MENUKAART

vmbo leerlingen
1. U
 itdagende keuzevakken bovenbouw
Op school en bedrijfslocaties!

A - Duurzame energie

Alles over het ontwerpen en bouwen van
warmtepompen, windmolens en zonneparken

B - Elektrische voertuigen

Alles over de elektrische aandrijving van (vracht)
auto’s en andere vervoersmiddelen

C -	Ontwerp duurzame
comfortwoning

Het ontwerpen en bouwen van een tiny house met
een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk

D -	Robotica

Alles over verschillende toepassingen en het
programmeren van robots, van lasrobots tot robots
die pakjes bezorgen

E -	Slimme Technologie

Hoe maak je gewone (huishoudelijke) apparatuur
slimmer?

F -	CNC-technieken

Computergestuurd en automatisch producten
maken in de metaal

G -	Praktisch booglassen

Stalen constructies maken door professioneel te
lassen

H -	Verspaningstechnieken

Maak van ruw metaal elk gewenst product

i -	Dronetechnieken 1 en 2

Hoe zet je drones in bij bijvoorbeeld landmeten of
pakketbezorging

J -	Innovation & Prototyping

Bedenk via een creatief proces verrassende
oplossingen door gebruik te maken van (nieuwe)
technologie

K -	Duurzaam en circulair
bouwen

Een bouwproces waarbij zoveel mogelijk materialen
opnieuw gebruikt kunnen worden met een zo klein
mogelijke ecologische voetafdruk

i -	Domotica

Het toepassen van elektronica om comfort,
veiligheid en efficiënt energiegebruik te regelen

2. Uitdagende workshops en
kennismakingslessen
In 2 of 8 lesuren techniek ervaren

A -	Robotica

Programmeren, 3D printen, lasersnijden

b -	Duurzame energie

Over zonneparken, windmolens en warmtepompen

c -	Dronetechnieken

Hoe zet je drones in bij bijvoorbeeld landmeten of
pakketbezorging

3. Ontdek de 7 werelden
van techniek
Ga op online expeditie en ontdek waar je techniek
allemaal kunt tegenkomen

4. Doe de TechCheCk
Ontdek in welk onderdeel van techniek jij je het meeste
thuis voelt

5. Supergave video’s
Bekijk de leukste video’s, allemaal over techniek

6. Deel jouw leukste foto of film
Deel jouw foto of film over techniek en win
toegangskaarten!

vmbo Leerlingen
vmbo docenten
7. Future event
Samen met andere leerlingen leerstof ontwikkelen

8. Week van de Techniek bezoeken onderbouw
Kom alles te weten over de verschillende beroepen en
het werk in de technische sector

9. Bedrijfsbezoeken
Bezoek samen met jouw klas de vetste
techniekbedrijven!

10. Gastlessen
Krijg op jouw school les van een expert uit de praktijk

11.	Technische stages 3.0 bovenbouw
Voor de echte techniek-fanaten en ict-wizzkids: ga
stagelopen bij een technisch bedrijf

	Nieuw programma
per 1-9-2022
12. Technische oplossingen
bedenken - onderbouw
Met medeleerlingen een technische oplossing bedenken
voor echt probleem en zo mogelijk uitvoeren

vmbo docenten
13. Stage lopen bij een technisch
bedrijf
Als techniekdocent loop je een aantal dagen mee bij een
techniekbedrijf in de regio en doe je nieuwe kennis en
ervaringen op vanaf de werkvloer

14. Inspiratiebijeenkomsten
Kennis en ervaringen uitwisselen tussen docenten,
bedrijven en opleidingen

15. Uitwisseling lesmateriaal
Uitgewerkte technische lessen zijn beschikbaar, zowel
voor basis/kader als voor TL lessen

16. Gastlessen door bedrijven
Een oriëntatie- of specialistische les door een expert uit
het bedrijfsleven

17. Lesvervanging
Een hybride docent neemt je techniekles over als je
bijvoorbeeld op stage gaat

18. Apparatuur lenen binnen de
hele regio
Samen nieuwe apparatuur gebruiken, zoals:
lassimulator, total station, VR, drones of de
waterstofauto

Technisch MBO
19. Doorlopende techniekroutes
Gezamenlijk de leerlijn vmbo-mbo afstemmen zodat
leerlingen geen dubbele lesstof krijgen, gemotiveerd
blijven en er versnelling mogelijk is

20. Input in lesprogramma’s vmbo
leerlingen op de hotspot
Denk mee over de inhoud van de lesprogramma’s, deel
je kennis en maak de lessen samen beter

21. G
 ebruik maken van de
technologie in de hotspot
MBO studenten zijn welkom om gebruik maken van de
faciliteiten op de hotspot

22. Inspiratiesessie voor docenten
MBO docenten zijn welkom bij de inspiratiesessies waar
nieuwe kennis en ervaringen worden gedeeld

23. Bedrijvennetwerk in de regio
Het bedrijvennetwerk is beschikbaar voor het MBO,
onze samenwerkingspartners delen hun kennis graag
met
hetGastlessen
onderwijs
24.
door bedrijven
Een oriëntatie- of specialistische les door een expert uit
het bedrijfsleven

25.	Lessen / workshops aan
potentiële studenten geven
(po-vmbo)
MBO is van harte welkom om samen met T is for Tech
lessen te geven aan vmbo (en po) leerlingen

26.	Apparatuur lenen binnen de
hele regio
Samen nieuwe apparatuur gebruiken, zoals:
lassimulator, total station, VR, drones of de
waterstofauto

Primair onderwijs
27.	Training maakkunde voor
docenten
Handvatten om techniek in de dagelijkse lessen
te verweven. De lessen zijn hands-on en bevatten
trainingen over ontwerpend en onderzoekend leren

28. Technieklessen - bovenbouw
Onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal. De
lessen zijn op de basisschool, op het vmbo en soms bij
een bedrijf. Kies jouw les:

a - Elektrospel
b - Bouw je flat

c - Beveilig jouw dierbare
voorwerp

d - Ontwerp je eigen speelgoed
e - Drijven en zinken
f - De slimme school

g - Duurzame energie

h - Kennismaken met techniek
29.	Techniekles in de hotspot bovenbouw
Onder het motto ‘techniek moet je vooral doen’, gaan
leerlingen aan de slag met de nieuwste technieken

30. Tech event
Leerlingen bezoeken het event op een vmbo locatie.
Daar volgen ze een dagdeel workshops over techniek
en maken kennis met het technisch bedrijfsleven

31. Uitwisseling lesmateriaal
Uitgewerkte technische lessen zijn beschikbaar voor de
hele regio

32. Apparatuur lenen binnen de
hele regio
Samen nieuwe apparatuur gebruiken, zoals: lassimulator, total station, VR, drones of de waterstofauto

Bedrijven
33. Stages voor leerlingen en
docenten
Een technische stage geeft inzicht in het technische
vak. Naast leerlingen komen ook docenten graag kennis
opdoen in het technisch bedrijfsleven

34. Bedrijfsbezoek
Ontvang jongeren op je bedrijf en laat hen de techniek in
praktijk zien

35. Gastles
Verzorg een oriëntatie- of specialistische les op een
school

36.	Meewerken aan verbeteren
lesstof vmbo

Denk mee over de invulling van de lessen op het vmbo,
zodat de juiste onderdelen aan bod komen

37. Vul een lesonderdeel in
Verzorg een specialistisch lesonderdeel van bijvoorbeeld
een keuzevak

38.	Week van de Techniek onderbouw

Vul een workshop in tijdens de Week van de Techniek en
inspireer vmbo leerlingen onderbouw voor een toekomst
in de techniek

39.	Kennisdelen aan docenten vmbo
en mbo
Deel jouw kennis met docenten vmbo en MBO tijdens
een van de inspiratiebijeenkomsten

40.	Technieklessen voor leerlingen
op de bassischool
Verzorg een lesonderdeel tijdens de technieklessen op
de basisschool waarbij onderzoekend en ontdekkend
leren centraal staat.

41.	Tech event voor basisschool
leerlingen
Verzorg een workshop tijdens het Tech event voor
basisschoolleerlingen en maak hen enthousiast voor
techniek

42. Word hybride docent
Ontwikkel jouw pedagogische en didactische
vaardigheden en neem deel aan onze pool van hybride
docenten. Dat brengt de praktijk nog dichter bij het
onderwijs

43.	Apparatuur lenen binnen de
hele regio

Samen nieuwe apparatuur gebruiken, zoals:
lassimulator, total station, VR, drones of de
waterstofauto

