


Op de KTS maak je het!

HBR PIE BWI



Regio: 

KTS:
• Ruim 800 leerlingen

• Basis, Kader, Technomavo

• MBO-2 en Entree

• Symbiose



Jonge vakmensen harder nodig dan ooit



Structurele samenwerking

• 136 partners
– Scholen 
– Bedrijven
– Opleidingsbedrijven
– Overheid 

• 60 bedrijven  – Co-financiering

Subsidie Sterk Techniekonderwijs door overheid toegekend

Samenwerken aan 

sterk techniekonderwijs 

doet u ook mee?



Deelnemende scholen regio 18043 



Programmalijnen

1. Een innovatieve 
leeromgeving (learning
labs) creëren, die inspiratie 
en toekomstgericht 
techniek onderwijs 
faciliteert.

2. Het onderwijsprogramma
vernieuwen voor PIE, BWI, 
M&T. Techniek integreren in 
andere profielen en 
doorlopende leerlijnen naar 
het MBO creëren. 

3. Professionalisering van 
docenten op het gebied van 
nieuwe technieken en 
didactiek.

4. Instroombevordering: het 
imago van techniek 
verbeteren, leerlingen 
kennis laten maken en meer 
leerlingen laten kiezen voor 
techniek.



Innovatieve leeromgeving



Vernieuwen technische programma’s: 

doorontwikkelen doorlopende leerlijn

• CSPE sluiten we af eind leerjaar 3

• Bij de keuzevakken in leerjaar 4 wordt al een aanvang gemaakt met niveau-2

• Op dit moment pilots niveau-2 voor opleidingen bakker, kok en constructiewerker

• Vanaf volgend jaar (Wet Sterk Beroepsonderwijs):

• BWI

• Bouwtimmeren

• Meubelmaken

• Metselen

• PIE

• Constructiewerker

• Monteur elektrotechnische installaties

• Lasser

• Verspaner

• Eén keuzevak volledig bij bedrijf

• Technomavo: volledig mavo-programma + techniek

• HBR

• Kok

• Bakker



Vernieuwing onderwijsprogramma: 

keuzevak vmbo Smart Technology

• ICT & technologie toegepast in dagelijks 

leven

• Minicomputertjes

• 3D-printen

• Robotisering

• VR

• Nieuw lokaal: Hotspot KTS



• Kennismaken met techniek

• Verbeteren imago techniek

• Nieuwe technieken: 3D, robotisering, 

VR, drone

• Voldoen aan eisen 

techniekprogramma PO (Wetenschap 

& Technologie)

• ”Ontzorgen” PO

Bevorderen instroom techniek:

Hotspot KTS



Smart Technology is leidend, 

maar hoe kreeg ik mijn eerste techniekles?





4 industriële revoluties



4e industriële revolutie

• Kunstmatige intelligentie

• Blockchain

• Internet of Things (IoT)

• Virtual/augumented reality

• Big Data

• Robotisering

• Nieuwe skills werknemers 







De vakman/-vrouw blijft

Maar de nadruk op de 
traditionele vaardigheden 
zal verminderen

Vakmanschap



Dus ander uitgangspunt techniekonderwijs:

• 4e industriële revolutie vraagt andere vaardigheden – skills 

• Leerling van nu zal 6 keer van beroep veranderen – wendbare vakprofessionals 

• 21-eeuwse vaardigheden 

• Kleinschalig

• Individualistischer

• Creatief

• Inventief

• Integratie Techniek & sectoren 

• Leuk en uitdagend, contextrijk vanaf het begin!



• Uitdagend programma, beleving staat centraal 

• Onderzoekend & Ontdekkend leren – W&T 

• Ontzorgen van basisscholen 

• Doorlopende leer- ontwikkellijn PO – VO 

• Aantrekkelijk en leuk - vrolijk en kleurrijk – wow-factor 

• Jongens en meisjes

• Actuele thema’s – dichtbij de leerling 

Hotspot is hierbij leidend voor KTS, maar ook PO/VO



Het ontwerpteam

RAL92 – Bedrijfsstylisten

- Roosje Houwaart

- Lisanne Bergman

Docenten KTS:

- Sven Vonk (architect & docent wi)

- Evert van Schie (docent nask)

- Martien van Moorten (docent PIE)

- Richard Geerlings (ICT)

- Ronnie Boer (ICT en elektrotechniek)

- Nienke Creyghton - Veldman

Aannemer: Boudewijn Sluis (oud-leerling)

Installateur: Bas Parlevliet (oud-leerling)



Eisen Hotspot

• Zoveel mogelijk oppervlakte

• Onderzoeken – Voorbereiden
Uitvoeren – Terugkijken

• Verbinding met PIE en BWI 

• Kleurrijk en aantrekkelijk  

• Technologische uitstraling – schoon

• ICT infrastructuur – wifi – VR/AR mogelijkheden

• Presentatiemogelijkheden beeld & geluid

• Geluiddempend

• Flexibele indeling (meubilair, ICT, stroom)

• Veel opbergruimte

• PR voor techniek

• Voor jongens en meisjes, voor macho’s en nerds



THINK IT. DESIGN IT. CREATE IT.



Ontvangst basisschool



Uitdagend en flexibel



Ontwerpen en maken 



Lekker bouwen en spelen



Maar ook ontdekken & verwonderen 



Arduino

digitale geletterdheid 



(PSO) talentprogramma leerjaar 2:

Lasersnijder

Cad

monteren

In onderbouw



Projecten bovenbouw



Ontwikkelgroep PO-VO

• 4 Hotspots in Voorhout, Katwijk 

en Leiden (2)

• Gezamenlijk onderwijsprogramma 

Wetenschap & Technologie

• Docenten PO en VO

• Reeds 22 basisscholen volgen 

W&T-lessen op de KTS



Basisscholen
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