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Wie zijn STO-Apeldoorn e.o.
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Ref. PO

Bedrijven regio Apeldoorn e.o. 
van Barneveld tot Rijssen



Wat was er allemaal al?

Week van de Techniek
Tour de Techniek

Techno-discovery

Trots op vmbo

Techfunity

Platform techniek 
Apeldoorn

Platform techniek 
Epe

Cleantech regio

Week van de 
duurzaamheid

Banenmarkten

Business 4 schools





NewTechpark en STO-A -2020
vergelijkbare ambitie, parallelle sporen

New TechPark

Activiteiten gericht op po met 
technodiscovery en mbo met smart 
technolgy

Focus: Apeldoorn

Vereniging van bedrijven, onderwijs, en 
overheid

Platform Techniek Apeldoorn 
geïntegreerd

Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o.

Activiteiten gericht op vmbo met 
verbinding naar po en mbo

Focus: voedingsgebied scholen 
(Barneveld – Rijssen/Apeldoorn/Epe/ 
Vaassen)

Samenwerking met platform Techniek 
Apeldoorn en platform Techniek Epe

optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om 
regionaal aan de behoefte op de arbeidsmarkt te voldoen.

borging van activiteiten en ontwikkelingsprocessen ook na december 2023
stroomlijnen vragen aan bedrijven en aan scholen



Wat doen we concreet samen?



NewTechpark en STO-A 
de kracht van samen ontdekken

• De zeven werelden van techniek geven een krachtige context om in te werken

• Een plek van niets naar iets helpen ontwikkelen vraagt lef

• Je kunt pas samenwerken als je weet wie je zelf bent

• Leren buiten de school moet je niet in de school organiseren

• NTP creëert de ruimte buiten de school waar geëxperimenteerd kan worden

Gezamenlijke jaaragenda voor schooljaar 22/23 voor oriëntatie
leerlingen po, onderbouw v(mb)o en bovenbouw vmbo



Oktober 2021 
Techniek Festival   

7 werelden

Voorbereiding pilot 
wonen werken 

verkeer

Opstart 
voorbereidingen 

2022/2023

Maart 2022 pilot 
Wonen Werken 

Verkeer

Voorbereidingen 
2022/23

Oktober 2022 
Techniek Festival   

7 werelden

High Tech & 
Science

Energie, water en 
veiligheid

Mens en 
gezondheid

Oktober 2023 
Techniek Festival   

7 werelden

Voeding en Natuur

Wonen Werken 
Verkeer

Ontwerp productie 
en wereldhandel

Digitaal Media en 
Entertainment21/22 22/23 23/24

Wat is er in de aanbieding?

Binnen elke wereld: 
alle centrale doelen zichtbaar maken en verbinding leggen tussen leerlingen 
PO&VO&MBO
verdiepingsopdrachten voor zowel onderbouw VMBO als bovenbouw VMBO  
(elk met eigen focus)




