
 
Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland (BTZ) 2021 AFGELAST  
 
Na de persconferentie van jl vrijdag kwam uiteraard de vraag op ons af ‘kan de BTZ doorgaan?’.  
We hebben ons met verschillende mensen (verantwoordelijken) gebogen over deze vraag en zijn 
tot de conclusie gekomen dat – alhoewel het qua regelgeving mogelijk is –NIET verstandig is om 
de BTZ door te laten gaan. 
 
Achtergrond is dat we het voor de mensen, die betrokken zijn bij de organisatie van deze week, 
niet verantwoord achten om (in 5 dagen tijd) in aanraking te komen met ruim 1.300 leerlingen en 
circa 100 begeleiders. 
Daarom is besloten dat de BTZ-2021 NIET door kan gaan. 
Dank in ieder geval voor iedereen die mee geholpen heeft bij alle voorbereidingen. 
 
  
Alternatieve activiteiten 
  
Om toch daadwerkelijk met de leerlingen aan de slag te kunnen gaan hebben we de volgende 
suggesties: 
  

• Doe de  Techcheck - Jet-Net & TechNet met je leerlingen, ze verwerven hiermee inzicht in 
hun drijfveren, barrières en mogelijkheden ten aanzien van techniek. En als docent krijg je 
een beeld welke sector de meeste belangstelling heeft van je leerlingen. Handig voor het 
uitkiezen van een gastles. 

• Een professional uitnodigen voor een gastles in de klas, dit kan oa 
via www.bedrijfplusschool.eu 

• Een virtueel bedrijfsbezoek, ook dit kan via www.bedrijfplusschool.eu , daar staan ook 
lesopdrachten en toelichtingen voor docenten 

• Opdrachten over energie, bio-base en (Zeeuwse) scheepvaart staan op Lesmateriaal | 
Ontdek Kasteel 

• Ook op de site van de Girls Future staan naast tal van teksten over Zeeuwse meiden, in 
allerlei sectoren, ook LOB-opdrachten: Voor docenten – GirlsFuture 

o De nieuwe editie voor het VMBO is vorige week afgeleverd bij alle scholen, heb je die 
al ontvangen en ingekeken? En uitgedeeld en besproken in de klas? 

o De teksten en de inhoud zijn zeker ook geschikt en informatief voor jongens 
  

 Voor de school-begeleiders/ decanen/ LOB-mentoren bieden we ook nog de volgende inspiratie-
bronnen: 
  

• Wie vorige week niet in de gelegenheid was de webinar over het Beta Mentality Model en 
het concept van ‘7 werelden te volgen’ kan deze terug kijken 
via:   https://vimeo.com/645130154/c1b3ac0bf7 



 
• De besproken presentatie is terug te zien op Sterk Techniekonderwijs Zeeland - Huis van de 

Techniek(doorscrollen tot onder aan de pagina / publicaties) 
• Voor meer inspiratie kun je ook kijken op Techniek de klas in halen - Jet-Net & TechNet 
• Of de toolkit ‘iedere dag W&T in de klas’ raadplegen, met talrijke links naar informatie- en 

lesmateriaalbronnen: toolkit 'iedere dag W&T in de klas' (doorscrollen tot onder aan de 
pagina / publicaties) 

  
  

Uiteraard vinden ook wij het bijzonder vervelend dat de BTZ op de valreep niet door kan gaan. 
Gelukkig hebben we in Zeeland meer dan voldoende faciliteiten om de brede oriëntatie op techniek 
alsnog mogelijk te maken. We hopen dat veel docenten/mentoren hier gebruik van (blijven) zullen 
maken. De Zeeuwse arbeidsmarkt schreeuwt om technisch personeel. Laten we daar onze bijdrage 
aanleveren! 
  
 


