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PROGRAMMA ‘LEREN VAN ELKAAR IN STERK 
TECHNIEKONDERWIJS’ 
 
De plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn beoordeeld door de commissie en 
toegekend. De samenwerkingsverbanden in de regio zijn nu aan zet! Kunnen we van elkaar leren, en 
misschien zelfs samenwerken? Denk mee en deel je kennis tijdens de themabijeenkomst ‘Leren van 
elkaar in Sterk Techniekonderwijs’.  
 
Doorlopende leerlijn 
 
Voor deze bijeenkomst hebben we ervoor gekozen om de doorlopende leerlijn te behandelen, omdat 
dit thema in veel plannen terugkomt. De btg TGO heeft samen met het Summa College, NOVA 
College en ROC Mondriaan het programma samengesteld. We starten met een presentatie van Sterk 
Techniekonderwijs Haaglanden, daarna gaan we aan de slag in een werksessie.  
 
Programma  
 

12.30 – 13.00 uur: Lunch 

13.00 – 13.15 uur: Welkom door werkgroep 

13.15 – 13.45 uur: Presentatie Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden 

13.45 – 14.30 uur: Start werksessie: In beeld brengen van: 

 snel op te pakken ideeën en voorbeelden 

 de nog iets verder uit te werken ideeën en voorbeelden 

 de verder te doordenken ideeën en voorbeelden 

 

14.30 – 14.45 uur: Pauze 

14.45 – 15.30 uur: Vervolg werksessie: aanscherpen van de verschillende categorieën 

ideeën en voorbeelden op: 

 wat zijn bedoelde en onbedoelde effecten’ 

 waar loopt men in de uitvoering mogelijk tegenaan 

 wat levert het op? 

 Wat vraagt dit aan de voorkant in het kader van 

verwachtingsmanagement richting betrokken partijen? 

 

15.30 – 16.00 uur Wrap-up van de uitkomsten vanuit de verschillende groepen en 

inventariseren eventuele vervolgacties. 

 

16.00 – 16.30 uur Bespreken invulling eventueel volgende bijeenkomst, indien daar 

behoefte aan is. 

 

16.30 uur Afsluiting en aansluitend een borrel 

 

Toelichting programma 
 
ROC Mondriaan heeft al doorlopende leerlijnen vormgegeven en heeft de nodige ervaring. Zij zien 
een verhoogde instroom maar stelt nu vervolgvragen in het kader van: 

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

 Als de leerling een keuze voor de techniek heeft gemaakt, blijven ze dan in het mbo ook in de 
techniek? Zo, niet waarom verlaten deze studenten dan de opleiding en waar gaan ze 
vervolgens heen? 
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 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 zij de opgedane inzichten en toekomstige stappen die gezet gaan worden. 
 
Aan de hand van een presentatie vanuit Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden (waarin ROC 
Mondriaan participeert), gaan we met elkaar in gesprek over en in beeld brengen: 

 Welke ideeën en goede voorbeelden kunnen we snel verder brengen? 

 Welke ideeën en voorbeelden hebben nog iets meer uitwerking nodig? 

 Welke ideeën en voorbeelden moeten nog verder uitgedacht worden? 
 
Waarbij we steeds in onze overwegingen meenemen: 

 Wat zijn bedoelde en onbedoelde effecten? 
 Waar loopt men in de uitvoering tegenaan? 
 Wat levert het ons (vmbo en mbo) op? 
 Wat vraagt dit aan de voorkant in het kader van verwachtingsmanagement richting betrokken 

partijen? 
 
Tot slot kijken we graag met u naar de invulling van een vervolgbijeenkomst, indien daar behoefte aan 
is. 
 
We zien uit naar uw komst! 
 
Namens de werkgroep Sterk Techniekonderwijs 
 
Konra Buls, Mondriaan College 
Dennis Engelhart, NOVA College 
Jos van de Wouw, Summa College 
Nirene van Brussel, Summa College 
Sabine Mul, MBO Raad, btg TGO 

 

 
 
 

 


