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WEBINAR LEREN VAN ELKAAR IN STERK TECHNIEK ONDERWIJS 

Programma Themabijeenkomst in de vorm van een webinar 

Datum:  donderdag 18 juni 2020 
Tijd:  13.00 – 14.00 uur 
Locatie:  digitaal via TEAMS 
 
De btg TGO organiseert themabijeenkomsten in de middagen volgend op de Algemene 
Ledenvergaderingen. Dit doet zij om haar leden mee te nemen in bepaalde ontwikkelingen, om kennis 
te delen dan wel om een beeld te krijgen wat er speelt en hoe de btg TGO hierop kan inspelen. 
Gezien de corona-maatregelen, is de themabijeenkomst in een aangepast vorm, namelijk een 
inspiratiesessie in de vorm van een webinar. 
 
Thema 
Dit keer spelen we in het op een actueel thema: Sterk Techniek Onderwijs. Een thema dat speelt in 
alle regio’s. De meeste plannen in het kader Sterk Techniek Onderwijs zijn beoordeeld door de 
commissie en toegekend. De samenwerkingsverbanden in de regio’s zijn nu aan zet! 
 
Doelstelling 
Nieuwsgierig naar de overeenkomsten en verschillen in thema’s die in de plannen worden opgepakt 
en hoe we daarin van elkaar kunnen leren en mogelijk ook samenwerken organiseert de btg TGO een 
eerste inspiratiesessie,  
 
Een snelle analyse levert op dat er vijf thema’s zijn die in veel plannen worden benoemd: 

1. Doorlopende leerlijn 
2. Aanpak praktische component in de vmbo-theoretische leerweg en loopbaanbegeleiding 
3. Cross-overs, via keuzevakken 
4. Infrastructuur 
5. Docententekort + professionalisering 

 
In deze eerste bijeenkomst gaan we aan de slag met de doorlopende leerlijn, dit omdat sommige 
scholen hier al aardig wat ervaring mee hebben en al meer zicht hebben op kansen en uitdagingen 
die hierbij naar voren komen.  
 
Programma 
Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden (STOHA) heeft al doorlopende leerlijnen vormgegeven en 
heeft de nodige ervaring. Zij zien een verhoogde instroom maar stellen nu vervolgvragen in het kader 
van: 

• Verhoogt deze aanpak de instroom en maakt de leerling ook een gemotiveerdere keuze voor 
de techniek? 

• De student krijgt ook de mogelijkheid om op basis van het gevolgde traject studiewinst te 
krijgen, hoe geven we dat vorm en waar zit dat dan in? 

 
Graag delen Henrique Dekkers (projectleider en ontwikkelaar Lucasscholen) en Janke Westerhuis 
(programmamanager STOHA) de opgedane inzichten en toekomstige stappen die gezet gaan worden 
met u. 
 
Na de presentatie wordt aan de hand van een aantal stellingen en vragen inbreng opgehaald voor een 
vervolgsessie op dinsdagmiddag 22 september 2020.  
 
Na afloop van deze inspiratiesessie heeft u zicht op ideeën en voorbeelden die u handvatten geven 
om binnen uw eigen regio in de samenwerkingsverbanden stappen te zetten.  
 
Voor wie?  
Deze bijeenkomst is voor een ieder die een rol vervult binnen de aanpak Sterk Techniek Onderwijs 
binnen de mbo-scholen en u wordt van harte uitgenodigd om collega’s vanuit het vmbo waarmee u 
samenwerkt uit te nodigen voor dit webinar.  
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Om zicht te hebben op het aantal deelnemers, vragen wij u aan te melden via deze link. 
 
We zien uit naar uw komst! 
 
 Konra Buls, Mondriaan College  Nirene van Brussel, Summa College 
 Dennis Engelhart, NOVA College  Yorick van de Bree, Platform Talent voor Technologie 
 Jos van de Wouw, Summa College  Sabine Mul en Mirjam van den Broek, MBO Raad, btg TGO 
 
 
PROGRAMMA 
 
12.45 – 13.00 uur: Digitale inloop in Teams 
13.00 – 13.05 uur: Welkom door werkgroep 
13.05 – 13.45 uur: Presentatie Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden door Henrique 

Dekkers en Janke Westerhuis 
13.45 – 13.55 uur: Ophalen inbreng voor vervolgsessie in september 
13.55 – 14.00 uur: Kort doorkijkje richting september  
14.00 uur Afsluiting 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4q2o0nzCkKUwODn5Wtz4ClEndD7M0VLjMF3JXJDlZhURU5EODlIWDg4NlhMVVQ5QUtNUzVaQ1JIWS4u

