Impuls aan
vmbo-techniek
met de CoFi-kit Metaal
Koninklijke Metaalunie is met
ruim 14.000 leden de grootste
ondernemersorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf in de
metaal. De leden hebben samen
een omzet van 30 miljard euro
en bieden werkgelegenheid aan
ruim 170.000 mensen.

“…. enthousiaste en kundige vmbo’ers zijn
onze toekomstige collega’s...”
Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie

Het kabinet heeft 100 miljoen per jaar extra beschikbaar voor versterking van het vmbo techniekonderwijs. Koninklijke Metaalunie helpt graag mee met als
uiteindelijke doel: gezamenlijk met partners uit de
regio tot een kwalitatief hoogstaand en dekkend
aanbod van technisch vmbo te komen.
Het MKB-metaal is een uitdagende sector met een veelheid aan beroepen en (praktijk)opleidingsmogelijkheden.
Voor vmbo’ers zijn er uitstekende toekomstperspectieven.
Het ligt voor de hand dat de sector zich ook inzet voor het
vmbo. Om samenwerking met het bedrijfsleven kracht bij te
zetten moeten scholen, om voor een deel van de 100 miljoen in aanmerking te komen, 10% cofinanciering vanuit het
bedrijfsleven in hun plannen opnemen. Dat kan financieel
én in natura. Als de bijdrage vanuit het bedrijfsleven goed
wordt benut gedurende de gehele subsidieperiode, kunnen scholen meer financiële middelen voor hun leerlingen
krijgen.
Metaalunie doet samen met opleidingsfonds OOM een
concrete handreiking met de CoFi-kit Metaal. Alle vmbotechniekscholen kunnen hier gebruik van maken bij hun
plannen. De onderdelen van de CoFi-kit vertegenwoordigen
een financiële waarde. De cofinanciering is te kwantificeren
op €5000 per school. Scholen mogen hun eigen wensen tot
uiting brengen. Immers, misschien wil de ene school wel
meer docentenstages en minder gastlessen. Metaalunie en
OOM ondersteunen bedrijven bij de invulling.
Scholen die willen samenwerken met het MKB-metaal,
kunnen contact opnemen met Marianne van Loenhout
via loenhout@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44.
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5 stageplaatsen bij MKB-metaalbedrijven
Waar nodig helpt Metaalunie zoeken naar stagebedrijven.
Daarnaast worden de bedrijven ondersteund met informatie en een stagevergoeding.
Mooie praktijkplekken verzamelen we in een fotogalerij.
2 gastlessen door MKB-metaalbedrijven
Waar nodig wordt geholpen met zoeken naar gastdocenten
vanuit bedrijven of scholingspools. Daarnaast ontwikkelen
we voorbeeld gastlessen.
10 Technoskills kaarten om bedrijven te helpen hun stage
vorm te geven.
2 docentenstages
Deze kunnen plaatsvinden bij een bedrijf of bij een
bedrijfstakschool. Er wordt geholpen met het vinden van
een geschikte plek hiervoor, met aandacht voor verdieping
van kennis en kunde, nieuwe technologieën en het hele
bedrijfsproces.
Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Voor de onderbouw, met de nadruk op doen, zien en
meegeven. Uitgangspunt: hoe maak je het in de metaal?!
2 excursies/bedrijfsbezoeken
We helpen met het vinden van geschikte (praktijk)locaties
voor bedrijfsbezoeken. De bedrijfsbezoeken kunnen zowel
gekoppeld worden aan LOB als aan de bovenbouw.
Voorlichtingsbijeenkomsten door Opleidingsbedrijven
Metaal, bedrijfstakscholen en scholingspools voor vierdejaars. Dit kan zowel op school als op locatie plaatsvinden.
Voor enkele metaalrichtingen worden nieuwe keuzevakken ontwikkeld of adopteren we bestaande die aansluiten
op de belangrijkste mbo metaalopleidingen.

Het MKB-metaal is een door kennis en kunde gedreven
maakindustrie. ‘Leren door doen’ zijn kernwoorden in de
ontwikkeling van tools binnen de CoFi-kit Metaal.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Marianne van Loenhout via loenhout@metaalunie.nl
of 030 – 605 33 44.

