
▪ Leerlijn technologie over de richtingen heen. 

▪ Docentenstages, docenten vaker naar bedrijven 

▪ Onderwijsplekken in bedrijven 

▪ Kinderen kans geven te oriënteren 

▪ Techniek in de zorg 

▪ Combineren wiskunde met praktijkvak 

▪ We werkten vroeger wel harder, maar niet slimmer 

▪ Leerling enthousiast maken door hen in te zetten voor het oplossen van daadwerkelijke 

problemen in een bedrijf 

▪ Brede inhoud over een oude structuur 

▪ Aan te leren basisvaardigheden aanpassen aan de wens van het bedrijfsleven 

▪ Techniek komt in alle sectoren voor, er zou een centrale aanpak moeten komen 

▪ Er zou een basis bouwplan moeten komen, waarbinnen de leerling zelf keuzes kan maken, 

kinderen laten ontdekken  

▪ Niet te veel leerstof frontaal aanbieden, meer laten ontdekken 

▪ Mogelijk onderzoek welke ruimte er is in examinering; om ook meer keuze toe te laten binnen de 

opleiding 

▪ Elke leerling is uniek, niet iedereen is hetzelfde, dit vraagt verandering van het onderwijs 

▪ Scholen en bedrijven: maak zichtbaar wat je van elkaar vraagt 

▪ Zorg van de docent: “lever ik wel aan de vraag van het bedrijfsleven? 

▪ Loopbaan; beroepsbeelden, beeldvorming 

▪ Mentaliteit leerlingen, moeten bedrijven opvoeden? 

▪ Scholen ontlasten bedrijven bij de begeleiding 

▪ Synchronisatie van de stages vanuit de verschillende scholen, bedrijven hebben het lastig bij het 

aanpassen aan (en begrijpen van) alle verschillen 

▪ Beta challenge 

▪ De connectie tussen school en bedrijf al heel jong starten 

▪ Virtual Reality gebruiken om bedrijven niet te overvragen 

▪ Jong beginnen 

▪ Creëren van een bouwplein 

▪ Samen investeren 

▪ Projectgestuurd onderwijs 

▪ Verwachtingen managen bij docentenstages 

▪ Mentaliteit van leerlingen / opvoeden 

▪ Bedrijven moeten het doen, scholen kunnen hen ontlasten 

▪ Om los te komen van het traditionele, moet de overheid meer loslaten 

▪ Bedrijfsschool oprichten 

▪ Bedrijven en scholen bij elkaar brengen op een campus 

▪ Leren veilig steigers bouwen 

▪ Het is nog niet altijd zichtbaar wat er van een leerling gevraagd wordt, laat een leerling zelf 

informatie halen bij een naast-hogere, zoals een timmerman dat doet bij een opzichter en de 

opzichter bij de projectleider… Zo blijft een leerling nieuwsgierig 

▪ Start de connectie met een bedrijf al heel jong 

▪ Wat is er al? 

 


