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Bijna op de helft van onze STO! Heel trots op wat we samen in deze 
periode ondanks het C-woord gerealiseerd hebben. Alle scholen zijn 
volle bak in gaan zetten op het orde brengen van hun techniek en 
technologielokalen en dat heeft nu al geresulteerd in interessanter 
onderwijs voor zowel de leerling als de docent. Ook interessanter voor 
het lokale bedrijfsleven. Bij alle scholen is er mede door de 
ontwikkelingen in de lokalen ook een beter netwerk ontstaan met de 
bedrijven. De komende twee jaar gaan het verder verstevigen en 
verduurzamen van deze relatie ervoor zorgen dat we ook een up-to-date 
infrastructuur op de scholen kunnen behouden!

Bovenschools gaan we ook nog de komende tijd inzetten op een paar 
mooie initiatieven die we samen gestart zijn zoals 1 team in de regio en  
de kenniswerkplaatsen. In het volgende DB gaan we hier met elkaar 
afspraken over maken hoe dit te realiseren en wat dit moet opleveren 
voor het versterken van het techniekonderwijs.

Het met elkaar samen werken, kennis delen, brainstormen, soms even 
ruzie maken…dat is volgens mij met name het succes van onze STO. 
Gezamenlijk onze regio op de kaart zetten en met elkaar zorg dragen 
voor een mooie toekomst ervan.

V O O R W O O R D

Marian Joustra
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Eén van de actielijnen van STO is om op het gebied van techniekonderwijs de verbinding te 
maken tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel is om po-leerlingen bekend 
te maken met en te enthousiasmeren voor techniek in de breedste zin van het woord. 
Daarnaast gaan leerlingen op ontdekkingstocht om kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken. 
Waar ben ik goed in en wat vind ik leuk zijn vragen waar leerlingen antwoord op krijgen. 

In schooljaar 2021-2022 heeft Scholen aan Zee hoog ingezet om dit gestalte te geven in de 
regio Den Helder. Wij willen deze leerlingen graag kennis laten maken met hoe 
veelomvattend en toekomstgericht techniek en techniekonderwijs tegenwoordig is. Hiermee 
hopen wij leerlingen bekend te maken met en te interesseren voor techniekopleidingen die 
leiden tot een mooie baan in de regio. De lessen zullen gegeven worden op het Juniorcollege 
in Julianadorp en Beroepsonderwijs aan Zee in Den Helder om alle leerlingen van groep 7 en 
8 uit de regio in de gelegenheid te stellen hier gebruik van te maken en mooie ervaringen te 
laten opdoen. Vandaar dat wij vanaf februari wekelijks technieklessen gaan organiseren.

 
 
 
 

Scholen aan Zee opent haar (techniek) 
deuren voor het primair onderwijs



W W W . S T E R K T E C H N I E K O N D E R W I J S . N L

Na een aantal succesvolle pilotlessen begin dit schooljaar in samenwerking met basisschool 
Floriant van stichting Meerwerf, werden door de oplopende besmettingen en de daaruit 
voortvloeiende coronamaatregelen eind 2021 de deuren weer gesloten. Toch heeft deze 
periode ons als Scholen aan Zee waardevolle informatie opgeleverd over het lesgeven aan 
leerlingen van het primair onderwijs. We hebben bijvoorbeeld eigen lesmateriaal kunnen 
testen en ervaring kunnen opdoen met verschillende werkvormen. In de gedeeltelijke 
lockdownperiode hebben we ons lesmateriaal verder kunnen verfijnen en door kunnen 
ontwikkelen. Ook nieuw lesmateriaal maken stond hoog op de agenda. 
Maar gelukkig hebben we weer een doorstart kunnen met maken met het verzorgen van 
attractieve technieklessen. Dinsdag 1 februari was de kickoff. We hebben we ongeveer 15 
enthousiaste leerlingen mogen ontvangen van basisschool Floriant en dit smaakt natuurlijk 
naar meer! In het vervolg van het lopende schooljaar zien we ook graag anderen groep 7 en 
8 leerlingen van verschillende basisscholen op onze locaties verschijnen. Zoals gezegd: 
Scholen aan Zee opent haar (techniek) deuren voor het primair onderwijs!

Scholen aan Zee heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan prachtig ingerichte en inspirerende 
technieklokalen. Van traditioneel gereedschap tot state-of-the-art machines is zichtbaar voor 
leerlingen. Onder de bezielende leiding van gekwalificeerde techniekdocenten gaan 
leerlingen ongeveer 1,5 uur aan de slag met allerlei praktische opdrachten en werkstukken. 
Natuurlijk mag het eindproduct mee naar huis genomen worden om aan familie en vrienden 
te laten zien! 
In de lessen wordt kennis gemaakt met allerlei soorten bewerkbare materialen. Denk aan 
hout, metaal en verschillende kunststoffen. Leerlingen bouwen daarnaast een arsenaal aan 
gereedschapskennis op en leren ze dit te gebruiken in een praktijksetting waar natuurlijk 
veiligheid voorop staat. Samen leren, intensieve begeleiding door docenten en werken aan 
fijne (soms grove) motoriek zijn belangrijke begrippen die als een rode draad door de lessen 
lopen. 
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Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de basis van techniek aangeleerd krijgen, maar 
daarnaast ook de kans krijgen om machines van de toekomst in werking te zien en de 
grenzeloze mogelijkheden hiervan te ontdekken. Denk aan lasersnijders, 3d-printers en een 
robotarm. Dit alles onder één dak! 
Techniek is tegenwoordig zo veel meer dan aan een werkbank iets te maken. De technici van de 
toekomst moeten bijvoorbeeld creatief kunnen denken, kunnen ontwerpen en programmeren 
en een product kunnen maken. Dit maakt techniek ook zo boeiend. In onze technieklessen voor 
leerlingen uit primair onderwijs willen we hier aandacht aan schenken. 

Natuurlijk is het voor leerlingen van het primair onderwijs nog een ver van mijn bed show om 
na te denken over een toekomstig beroep. Daarom is het des te belangrijker dat deze 
leerlingen vooral leren ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden om te doen en of ze 
affiniteit hebben met praktisch leren ongeacht hun verwachtte uitstroomniveau. Feitelijk 
werken we aan een stukje zelfkennisontwikkeling, maar bovenal moeten ze het bij ons op het 
Juniorcollege of Beroepsonderwijs aan Zee naar hun zin hebben. 

De toekomst zal zijn dat je als leerling in het voortgezet onderwijs, ongeacht of je beland op het 
beroepsonderwijs, mavo, havo of vwo, leren in de praktijk een onderdeel wezenlijk onderdeel 
van het curriculum zal worden. In ieder geval moet de kans van praktisch leren mogelijk 
gemaakt worden voor alle leerlingen. Wij vinden dat je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen 
en we hopen dat de nieuwe po-vo samenwerking op techniekgebied een mooie eerste start 
hiervan is. 
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Scholen aan Zee, locatie Juniorcollege Scholen aan Zee, locatie Beroepsonderwijs aan Zee

In het kort:

Wat?
In het schooljaar 2021-2022 is het mogelijk voor leerlingen van groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs om les te krijgen in techniek op het voortgezet onderwijs. Onder leiding van 
gekwalificeerde techniekdocenten zullen uw leerlingen kennis maken met techniek in de 
breedste zin van het woord: van basisvaardigheden zoals hout bewerken tot kennismaking 
met de modernste technieken zoals lasercutters en de robotarm. 

 



ROC Kop en Clusius collega's bij een
warmtepompinstallatie in de 
techniekcampus van
ROC Kop van Noord Holland. 

W W W . S T E R K T E C H N I E K O D E R W I J S . N L

Kennismaking is altijd goed!!!
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Mijn naam is Hans Visser, oprichter van het Technolab Schagen van het Clusius College Schagen 
en al sinds de eerste overleggen betrokken bij STO Kop van Noord Holland. Daarnaast ben ik 
coördinator van Technolgie en Toepassing binnen het Clusius College Schagen één van de 
nieuwe uitstroom richtingen in de nieuwe leerweg Gl/TL. Kortom een aanjager van technisch 
onderwijs in de regio. 

Een van de doelstellingen binnen Sterk Techniek Onderwijs is het verzorgen van de doorstroom 
naar het MBO.  In het kader daarvan had ik voor mijn collega’s vmbo techniek een studiedag 
georganiseerd.

Hier onder een kort verslagje van het bezoek aan het ROC Kop van Noord Holland.

Vrijdag 21 januari gingen 13 vmbo techniek docenten van verschillende Clusius vestigingen 
tijdens hun studiedag op bezoek bij de mbo techniek collega’s van ROC Kop van Noord-Holland. 
Met de fusie in het vooruitzicht maakten ze alvast kennis met elkaar, de techniekopleidingen 
van ROC Kop en bespraken ze onder andere de eerste kansen om de doorstroom tussen het 
vmbo en het mbo binnen de nieuwe organisatie Vonk te bevorderen.
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ROC Kop docenten lieten aan de Clusius docenten zien wat ze op het gebied van techniek in 
huis hebben en wat hun techniekopleidingen inhouden. Ook kregen de Clusius collega’s een 
rondleiding op de techniekcampus van ROC Kop van Noord-Holland. Hier bieden zij een groot 
deel van de technische opleidingen aan. Er zijn theorielokalen, maar vooral ook grote 
bedrijfshallen waar studenten aan de slag gaan en producten maken.

Het was een waardevolle eerste kennismaking. “Het was goed om te zien wat ROC in huis heeft 
op het gebied van techniek”, was een van de uitspraken van de docenten vmbo techniek van het 
Clusius College. Er zijn gelijk al enkele vervolg activiteiten besproken. Zo zijn, voor de vmbo 
scholen die dat willen, 3e jaars vmbo leerlingen van harte welkom om bij ROC Kop een 
workshop te doen om kennis te maken met de techniekopleidingen. Ook willen de mbo techniek 
collega’s van ROC Kop altijd langskomen bij de vmbo techniek collega’s in de Kop van Noord 
Holland om kennis te delen en voorlichting te geven aan Techniek collega’s. 

Wil jij ook met leerlingen of collega’s een rondleiding, workshop of voorlichting neem dan 
contact op met Pauline Kaan pkaan@rockopnh.nl van de techniekcampus Den Helder. 

Kortom: “Als we weten van elkaar wat we in huis hebben, kunnen we
die kansen in de toekomst gaan benutten. Dit begint met kennismaken”

mailto:pkaan@rockopnh.nl
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Bron: Noordhollands 
Dagblad, editie Schager 
Courant van  22 januari 
2022.
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De vakken Techniek, Bouwkunde en Metaaltechniek worden al jaren niet meer gegeven op 
OSG de Hogeberg op Texel, maar dat wil niet zeggen dat de OSG de lessen in technische 
vaardigheden overboord heeft gegooid, integendeel. Luisterend naar de vraag van het 
bedrijfsleven om leerlingen te interesseren voor technische vakken is in de afgelopen jaren 
ingezet op een nauwe samenwerking tussen school en bedrijfsleven. Zowel in de school als 
daarbuiten wordt hard gewerkt om onderwijs en bedrijven in de techniek met elkaar te 
verbinden. 

Het technieklokaal, dat voorheen was ingericht met voor metaalbewerking, is nu geschikt 
gemaakt voor verschillende technische keuzevakken. Naast het technieklokaal is ook het ICT 
lokaal gesitueerd, waar gebruik gemaakt kan worden van 3D-printers en waar diverse 
roboticaprojecten plaatsvinden. 

De OSG beschikt daarnaast over een houtbewerkingslokaal dat zeer binnenkort aangepast 
gaat worden aan de moderne eisen en normen en van nieuwe machines zal worden 
voorzien. Dat is niet alleen van belang voor technische keuzevakken, maar ook voor de dit 
jaar gestarte samenwerking met praktijkschool De Pijler uit Den Helder waarvan PRO- 
leerlingen op de OSG deelnemen aan o.a. technieklessen.

De perfecte combinatie op 
OSG de Hogeberg
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Er wordt voor vmbo-leerlingen lesgegeven in het profiel D&P. Binnen dat profiel kunnen ze 
kiezen uit tien keuzevakken. Een aantal daarvan zijn specifiek technische keuzevakken.  Zo
wordt het keuzevak ‘Hout- en meubelverbindingen’ aangeboden, het keuzevak ‘Installeren en 
monteren’, het keuzevak ‘Commerciële visserij’ en het keuzevak ‘Fietstechniek’. Dat laatste is 
natuurlijk niet zo gek als je bedenkt dat op vakantie-eiland Texel veel fietsverhuurders actief 
zijn, die altijd op zoek zijn naar goede medewerkers. Vaak blijkt dat goede leerlingen meteen 
aan het werk kunnen bij deze bedrijven.

In samenspraak met het Texelse bedrijfsleven is de keuze voor deze vakken tot stand 
gekomen. Bedrijven op Texel willen graag meewerken aan het interesseren en opleiden van 
toekomstige medewerkers. Zo hebben de deelnemers van het keuzevak ‘Hout- en 
meubelverbindingen’ allen een middag bij Bouwbedrijf Van Heerwaarden gewerkt, zodat ze 
konden ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Eenzelfde constructie wordt gedaan bij 
het keuzevak Installeren en monteren. Voor het keuzevak Fietstechniek is een monteur van 
een van de grote fietsverhuurders ingeroosterd om op school als gastdocent de lessen te 
geven. 

Er is dus sprake van een perfecte combinatie van praktijk, techniek en prachtig onderwijs! Op 
deze wijze kan een kleine eilandschool zeer positief bijdragen aan het versterken van het 
bedrijfsleven in de eigen regio. 
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