zijn in de ontwikkeling van een plan en welke
regio’s nog ondersteuning nodig hebben.
In deze vooraanmelding geeft u aan welke onderwijsinstellingen, bedrijven en lokale overheden voornemens zijn
samen de regio te vormen. Van de onderwijsinstellingen wordt ook een intentieverklaring gevraagd.
Daarnaast geeft u een beknopte samenvatting van de voorgenomen plannen.
In de deﬁnitieve aanvraag kunt u zo nodig nog wijzigingen aanbrengen.
Meer informatie over de regeling en aanvraagprocedure vindt u op onze website
U kunt uw vraag ook mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl of bel met 070 340 55 66 (keuze OCW).

Penvoerder
Bevoegd gezag nummer

42618

Naam bevoegd gezag

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven

Vestiging penvoerder
BRIN-nummer en
vestigingsnummer

15OM01

Naam vmbo-school
(vestiging)

Schoonhovens College locatie Vlisterweg

Contactpersoon
Voorletter(s)

L

Achternaam (incl.
tussenvoegsel)

Prins

Telefoonnummer

(+31)(0)182382761

E-mailadres

pri@schoonhovenscollege.nl
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Deelnemende vmbo-scholen
De vmbo-scholen worden per vestiging opgenomen. Doen er meer vestigingen van één school mee, neem ze dan alle
apart op. De vestiging van de penvoerder hoeft hier niet meer ingevuld te worden.
Deelnemende vmboscholen / vestigingen

BRIN- en vestigingsnummer (11AA11)

Naam vmbo-school

18TR01

Gemini College (Lekkerkerk)

Deelnemende mbo-scholen
De mbo-scholen worden per vestiging opgenomen. Doen er meer vestigingen van één school mee, neem ze dan alle
apart op.
Deelnemende vmboscholen / vestigingen

Wat voor partijen nemen
nog meer deel?

BRIN- en vestigingsnummer (11AA11)

Naam mbo-school

25 LD en 00 GT

Techniek College Rotterdam

25LN

mboRijnland

Overige bedrijven / organisaties / overheden

Deelnemende bedrijven / organisaties / overheden
Deelnemende bedrijven /
organisaties / overheden

Naam organisatie

Straat

Huisnum
mer

Postcode

Plaats

Stichting Vrienden van het
Schoonhovens College

Vlisterwe
g

22

2871 VH

Schoonho
ven

Intentieverklaring
Van alle bovenstaande partners wordt gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen. Hieruit moet blijken dat zij
met elkaar willen samenwerken en de intentie uitspreken om gezamenlijk een aanvraag te gaan doen. Deze verklaring
kunt u hier uploaden. Voor de vooraanmelding is het voldoende als de intentieverklaring wordt getekend door een
(locatie)directeur van iedere afzonderlijke partner.
Voor welk type regio
vraagt u aan?

Techniekregio

In welke fase(n) bevindt
de planvorming zich?

Uitwerken analyse regiovisie
Uitwerken plan van aanpak

Samenvatting van de

De regio (bestaande uit gemeenten Krimpenerwaard en Lopik) kent een zeer grote

voorgenomen plannen

maakindustrie en logistieke dienstverlening. Vorig jaar heeft het koninklijk paar een

(max. 300 woorden)

bezoek gebracht aan onze regio, met als thema de bedrijvigheid in de
Krimpenerwaard. De commissaris van de Koning heeft ons gevraagd om tot een plan
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van aanpak te komen om die bedrijvigheid te bestendigen.
Onze opdracht is helder: het vmbo, mbo en regionale bedrijfsleven moeten ervoor
zorgen dat we over 4 tot 5 jaar nog steeds een toekomstbestendig model hebben.
Het onderwijs richt zich op een drietal zaken:
* het versterken van de beroepspraktijk zowel binnen als buiten de school.
* loopbaanleren (werkexploratie) zorgt ervoor dat leerlingen veel ervaringen opdoen
om een beter beroepsbeeld te verkrijgen
* doorlopende leerlijn vmbo-mbo
Daarvoor is nodig dat het onderwijs op het vmbo van hoge kwaliteit is en er een
duidelijke verbinding is met de behoefte van de lokale arbeidsmarkt. Slim
samenwerken om het onderwijs eﬃciënt te organiseren (rekeninghoudend met de te
verwachten krimp) en beschikken over innovatiekracht om de duurzaamheid te
bewerkstelligen (aandacht voor robotisering, BIM - trajecten , energietransitie e.d.).
Sleutelwoorden in het plan zijn samenwerken en vernieuwen!
Samenwerken kan op verschillende manieren om de betaalbaarheid overeind te
houden. De verbinding zoeken met scholen onderling (vmbo en mbo), maar ook
onderdelen van het curriculum i.s.m. het regionale bedrijfsleven uitvoeren. Ook de
verbinding zoeken met andere leerwegen om voldoende potentieel aan leerlingen aan
te trekken, te denken aan de Tech-mavo in de regio.
Twee vmbo scholen (Schoonhovens College BWI/PIE) en (Gemini Lekkerkerk MVI) in
deze qua oppervlakte zeer grote regio zorgen bovenal voor een dekkend aanbod door
te gaan samenwerken.
De gemeente Krimpenerwaard participeert mee in deze ontwikkeling met het project
Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard waarin gemeente, scholen (vmbo/mbo) en
bedrijfsleven samenwerken om de regionale
arbeidsmarkt te versterken.

Gewenste ondersteuning
Het is mogelijk om ondersteuning te ontvangen van het team van Sterk techniekonderwijs. De contactpersoon wordt
hier dan voor benaderd. Lees er meer over op www.sterktechniekonderwijs.nl.
Heeft u hier behoefte
aan?

Nee

Ondertekening
Toestemming

Ondergetekende geeft toestemming om de naam en contactgegevens van de
penvoeder en de partners te gebruiken voor de ondersteuning in de regio’s en voor
het monitor- en evaluatietraject.

Naam tekenbevoegde
namens het bevoegd
gezag

Dhr.G.Schenk

Functie tekenbevoegde

bestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven

E-mailadres

snk@schoonhovenscollege.nl
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tekenbevoegde
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