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VOOR HET PO/VO/MBO

VOOR HET PRIMAIRE PROCES

VOOR ELKAAR!

Het Platform Allround weet wat er voor

Het Platform Allround helpt. Niet alleen bij het

En al jaren tot volle tevredenheid.

nodig is om het onderwijs boeiend, actief

realiseren van boeiend, afwisselend en dyna-

Ook lid worden van een actief, deskundig en

en betekenisvol in te richten. Hierbij houden

misch onderwijs voor leerlingen, maar ook bij

veelzijdig netwerk? Stuur dan een mailtje naar

we rekening met wat er voor nodig is om het

het bijeenbrengen van hoofd, hart en handen.

info@platform-allround.nl

onderwijs beter aan te laten sluiten bij de

Dit in boeiend en bloeiend onderwijs, waar
leerlingen zich gewaardeerd en uitgedaagd
voelen. In dit onderwijs kunnen ze niet alleen
hun talenten kwijt, maar ook hun passie. Dit
zal aansluiten op de actuele beroepspraktijk
en op de voorbereiding voor een eventuele
vervolgopleiding.
VOOR HET ONDERWIJS
Het Platform Allround is onafhankelijk, betrokken en deskundig. Aangesloten leden kunnen
rekenen op krachtige ondersteuning. Soms in
de vorm van een klankbord, maar soms ook in
de vorm van professionele ondersteuning. Dit
o.a. bestaande uit:
 Profilering met focus op de leerlingen
 Ontzorgen

	Het verzorgen van innovatietrajecten, zoals
subjectiverend onderwijs en boeiend en
beroepsgericht onderwijs
 Het opzetten van leernetwerken
 Verzorgen van een audit
VOOR HET MANAGEMENT
Wij helpen bij het versterken en innoveren
van de directie, de school- en teamleiding.
Dit doen we praktisch en pragmatisch. We
adviseren, ontzorgen en helpen bij “Thinking
outside the box”, dit zowel voor de organisatie als de bemensing. Dit in de vorm van een
toekomstbestendige, doelmatige en breed
inzetbare opleiding, die aansluit op zowel de
regionale arbeidsmarkt, als de beleefwereld
van de leerlingen.

beleefwereld van jongeren, of aan te laten
Dan komen we zo snel mogelijk langs voor

sluiten bij de vraag op de (regionale) arbeids-

een kennismakingsgesprek. De contributie

markt. Het Platform Allround helpt om de

bedraagt € 1500,- per kalenderjaar en € 2500,-

school een eigen gezicht, een eigen profiel en

voor 2 kalenderjaren exclusief de btw.

een eigen karakter te geven. Dit zorgt er voor

Na aanmelding krijgt u een bevestiging van

dat ouders bewuster de keuze kunnen maken

uw inschrijving en een factuur.

voor de juiste opleiding.

Het Platform Allround is plat van vorm. U praat

ALLROUND

rechtstreeks met de mensen die het doen. Wij

Het Platform Allround is allround. Wij beper-

werken met specialisten die snel en flexibel

ken ons niet tot 1 sector, 1 profiel of 1 route.

inzetbaar zijn op de volgende gebieden:

Hiermee voorkomen we kokerkijken en

 Onderwijs & organisatie

tunnelvisie. Platform Allround zoekt juist de

 ICT & automatisering

synergie, de breedte en de samenwerking. Dit

 Marketing & PR

compleet en complementair, want juist in de

 Huisvesting & verbouw

combinatie en de samenwerking zit de kracht.

 Juridische zaken

 Ondersteuning en advies geven

Kijk voor meer informatie op:

	Het verbeteren van de processen en opti-

www.platform-allround.nl

maliseren van de organisatie

platform-allround.nl

