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Inleiding 
We geven hiermee aan dat onze activiteitenplanning duidelijk gekoppeld is met de ambities van de regiovi-
sie. Bij de werkgroepen zult u ze daarom als activiteit tegenkomen.  
 
Ambities kwaliteit (Zie werkgroep 1) 

1. De technologische ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de vereiste competenties worden door 
technisch onderwijs en bedrijfsleven in kaart gebracht en in het lesprogramma opgenomen.  

2. Naast de basisvakvaardigheden wordt er in het lesprogramma kennis en vaardigheden opgeno-
men voor digitalisering van het productieproces en werkproces (digitalisering van in- en verkooppro-
ces). De ICT-geletterdheid (21ste -eeuwse vaardigheid).  

3. Lokaalinrichting en materiaal zorgen ervoor dat er een krachtige en stimulerende leeromgeving ont-
staat waar de leerling vaardig wordt in de vaardigheden van robotica, automatisering en digitalise-
ring.  

4. Voldoende en deskundige docenten en instructeurs aanstellen of opleiden waarbij de docenten over 
de kerncompetentie vakinhoudelijk meesterschap beschikken.  

5. Het aanbod en kwaliteit van keuzevakken aan laten sluiten bij de regionale arbeidsmarkt. 
6. Imago van vmbo-techniek versterken.  

  
Ambities doorlopende leerlijnen (aansluiting mbo, zie werkgroep 2 en werkgroep 4). 

1. De organisatiestructuur in de keten wordt verbeterd en afspraken vastgelegd m.b.t. doorlopende 
leerlijnen en competenties van vmbo naar mbo en afspraken over stages. 

2. De inhoud van de doorlopende leerlijnen wordt in de keten vmbo en mbo vastgelegd evenals de 
(vak) competenties om diversiteit in niveau van instroom te beperken.  

3. Voor groep 7 en 8 van de basisschool wordt een technische module ontworpen als kennismaking op 
techniek en technisch denken en in een technieklokaal op het vmbo uitgevoerd; Een nieuwe techno-
logische lijn wordt ontworpen waardoor een actueel beroepsbeeld ontstaat bij de leerling met speci-
ale aandacht voor meisjes.  

4. De beeldvorming van het technisch onderwijs bij leerlingen, ouders en leerkrachten wordt op een 
positieve manier beïnvloed via gastlessen waarin actueel beeldmateriaal, beleving van techniek op 
school en in bedrijf een plaats krijgen in het curriculum.  

 
Ambities loopbaanleren en buitenschools leren (zie werkgroep 1) 

1. De leerling op directere manier in contact brengen met technologische vernieuwing in school en be-
drijf door een krachtige loopbaangerichte leeromgeving in te richten, waar leerlingen kans krijgen 
loopbaancompetenties te ontwikkelen. Leerlingen maken gemotiveerde keuzes voor technische vak-
ken.  

2. Aandacht besteden aan de onderzoekende leerling en aan de leerling die meer sturing nodig heeft 
om (buiten)schools te leren. 

3. De handreiking werkexploratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 
het LOB-programma opgenomen en in samenwerking met bedrijven uitgevoerd.   

 
Ambities onderwijsinnovatie en duurzaamheid samenwerking bedrijfsleven (zie werkgroep 3). 

1. Een passende leeromgeving inrichten, waarin de leerling een beroep kan doen op een docent, on-
derwijsassistent, instructeur, zodat er voldoende tijd en aandacht is voor de onderzoekende leerling 
en leerling die meer aandacht nodig heeft. 

2. Het inzetten van extra docenten of assistenten. 
3. Delen van het onderwijsprogramma (diverse keuzevakken) worden uitgevoerd in het bedrijfsle-

ven, waardoor leerlingen ervaring opdoen in de dagelijkse beroepspraktijk. 
4. Docentenstages, bedrijvenbezoeken worden structureel ingezet om het vakinhoudelijk meester-

schap van de docent te ontwikkelen en te onderhouden om zo het beroepsbeeld actueel te houden. 
5. Er worden nieuwe keuzevakken met technologische leerstofinhoud ontwikkeld en doorontwikkeld 

voor gl, tl en andere niet technische profielen om de aansluiting met technisch mbo te verbeteren.  

6. Er komt een regionale projectorganisatie die zorgt voor sturing op inhoud, verantwoording financi-
ele middelen, samenwerking, planning, stageplatform, communicatie en evaluatie. Deze organisa-
tie moet uitgroeien tot een bedrijvenkring rond de scholen, waar ook de overheid deel van uitmaakt.  

 
De concrete uitwerking volgt nu in de activiteitenplanning. 
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1. Activiteitenplanning: basis op orde / loopbaanleren en risicoanalyse 

 
THEMA: DE BASIS OP ORDE/LOOPBAAN LEREN 
werkgroep 1 
 
Ambitie: 
Een technische leeromgeving ontwerpen en in stand houden die door de leerlingen en bedrijfsleven als contextrijker 
wordt ervaren door integratie van ICT vakvaardigheden aan te bieden en het introduceren van loopbaan leren voor 
vmbo BB/KB leerlingen klas 3 en 4. We doen dit door: 

1. Nieuw ingerichte technieklokalen; 

2. Buitenschools leren of loopbaan leren; 
Doelgroep:  
BB/KB-leerlingen in de techniekprofielen  Aantal: 174 
vmbo-leerlingen uit de niet-technische profielen Aantal: ca. 1.200 
    
Doelstelling:  
Per 1-8-2021 meer leerlingen laten kennis maken met techniek en technologie middels loopbaanleren en buiten-
schools leren waardoor leerlingen kunnen werken met moderne apparatuur die nu wordt gebruikt bij nieuwe techno-
logieën in het bedrijfsleven en in de praktijk beroepscompetenties kunnen aanleren. 
    
Activiteiten: 
Krachtige leeromgeving vormgeven door het inrichten van buitenschools leren en versterken van LOB met explora-
tie leren. De omgeving waarin jongeren de kans krijgen hun loopbaancompetenties te ontwikkelen is niet altijd opti-
maal. Er is te weinig tijd en/of de kwaliteit van de werkomgeving en de werkomgeving is niet altijd passend, voldoet 
niet aan de gestelde kwaliteiten. Om leerlingen een gemotiveerde keus te laten maken voor techniek is naast een 
intensivering van LOB met werkexploratie (loopbaanleren) ook een goede begeleiding nodig vanuit school en be-
drijfsleven. Door een betere organisatie en kwaliteitsbewaking van de begeleiding kunnen we komen tot kwalitatief 
betere nieuwe werknemers en kunnen we mismatch in de loopbaankeuze beter voorkomen. Drie aspecten zijn 
daarbij belangrijk:  
1. 
2. 
 
3. 

Praktijkgericht: levensechte ervaringen met werk door te doen (voorbeeld stages); 
Dialogisch: leerlingen moeten over hun ervaringen met relevante en goed opgeleide personen kunnen spre-
ken (loopbaangesprekken); 
Vraaggericht: leerlingen moeten door oefenen de eigen loopbaan kunnen beïnvloeden door de juiste keuzes 
te maken (wendbaarheid). 
Er zijn binnen dit thema nog twee zaken die leiden tot een krachtige leeromgeving: 

a. De inrichting van PIE, M&T en BWI-lokaal volgens de normen van bedrijfsleven en nieuwe technolo-
gieën. 

b. De verkleining van de groepsgrootte. 
De werkgroep zal punt A. als subgroep gaan uitvoeren, waarbij ze nauw contact houdt met de elementen van 
buitenschools leren om dubbele investeringen in machines tegen te gaan. Wat buiten geleerd kan worden, 
behoeft niet binnen. 
Deze activiteiten staan onder leiding van een projectleider of teamleider. 

    
Startactiviteit: 
1.  Voor het uitwerken van buitenschools leren moet een inventarisatie plaatsvinden van wat er nu aan buiten-

schools leren aanwezig is en welke vaardigheden en competenties in de programma’s zijn opgenomen die 
aansluiten bij het moderne bedrijfsleven (digitalisering, robotisering). Ook worden de leerlingen vmbo 3 en 4 
via een enquête betrokken bij hun ervaringen met stages in de regio. (Maatwerk en interesse van de leerling 
is medebepalend voor stage-toewijzing) 

2.  Er wordt een stage overzicht gemaakt, waaruit blijkt waar in het bedrijfsleven kwaliteit zit en waar verbeterin-
gen nodig zijn en in welke mate de stages echt praktijkgericht zijn. 

3 
 
4.   

De werkgroep gaat op basis van enquête en inventarisatie met bedrijfsleven in overleg om de kwaliteit via 
scholing te verbeteren, (in company scholing m.b.t. exploratieleren uitvoeren). 
Er wordt een enquête onder meisjes gehouden om te bepalen wat zij een aantrekkelijke technische omgeving 
vinden en wat zij zien als perspectief op een technisch beroep.   

5.  Er komt voor docenten, stagebegeleiders en leermeesters in bedrijfsleven een scholing m.b.t. loopbaange-
sprekken, exploratieleren (loopbaanleren). 
2e jaar. 

6.  Docenten Techniek lopen bedrijfsstages en er is een uitwisselingsprogramma docent en gastdocenten uit het 
bedrijfsleven, inzet van instructeurs op school. Programma wordt opgesteld door deze werkgroep. 
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7.  Er wordt samen met mbo een stage-organisatie opgezet die voor leerlingen en bedrijfsleven overzichtelijk is 
naar planning en inhoud (op welke competentie wordt ingezet). De stage-organisatie kent 1 loket en is voor 
alle bedrijven en ouders bereikbaar. 

8.  Ouders worden actief betrokken bij week van de techniek en bij bedrijfsbezoeken die ingeschreven staan als 
stagebedrijf. Bedrijven geven voorlichting aan ouders over de stageplek. 

9. 
 
10.           
 
11.   
 
12.              

Er wordt onderzocht of duo-stages (vmbo-leerling loopt twee dagen mee met mbo-stageloper) mogelijk zijn 
om beroepsbeeld te versterken. 
Voor drie docenten voor PIE, M&T en BWI en Technologie wordt een opleiding georganiseerd in de keuze-
vakken 
Groepsgrootte bij PIE, M&T en BWI wordt aangepast door de inzet van een extra docent of onderwijsassis-
tent. 
Inventaris PIE, M&T en BWI wordt vernieuwd en de lokalen worden aangepast, waarbij bedrijfsleven wordt 
uitgenodigd om kritisch mee te kijken naar wat nodig is. 
 

  Wie zijn betrokken bij activiteiten? 
1. 
2. 
3. 
4. 

Docenten vmbo en mbo, instructeurs, leermeesters bedrijven en schoolleiding 
Opleidingsschool  
Stage-coördinator mbo 
Decaan/mentoren 
 

   Begin- en einddatum en mijlpaal: 
Eerste jaar 
1 jan 2020 Start samenstelling werkgroep en inventarisatie kwalitatieve stageplekken 
1 okt 2020 Competenties en kwaliteit van stageplekken met bedrijfsleven besproken en vastgelegd 
1 dec 2020 Stage-organisatie met coördinator ingesteld 
Tweede jaar  
1 jan 2021 Scholing loopbaangesprekken werkexploratie 
1 aug 2021 Er is een totaaloverzicht van stageplekken met competenties/vaardigheden i.v.m. de eis dat stages 

passend voor pilotgroep van 30 leerlingen 
Juni 2021 Mijlpaal (evaluatie middels enquêtes onder leerlingen over kwaliteit van stageplekken en over de 

stage-organisatie). 
1 aug 2023 Einddatum (maar scholing gaat door) 

 
   Gewenste resultaat:                                    
Eerste jaar 
  
1. Buitenschools leren moderne stijl wordt in dit jaar met een pilotgroep van 30 leerlingen uitgevoerd en geëva-

lueerd door een enquête onder leerlingen en ouders en bedrijven. (zie tevredenheidsenquête) 
2. Vanuit mbo en bedrijfsleven is helder en overzichtelijk aangegeven welke 21e -eeuwse vaardigheden per stu-

dierichting techniek en bedrijf nodig zijn aan te leren. 
3. Er worden per jaar meermalen gastlessen gegeven door collega’s uit het bedrijfsleven en mbo als het gaat 

om modernisering in het bedrijfsleven. 
4 Scholing vindt plaats en er zijn voldoende opgeleide mentoren en leermeesters die kennis hebben van werk-

exploratie en loopbaangesprekken. 
Tweede jaar 
1. Er zijn voldoende stageplekken voor loopbaan leren voor leerlingen in de technische profielen. Er wordt ge-

streefd naar 30 % van de leertijd per schooljaar. Na een jaar wordt d.m.v. een schriftelijke en mondelinge en-
quête onder participerende bedrijven, docenten en leerlingen vastgesteld of het buitenschools leren van toe-
gevoegde waarde is voor loopbaanoriëntatie, motivatie, vakkennis en werkplezier van de leerlingen. 

2. Er worden loopbaangesprekken gehouden door decanen en mentoren met leerlingen en hun ouders. 
3. 75% van de stageplekken zijn passend voor wat we de leerlingen aan vakvaardigheden en competenties wil-

len aanleren (met een groei naar 90% in het tweede jaar).  
4. Het overzicht van stageplekken naar locatie en kwaliteit is bereikbaar voor ouders en ook ouders kunnen ken-

nisnemen van de stageplekken om een actueel beroepsbeeld op te doen. Er komt een website (venster op 
leer-werkplek) waar ouders de kwaliteit van de leer-werkplek kunnen nalezen en interactief kan reageren om 
zaken te verbeteren.  

5. Stages voldoen aan de eisen van curriculum digitalisering, robotisering etc. en worden door de leerlingen/ou-
ders en bedrijfsleven positief gewaardeerd. (Tevredenheidsenquête). 

6.       Er wordt lesgegeven op (bedrijfslocatie) of mbo. 
7.       Er wordt door extra inzet van personeel een veilige leeromgeving gecreëerd, waarin leerlingen zelfstandig   
          met machines kunnen werken en er is maatwerk voor gepersonaliseerd leren mogelijk. 
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8.       Door aanpassing van en modernisering van PIE, M&T en BWI-lokalen wordt de leeromgeving uitdagender  
          ook voor meisjes. 
9.       Lokalen PIE, M&T en BWI  voldoen aan de nieuwe exameneisen en bieden de mogelijkheid tot  
          gepersonaliseerd leren. De uitstraling is modern en ook aantrekkelijk voor meisjes. 
  
 Financiële inzet: zie begroting. 
 
   Risicoanalyse:  
Risico Kans Impact Risicomanagement/maatregel 
Onvoldoende werkplekken 
voor buitenschools leren. 

Middel Groot Met bedrijfsleven dit risico bespreken en dan binnen school te 
werksituatie nog meer contextrijk maken (inrichtingskosten gaan 
dan omhoog), inclusief meer gastdocenten uit bedrijfsleven inzet-
ten. 

2. Activiteitenplanning: samenwerken in de keten, onderwijsinnovatie doorlopende leerlijnen en risi-
coanalyse 
 
THEMA: Samenwerken in de keten, onderwijsinnovatie doorlopende leerlijnen 
werkgroep 2 
 
Ambitie: Het opzetten van een duurzame samenwerking pro-vmbo-mbo om meer leerlingen uit niet-techni-
sche profielen en vmbo-t te laten instromen in technisch mbo door actualisering en beleving van de techniek-
programma’s vanuit trends in het technisch bedrijfsleven en door heldere doorlopende leerlijnen. 
Doelgroep: vmbo-leerlingen klas 3 en 4 niet-technisch profielen D&P en E&O 
 
Doelstelling: Op 1 augustus 2023 zijn er nieuwe keuzevakken (robotica/smarttechnologie en digi-
talisering) waarbij ICT-vakvaardigheden geïntegreerd zijn in het curriculum waardoor de instroom 
vanuit vmbo-t en vanuit de niet-technisch profielen naar technisch mbo wordt vergroot en wel met 5 
%. (Voor meisjes met 5 %). 
 
Activiteiten: Het ontwerpen van nieuwe technische keuzevakken en het uitvoeren daarvan door en 
voor leerlingen in vmbo 3 en 4 in een module van 8 weken gericht op het mbo-programma aldaar. 
In het schooljaar 2020-2021 kunnen vmbo-leerlingen in de techniek een technisch keuzevak kiezen. 
De jaren erna wordt dit uitgebreid naar vmbo-t en niet technische profiel leerlingen. Minimaal 2 kwa-
lificatiedossiers van een technisch niveau-2 opleiding worden gevolgd op het vmbo. Hiervoor gaan 
techniekdocenten vmbo en mbo met bedrijfsleven om de tafel zitten om structureel te praten over 
het onderwijsprogramma. Wat doen jullie, wat doen wij? Waar kunnen we het beste op elkaar aan-
sluiten? Wat betekent dat voor het rooster ook van docenten? Wat zijn arbeidsmarktrelevante keu-
zevakken? Hoe passen we vmbo-t in? Uitkomsten worden altijd als advies voorgelegd aan de stuur-
groep en bedrijfsleven. 
 
Start activiteit 
1e jaar: 
1.1 De werkgroep/kenniskring wordt samengesteld uit 6 vmbo docenten (techniek e.a.) 2 mbo-do-

centen, 2 personen vanuit het bedrijfsleven. Zij vormen de ontwerpgroep voor de twee (of 
meer) nieuwe keuzevakken en oriënteren zich in aug en september op het mbo en in bedrijfsle-
ven m.b.t. nieuwe technologieën. Zij beschrijven de geconstateerde situatie en brengen dat in 
als startpunt voor hun opdracht. 

1.2 Er wordt een speciale werkgroep ingericht (met ook vrouwelijk collega’s) voor het ontwikkelen 
van technologie voor meisjes en vrouwelijke basisschool docenten om techniek onder hun aan-
dacht te brengen. 

1.3. De vier docenten volgen op het mbo o.l.v. mbo docent meerdere lessen in robotica en  
       digitalisering etc. (let op: per vmbo-school twee docenten, aanvulling met po-docent is  
       mogelijk). 
1.4. De werkgroep maakt een overzicht van de examenonderwerpen vmbo 4 en de mogelijke  
       mbo-modules die al in het vierde leerjaar van vmbo 4 gegeven kunnen worden. 
1.5. Uitwisselen van docenten techniek vmbo-mbo op programmaonderdelen die zijn uitgewisseld  
       op basis van de actie bij 1.3. 
1.6. Verrijkingstechniekprogramma ontwerpen en in 2e jaar aanbieden op GL-niveau voor BB en KB 
       leerlingen dat voldoet aan eisen van het vak op een hoger niveau. 
2e jaar: 
1.7. Vier docenten volgen een opleiding in de nieuwgekozen keuzevakken en oriënteren zich ook in 
bedrijfsleven en op het mbo. (Let op per vmbo-school twee docenten.) 
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1.8. Een nieuw keuzevak wordt in 2021 en 2022 als pilot van 6 weken tweemaal uitgevoerd, een-
maal aan het einde van vmbo-t klas 2 en in vmbo-KB klas 3 (bij een van de drie techniekprofielen) 
in alle scholen die deelnemen. 
1.9. In 2022 wordt per technisch profiel 1 mbo-onderwerp als examenonderwerp aangeboden aan 
klas vmbo 4. 
1.10. Er wordt wederzijds gebruik gemaakt van technieklokalen en inventaris en docenten mbo. 
Wordt in jaarrooster meegenomen. 
Wie zijn bij activiteiten betrokken? 

1. Zes techniek docenten, bij 3 vmbo-scholen 
2. Twee mbo-docenten 
3. Twee vmbo-leerlingen (waaronder twee meisjes) bij drie scholen zijn dat 6 leerlingen 
4. Decaan; 3 decanen 
5. Twee collega’s uit bedrijfsleven 

Begin- en einddatum en mijlpaalmoment 
1e jaar. 
 - Voorbereiding vanaf 1 jan 2020 van programma keuzevakken doorstroom nieuwe technologie. 
- Begindatum scholing docenten technologie en oriëntatie 1 augustus 2020 
2e jaar 
Mijlpaaldatum: okt. 2022 met evaluatie en tevredenheidsonderzoek onder uitvoerders en leer-
lingen/bedrijfsleven en twee mbo-modules van verschillende vakrichtingen zijn uitgewisseld.  
Raad van Advies en stuurgroep spreken zich uit over de onderzoeken en uitgewisselde mbo-modu-
les. Zij kunnen lessen bezoeken voor impressie. 
Einddatum: 1 augustus 2023 worden deze keuzevakken op iedere vmbo-school schoolbreed uitge-
voerd en in 2024 regio-breed. 
Gewenste resultaat: 
1e jaar. 

1. Er worden twee nieuwe keuzevakken ingericht met als onderwerp digitalisering in de tech-
niek en robotisering (naar de technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven), die leer-
lingen inzicht geeft in smart-technologie. 

2. Er wordt een ontwerpgroep/kenniskring per school en regionaal ingericht die duurzaam be-
zig is met actualisering van het curriculum en uitvoering op scholen. Raad van Advies 
Techniek blijft nauw betrokken 

3. Leerlingen en docenten oriënteren zich binnen het curriculum 1 dag in het bedrijfsleven in 
de vorm van stage of excursie op de toepassing van robotica of nieuwe technologieën in 
het bedrijfsleven, waardoor beroepsbeeld wordt geactualiseerd. 

1e en 2e jaar. 
4. De techniekprogramma’s vmbo 3 en 4 en mbo 1 lopen in elkaar over en beslaan de vaar-

digheden en competenties die nodig zijn voor arbeidsmarkt en goede doorstroom naar 
technisch mbo. 

2e jaar. 
5. Er worden na twee jaar kwalitatief geschoolde docenten per school benoemd die deze vak-

ken samen met mbo docent gaan geven. Eigenaarschap op doorlopendheid en kwaliteit. 
6. Het curriculum bevat de mogelijkheid voor leerlingen zich praktisch te oriënteren (1 dag) op 

het mbo wat robotisering als vak inhoudt; 
7. De doorstroom cijfers naar technisch mbo zijn voor de technische profielen toegenomen 

met 5 % en voor de doorstroom vanuit de niet-technische profielen met 10% i.v.m. 2018. 
8. GL-niveau. PIE, M&T en BWI bieden door keuzevakken voldoende uitdaging aan de betere 

BB- en KB-leerling. Hierdoor grotere instroom van KB+ leerlingen of GT-leerlingen. 
 

Financiële inzet: zie begroting werkgroep 2. 
Risicoanalyse 

Risico Kans  Impact Risicomanage-
ment/maatregel 

Voldoende mensen 
en tijd voor scholing 

Middel Groot Bij onvoldoende men-
sen die kunnen scho-
len, zullen we met 
mbo en bedrijfsleven 
moeten overleggen 
hoe we onze doelen 
met inzet van ander 
(hun) personeel kun-
nen halen.  
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3. Activiteitenplanning: samenwerken school en bedrijf en risicoanalyse 
 
THEMA: Samenwerking school en bedrijf 
werkgroep 3 
 
Ambitie: Het opzetten en onderhouden van een leer-werkorganisatie tussen vmbo en bedrijfsleven, om on-
derwijs blijvend te laten aansluiten bij technische ontwikkelingen in het bedrijfsleven en om leerlingen en do-
centen vaardigheden en competenties te laten opdoen die passend zijn bij de modernisering in de technolo-
gie in de regio. 
Doelgroep:  
BB/KB-techniekleerlingen (172) en hun docenten (12). Stagebegeleiders en leermeesters in be-
drijfsleven 
Doelstelling: Met ingang van 1 aug. 2023 functioneert er ten behoeve van de opleiding van vmbo-
leerlingen in de regio Amerstreek, om de aansluiting met arbeidsmarkt te verbeteren, een samen-
werkingsorganisatie vmbo en technisch bedrijfsleven die eigenaar is van 

a. kennisoverdracht bedrijf-school; 
b. stage-voorzieningen en begeleiding; 
c. docenten-stages en docentenuitwisseling vmbo-mbo; 
d. kwaliteitsbewaking leer-werkplekken en LOB. 

Activiteiten: 
Het oprichten en inrichten in 2020 van een duurzaam leer-werkcentrum in de regio o.l.v. schoolbe-
sturen en eigenaars technische bedrijven en het aanstelling van twee leer-werk coördinatoren. 
Start Activiteit:  
1.1. Schoolbesturen en bedrijfsleven bereiden vanaf 1 jan 2020 voor en installeren per 1 aug 2020 

een werkgroep school en bedrijf en stellen daarvoor twee leer-werk coördinatoren (opleidings-
bedrijven Bouw en Metaal worden als externen ingezet voor stage-organisatie cq. stagebureau) 
aan met een opdracht. Daarin staan in ieder geval de hierin opgesomde activiteiten met aan-
dacht voor opleiding en kwaliteit.  

 1.2. Inventariseren van reeds bestaande goed werkende samenwerkingsrelaties school en bedrijf 
en die bekend maken aan alle scholen bedrijven. 
1.3. Inventariseren en waarderen voor jan. 2021 van de kwaliteit van bestaande leer-werkplekken 
uitmondend in een advies aan besturen van school en bedrijven voor verbeteringen. 
1.4. Werknemers in bedrijfsleven lopen stage in vmbo en mbo. 
1.5. Er wordt onderzocht hoe lesgeven op locatie en mbo kan plaatsvinden en er wordt een rooster 
gemaakt voor een pilot in 2020. 
2e jaar. 
1.6. Ontwerpen en uitvoeren van een pilot docenten-stage bij mbo en bedrijven (van 1 week) in 
2021 met daaraan gekoppeld het opleiden van docenten en stagebegeleiders nieuwe stijl (zie werk-
exploratie). 
1.7. Ontwerpen en uitvoeren van een pilot leerlingen-stage op 1 aug 2021 met als inhoud leren en 
werken in een omgeving met nieuwe technologieën. 
1.8. De leerlingen-stages maken gebruik van de opzet van werkexploratie als onderdeel van LOB. 
Wie zijn betrokken bij de activiteiten? 

1. Drie docenten techniek vmbo en mbo 
2. Leermeesters/stagebegeleiders bedrijven. 
3. Leerlingen techniek vmbo-3 
4. Twee coördinatoren leer-werkorganisatie 
5. Twee decanen/mentoren. 
6. Schoolbesturen en directies 

Begin- en einddatum en mijlpaalmoment: 
Jan. 2020 start voorbereiden  
Aug. 2020 coördinatoren en leer-werkgroep geïnstalleerd 
Aug. 2021 start pilot docenten-stage in bedrijven en bij mbo. 
Jan. 2021 er is een stage-organisatie die de gestelde doelen ten uitvoer brengt. 
Mijlpaalmoment: aug 2021 staat er een organisatie en zijn er positieve ervaringen met docenten-
stages met een evaluatie van stage-bedrijven en deelnemers. 
Aug. 2022 start pilot leerlingenstage (15 leerlingen techniek). 
Aug. 2023 alle techniek leerlingen en leerlingen met technologie doen aan buitenschools leren 
Resultaat. 
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a. Er functioneert een stagebureau, waar leerlingen zich kunnen laten begeleiden naar een 
techniek baan. 

b. Stage-bureau (uitgevoerd door opleidingsbedrijven) controleren de kwaliteit van de stage-
plekken en betrekken ook ouders bij de stagekeuze. 

c. Er is een pilot voor leerlingen die volgens de principes van werkexploratie buitenschools 
leren. 

d. Leerlingen volgen op het mbo twee dagen een stage in een technisch domein. 
e. Er is voor de komende twee jaar een curriculum ontwikkeld voor buitenschools leren met 

inbreng van ouders, bedrijven en docenten. Kan de vorm hebben van een stage-boek, 
maar dan op moderne leest geschoeid. 

f. Leermeesters lopen 1 dag stage op het technisch vmbo. 
g. Lesgeven op (bedrijfs)locatie of bij mbo versterken van de samenwerking vmbo en mbo en 

bedrijfsleven. 
h. Leerlingen leren in contextrijke omgeving bedrijf en mbo. 
i. Leerlingen krijgen een goed beroepsbeeld door lintstage (advies van bedrijven is lintstage). 

 

Risico kans Impact Risicomanage-
ment/maatregel 

Regionaal te com-
plexe organisatie, 
geen overzicht voor 
school en bedrijven 

middel Groot Stage-organisatie per 
school volgens uit-
gangspunten blijven 
uitvoeren en/of met 
mbo samen be-
staande stage-organi-
satie uitbreiden. 

 

 

4 Activiteitenplanning: samenwerken in de keten vmbo – primair onderwijs en risicoanalyse 
 
THEMA: Samenwerken in de keten vmbo – primair onderwijs 
werkgroep 4 
  
Ambitie: De scholen en bedrijfsleven in de regio Amerstreek willen het imago van technische opleidingen en 
techniek bedrijven onder leerlingen, ouders en leerkrachten van groep 7 en 8 en vmbo-klas 1 en 2 verbete-
ren, waardoor er enerzijds een meer passend beroepsbeeld ontstaat en anderzijds dat de instroom in het 
technisch vmbo jaarlijks met 5% toeneemt. 
 
Doelgroep: leerlingengroep 7/8 basisschool en leerlingen 1 en 2 vmbo 
 
Doelstelling: Per 1 augustus 2023 is er voor 50-75% van de leerlingengroep 7/8 en onderbouw 
vmbo-klas 1 en2 in onze regio de mogelijkheid om via een doorlopende technologische leerlijn 
praktisch bezig te zijn met technologie om een gemotiveerde keuze voor techniekonderwijs waar-
door de instroom in technische profielen en technisch mbo per jaar met 5% stijgt. 
De nieuwe technologische lijn maakt nieuwsgierig en stimuleert leerlingen om creatief, kritisch en 
ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardighe-
den en instellingen die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben.  De componenten de nieuwe 
technologische lijn: leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en ken-
nisaspecten, samenwerking met externe opdrachtgevers(context). 
Activiteiten: Er wordt een kenniskring po-vo opgezet. Leerkrachten van het basisonderwijs en 
vmbo docenten gaan om de tafel zitten om structureel te overleggen over het technisch onderwijs-
programma. Wat doen jullie, wat doen wij? Ook kunnen basisscholen en vmbo-scholen onderling 
kennis uitwisselen. Insteek is vooral inzetten op nieuwe technologieën en materialen. De activiteit 
wordt door een coördinator administratief en inhoudelijk ondersteund. We sluiten aan bij bestaande 
relaties school en bedrijf in de regio Amerstreek. 

Start moment.   
1e jaar: 

1.1. De werkgroep ‘Samenwerken in de keten vmbo-po’ wordt in 2019 gevormd: 3 docenten po; 3 
docenten vmbo, 1 ouder/verzorger, 1 collega uit bedrijfsleven.  

1.2. Inventariseren met primair onderwijs wat er al op basisscholen en vmbo-klas 1 wordt gedaan 
aan technologie. Hierbij sluiten we aan bij reeds bestaande projecten (o.a. de Uitvindfabriek).  

1.3. Het ontwerpen van twee modules van 6 weken waarin de doelgroep en docenten praktisch be-
zig zijn met technologie (ook voor meisjes aantrekkelijk). Aanhaken op de technologische lijn in 



 

9 
29 maart 2019 
STO 18020 

het nieuw te ontwikkelen curriculum (landelijk) van primair onderwijs, te weten Techniek & We-
tenschap. 

1.4. Twee dagdelen excursies naar technische bedrijven om een helder en reëel beroepsbeeld op te 
doen. 

1.5. De techniekdagen in bedrijven en op (vmbo)scholen inrichten voor groep 7/8 en hun ou-
ders/verzorgers en docenten om beroepsbeeld te tonen.  

1.6.  Naast de Uitvindfabriek worden er 4 techno-labs (bijv. Eureka ruimte) ingericht waar de leer-
lingen kunnen werken met de nieuwe technologieën, ook o.l.v. het bedrijfsleven en techniekdo-
centen.  

1.7. Er komt een techniek Challenge voor groep 7 en 8 leerlingen op het technisch vmbo, verzorgd 
door bedrijfsleven en leerlingen techniek. 

1.8. De Week van Techniek/techniek weekend wordt weer ingevoerd of verrijkt en samen met be-
drijfsleven georganiseerd. 
2e jaar: 
Opdracht om voor juni 2021 activiteit 1.2. en 1.3. gereed is hebben en 1.4 t/m 1.6 voorbereid 
voor uitvoering. En voor 1.6 is er een voorbereidingsgroep met bedrijfsleven gevormd voor 
inrichting. 

1.9. Workshops worden aangeboden in techno-lokalen voor leerlingen, meisjes en moeders. 
1.10. Organisatie, communicatie en boekingssysteem opzetten en beheren voor technologie acti-

viteiten door de leerlingen van po scholen. Techniek promotie wordt professioneel aangepakt 
met steun van de lokale overheden. Er wordt een po – vo coördinator aangesteld. 

1.11. Het bezoeken van vmbo techno-lokaal om ontdekkend, ontwerpend en producerend bezig 
te zijn met techniek. (Techniek-middagen met ouders/moeders), Techniek Challenge. 

1.12. Docenten po volgen samen met vmbo docenten opleiding in het aanbieden van de techno-
logische leerlijn. 

1.13. Leerlingen enthousiast maken, zodat zij ambassadeurs worden voor techniekonderwijs in 
het vmbo. Zij gaan met docent voorlichtingen verzorgen. 

 
Wie zijn betrokken bij de activiteiten? 

1. 2 Docenten groep 7/8 en 2 docenten vmbo-klas 1 en 2. 
2. Externen die techniek modules aanreiken of mee helpen ontwikkelen 
3. 1 Ouder/verzorger 
4. 1 Collega uit technisch bedrijf. 
5. Coördinator po – vo voor Techniek week en Techniek Challenge. 

Begin- en einddatum en mijlpaalmoment: 
1e jaar. 1 nov. 2019 installeren van werkgroep (regio)breed en inventarisatie.                         
             1 jan 2021 opleiding/training in company van po en vmbo docenten (2 dagen). 
 
2e jaar (cursusjaar) 
Vanaf 1 aug. 2020 een module wordt als pilot door groep 7/8 en docenten uitgevoerd in samenwer-
king met vmbo. 
Mijlpaal: mei 2021 modules worden inhoudelijk en organisatorisch beoordeeld door de uitvoerders 
en de leerlingen (tevredenheid enquête onder leerlingen).  
Evaluaties en voortgangsrapportages worden altijd voorgelegd aan stuurgroep en Raad van Advies 
Techniek. 
Einddatum: 1 aug 2023 de modules worden doorlopend als project in groepen 7/8 uitgevoerd (en         
in vmbo-klas 1 en 2, maar dan module op een hoger niveau). 
 
Gewenst resultaat: 

1. 75% van de basisschoolleerlingen bezoeken in het 2e jaar het techno-lokaal op een vmbo-
school; 

2. 75% van de leerlingen po en vmbo volgen een bedrijfsexcursie in de regio. 
3. Er is een organisatiestructuur o.l.v. een regio coördinator die het bezoek aan techno-lokalen 

(boekingssysteem), bedrijfsexcursies en communicatie organiseert; 
4. Het opdoen van een reëel beroepsbeeld van techniek beroepen. 
5. Meer leerlingen kiezen gemotiveerd voor techniek in het vmbo en voor leerjaar 3 en 4. 
6. Technologische leerlijn met twee modules is onderdeel van het curriculum en PSO. 
7. Leerlingen (ook meisjes) zijn enthousiast over techniek en technologie (enquête) 
8. Duurzame organisatie vmbo-schoolbezoeken, excursies, techniekdagen en Techniek Chal-

lenge. 
9. Personeel is geschoold op de ontworpen techniek modules. 
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10. Promotie van Techniek gaat via social media en via de promotie kanalen van de lokale over-
heden en bedrijfsleven. 

Financiële inzet: zie begroting. 
Risicoanalyse 

Risico Kans Impact Risicomanage-
ment/maatregel 

1. Bemensing. 
Teveel onttrekken aan 
werk (lesgeven) kan 
betekenen dat we 
meer extern moeten 
inhuren. 
 

Groot 
 
 
 
 
 
 

Groot 
 
 
 
 
 
 

Een goede verdeling 
tussen wat intern 
wordt opgepakt en wat 
wordt uitbesteed aan 
externen. Bijv. leerlabs 
 
 

  

5 Organisatiestructuur Versterktechniekonderwijs 
 
Het vmbo-onderwijs gaat in gesprek met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs om kennis met elkaar uit te 
wisselen welke keuzeprofielen en vmbo-profielen en vmbo-keuzevakken interessant zijn voor de regio. Wat 
ontbreekt er? (Zie analyse regiovisie). Wat vinden bedrijven/mbo belangrijk? Waar kunnen en willen bedrij-
ven/mbo bij betrokken worden om de praktijk te laten zien of zelfs de uitvoering van buitenschools leren 
vorm te geven? Hoe kunnen we docenten professionaliseren? Hoe kunnen we lintstages organiseren zodat 
het voor school en bedrijf een win/win situatie is? 
Kortom: In een duurzame organisatie de relatie school en bedrijf inhoud geven en in stand houden. 
Hierbij kunnen we aansluiten bij overlegstructuren die er al zijn. We moeten dus inventariseren wat we al 
hebben.  
Het opbouwen en warm houden van relaties is kostbaar, maar essentieel bij het uitvoeren van ons plan. Het 
is belangrijk dat vmbo-scholen van buiten naar binnen kijken en laten kijken. Belangrijk ook om verschillende 
activiteiten en initiatieven overzichtelijk te houden voor het bedrijfsleven. Daarom is nauwe samenwerking 
met mbo van belang. Ook zij hebben hun relaties met het bedrijfsleven. Het gaat nu om overzicht, effecti-
viteit en elkaar versterken. 
Stuurgroep Versterktechniek bestaat op dit moment uit directeuren en (twee) collega’s uit mbo en bedrijfsle-
ven. 
Smartdoelstelling: 

1. Schooljaar 2019-2020 wordt er een Adviesraad Techniek beroepsonderwijs voor onze regio opge-
richt, die bestaat uit vertegenwoordigers brancheorganisaties, Bedrijvenkring, lokale overheid, Vrien-
den van het Hanze College. Deze raad komt drie keer per jaar bijeen en geeft advies aan het onder-
wijs m.b.t. de te ontwikkelen keuzevakken in het vmbo, samenwerking bedrijfsleven en hun verwach-
tingen ten aanzien van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (nieuwe beroepen/functies/competen-
ties/stage-inhoud). De adviesraad techniek geeft expliciet advies over de vorm van communicatie 
van het project! Er wordt een aansprekende voorzitter gezocht uit het bedrijfsleven. 

2. De stuurgroep STO blijft in de huidige samenstelling bestaan en wordt voldoende gefaciliteerd door 
secretariële ondersteuning. De penvoerder is voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep richt bo-
vengenoemde Adviesraad Techniek op en geeft leiding aan de uitvoering van de activiteitenplannen. 
De stuurgroep beslist of zij een projectleider aanstellen voor de uitvoering met werkgroep voorzitters 
of zij besluiten om de projectleiding dieper in de organisatie te leggen bij de uitvoerenden/werkgroe-
pen. 

3. Schooljaar 2019-2020 wordt gebruikt om een venster/website te ontwikkelen voor de regio met alle 
activiteiten die er plaatsvinden. Rubrieken kunnen zijn: stageoverzichten, planvorming, techniekwe-
ken, docentenstages, LOB-activiteiten. 

Inzet 1e jaar: 
1. Inzet uren stuurgroep om te onderzoeken of te laten onderzoeken hoe de samenwerking en 

overlegstructuur van de regio kan worden ingezet. Resultaat: een organisatiestructuur en orga-
nogram met namen en functies. 

2. Inzet uren stuurgroep om te onderzoeken welke communicatiemiddelen, boekingssysteem, hui-
dige overlegstructuren etc. er zijn. 

3. Inzet uren van stakeholders (bedrijfsleven) om mee te denken. 

4. De uitkomsten van de werkgroepen staan op de agenda in de stuurgroep, stuurgroep informeert 
Adviesraad Techniek en vraagt waar nodig advies of geeft ruimte voor advies. 
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5. Per school worden projectleiders of contactpersonen benoemd per thema dat op de school 
wordt uitgevoerd. Projectleiders/werkgroep voorzitters hebben secretariële ondersteuning vanuit 
school. Inzeturen zijn door school vastgelegd en bekend bij de stuurgroep. 

6. De stuurgroep maakt inzichtelijk of laat inzichtelijk maken wat de vraag van docenten is m.b.t. 
professionalisering of ondersteuning per thema en maakt hierop een actielijst. 

Inzet tweede jaar. 
1. De stuurgroep voert een- of tweemaal per jaar gezamenlijk overleg met projectleiding scho-

len en met de Adviesraad Techniek. Doel: afstemmen van wie doet wat, wanneer? Kan-
sen/knelpunten/evaluaties/mijlpalen/uren/mensen. 

2. Bedrijven cofinanciering meedenken en uitvoeren van stages, keuzevakken, inrichting tech-
nieklokalen, bedrijfsbezoeken, gastlessen vmbo-leerlingen. 

3. Professionalisering docenten en leermeesters. 

4. Budget en uren om venster/website op te zetten, waarop staat welke bedrijven openstaan 
voor bedrijfsbezoeken, gastlessen etc.  

5. Communicatie en evaluatie (mijlpalen vanuit het activiteitenplan). 

6. Budgetbeheersing. 

Organisatie 
De overlegstructuur met een Adviesraad Techniek. 

De vmbo-scholen (lees de stuurgroep) gaan in gesprek met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs om van 
elkaar te leren en elkaar te adviseren als het gaat om keuzeprofielen, vmbo-keuzevakken en scholing van 
personeel. Met name de oplossingen van de mismatch en het volgen van de activiteiten van werkgroep 1 t/m 
4 valt onder hun taak.  

De organisatiestructuur 
De stuurgroep Versterktechniek zal bestaan uit de twee locatiedirecteuren van het technisch vmbo (dhr. P. 
van Beek en dhr. M. van den Kieboom, een vertegenwoordiger van ROC West-Brabant, de heer Vanlaerho-
ven en een vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven, mevrouw Van Schijndel. Op regionaal niveau is de 
stuurgroep verantwoordelijk voor de sturing, uitvoering en financiën van het project versterktechniekonder-
wijs. 

De Adviesraad Techniek 
In september 2020 wordt de Adviesraad Techniek beroepsonderwijs voor de regio opgericht, die bestaat uit 
vertegenwoordigers uit het onderwijs (de heer Van Gils po), vertegenwoordigers van de branche organisatie 
(de heren Colijn en Meeuwissen). Voor deze raad zijn nog drie vacatures. Deze raad komt driemaal per jaar 
bijeen en geeft advies aan het onderwijs m.b.t. de ontwikkeling van keuzevakken in het technisch vmbo, sa-
menwerking bedrijfsleven en hun verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt (nieuwe 
beroepen, functies, competenties en stage-inhoud). De Adviesraad Techniek geeft expliciet advies over de 
vorm van communicatie van het project en kan zich inzetten voor cofinanciering van projecten. Er wordt een 
aansprekende voorzitter gezocht uit het bedrijfsleven. Schooljaar 2019-2020 zal gebruikt worden om de be-
staande website/venster te gebruiken voor de regio met alle activiteiten die er plaatsvinden. Rubrieken zijn: 
stageoverzichten, planvorming, techniekweken, kwaliteit leer-werkplekken, docentenstages en LOB activitei-
ten. De gemeente heef toegezegd het venster te willen ondersteunen via de gemeentelijke website. 

Evaluatie en voortgangsrapportages 
De evaluaties vinden plaats onder de leerlingen en docenten en ouders via enquêtes. Ook willen we visita-
ties toepassen, de stuurgroep en de Adviesraad Techniek gaan bij scholen en bedrijven op visitatie. De 
stuurgroep en Adviesraad kunnen eigener beweging een voortgangsrapportage vragen aan de werkgroepen. 
Naast deze momenten van rapportages zullen we 1 okt. 2021 en 1 juli 2023 hanteren als peilmomenten. De 
financiële voortgangsrapportages zullen steeds per half jaar door de projectleiding worden voorgelegd aan 
de stuurgroep. De stuurgroep informeert de Adviesraad Techniek altijd over deze voortgangsrapportages. De 
projectleiders zijn verantwoordelijk voor de verantwoording en voortgangsrapportages.  
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5.1. Risicoanalyse  
In het activiteitenplan hebben wij steeds een risicofactor aangegeven. Hieronder de risicofactoren die voor 
ons gehele project gelden:  

risico kans impact beheersmaatregel 

1. Docententekorten 
Onze vmbo-scholen hebben grote moeite 
om voor de toekomst voldoende en ge-
kwalificeerde techniek docenten te vinden 
voor het geven van onderwijs. Ook is de 
trek naar het bedrijfsleven een risico. 
Door attractieve banen in het bedrijfsleven 
zijn de aanstellingen van nieuwe collega’s 
relatief kort (soms minder dan twee jaar). 
De concurrentie op de technische ar-
beidsmarkt is groot.  

groot groot Beheersmaatregel: Aangezien landelijk het 
probleem ook hardnekkig is, is het niet ge-
makkelijk om een passende beheersmaatre-
gel te presenteren. Toch zullen we d.m.v. 
scholing van bestaand personeel, het inhu-
ren van mensen uit het bedrijfsleven, mbo 
en de instelling van hybride-docenten probe-
ren de pijn te verzachten. De factsheet van 
het Ministerie van Onderwijs geeft op drie 
domeinen ideeën aan. Zie https://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-on-
derwijs/aanpak-tekort-aan-leraren/lerarente-

kort-voortgezet-onderwijs.  
 

2. De kwaliteit van de leer-werkplekken 
Wanneer de kwaliteit van de leer-werk-
plekken voor buitenschools leren onvol-
doende is, doordat in het bedrijfsleven 
geen goede leermeesters zijn en/of bege-
leiders en wanneer de organisatie van het 
buitenschools leren mankeert dan zal er 
onvoldoende uitdaging en leereffect uit 
buitenschools leren komen en leerlingen 
niet motiveren. 
 

middel groot Door binnen de centraal gewenste organisa-
tie van buitenschools leren een kwaliteits-
groep in stellen die de kwaliteit continue mo-
nitort en daarover met school, ouders en 
leerlingen communiceert. Een leer-werkplek 
of stage overzicht met sterrenindicatie wordt 
maandelijks gepubliceerd. Aangegeven 
wordt waardoor de stages met vijf sterren zo 
goed zijn (good practices). Kwaliteitscontrole 
wordt extern georganiseerd in samenspraak 
met de bedrijven. 
 

3. Samenwerking school en bedrijf 
De samenwerking geldt als de centrale 
motor voor het up-to-date blijven van de 
scholen en voor het verbeteren van het 
curriculum en voor het verbeteren van het 
imago van techniek. Gebrekkige samen-
werking is een risico en zal de betrokken-
heid en enthousiasme van leerlingen, 
school en ouders nadelig beïnvloeden.  
 

 

middel groot Tijdig een communicatiedeskundige inhuren 
die doel en perspectief weer naar voren 
brengt om samenwerking weer als spil op de 
kaart te zetten.  
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