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1. Doelstellingen 
In aansluiting op de constateringen uit § 3.3 van de Regiovisie zijn de doelstellingen voor het techniekonderwijs in de 
regio West-Brabant Midden als volgt geformuleerd.  
1 De instroom van leerlingen in het technisch en technologisch vormgegeven vmbo vergroten volgens de tijdlijn: 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 2023/2024 
N* + 2% N* + 4% N* + 6% 

* N = aantal leerlingen schooljaar 2019/2020. 
 
Toelichting 
Zie Regiovisie § 3.3.  
 

2 Het technisch en technologisch vormgegeven vmbo innoveren door middel van: 
• invoering van de keuzevakken Slimme Technologie, Robotica, Milieu, hergebruik en duurzaamheid, Ontwerp 

duurzame comfortwoning, Domotica en automatisering, 3D-vormgeving en -realisatie en Digispel; 
• doorontwikkeling van het keuzevak Innovatie en prototyping; 
• een doorlopende leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden. 
 
Toelichting 
Zie Regiovisie § 3.3. 
 

3 De doorstroom naar het techn(olog)isch mbo vergroten volgens het onderstaande schema en middels: 
• doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor niveau 2, 3 en 4 voor alle technische en technologisch vormgegeven 

profielen en met speciale aandacht voor innovatieve technologie; 
• een aanbod voor alle leerlingen uit de technische en technologisch vormgegeven profielen en uit de tl/nieuwe 

leerweg voor zover het T&T en het Bèta Challenge-programma betreft, van 60 uur per leerjaar aan reële, 
multidisciplinaire en toekomstgerichte projecten, betrekking hebbend op de regionale thematiek en 
ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met mbo en bedrijfsleven; 

• 2 bedrijfsbezoeken, 3 gastlessen en 1 techniek(promotie)evenement per jaar voor alle leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo, gericht op innovatie, met aandacht voor technologische toepassingen in de niet-
technische sectoren (zoals de zorg), met het accent op regionale thema’s en met aandacht voor het 
aantrekkelijke arbeidsmarktperspectief; 

• uitbreiding van de technologische vormgeving van D&P, zodat alle D&P-leerlingen techn(olog)ische kunnen 
kiezen voor een volledig technologische invulling van het profiel;  

• een aanbod aan T&T en een Bèta Challenge-programma in de tl/nieuwe leerweg. 

 Schooljaar 
2021/2022 

Schooljaar 
2022/2023 

Schooljaar 
2023/2024 

Technische en technologisch 
vormgegeven profielen 

N* + 1,5% N* + 3% N* + 5% 

Theoretische leerweg N* + 2% N* + 4% N* + 6% 
* N = aantal leerlingen schooljaar 2019/2020. 
 
Toelichting 
Zie Regiovisie § 3.3. 
 

4 De basisvoorwaarden voor een sterk en eigentijds techniekonderwijs (inclusief het uitvoeren van doelstellingen 1, 
2 en 3) op orde hebben: 
• beschikken over een vast netwerk van 50 technische en technologische bedrijven in de regio met het oog op: 

o professionalisering van docenten door middel van onder meer 3 professionaliseringsbijeenkomsten en 3 
dagen docentstage per jaar voor alle docenten uit het technische en technologisch vormgegeven vmbo; 

o het eenvoudig structureel kunnen organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken voor alle leerlingen po 
(groep 7 en 8), vmbo onderbouw en vmbo bovenbouw; 

o het creëren van een poule van hybride docenten en technisch instructeurs; 
o het kunnen bieden van de mogelijkheid aan leerlingen om kennis te maken met en gebruik te maken 

van state-of-the-artfaciliteiten (machines, apparatuur, etc.) bij bedrijven. 

Het netwerk wordt opgebouwd volgens onderstaand schema. 
 

Start schooljaar 2020/2021 Start schooljaar 2021/2022 Start schooljaar 2022/2023 
25 bedrijven 40 bedrijven 50 bedrijven 

 
• een kwalitatief hoogwaardige, eigentijdse en motiverende fysieke leeromgeving; 
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• voldoende kennis bij docenten van de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk; 
• voldoende hybride docenten en technisch instructeurs; mogelijkheden tot flexibel inzetten van docenten met 

specifieke kennis - zodat leerlingen een groter onderwijsaanbod hebben op hun eigen school 
 

Toelichting 
Om de doelstellingen 1 t/m 3 te realiseren, zijn de voorwaarden zoals beschreven in deze doelstelling 4 nodig.  
Zie ook Regiovisie § 3.3. 
 

2. Activiteitenplanning 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen uit hoofdstuk 1 uitgewerkt in activiteiten: 
• In welke ‘stappen’ (hoe), wanneer en door wie de activiteiten dienen te worden uitgevoerd staat in de schema’s.  
• Welke scholen/partijen precies bij welke activiteit betrokken zijn staat in Bijlage E Uitvoerende scholen en 

bedrijven per activiteit.  
• Ook uit de begroting valt af te lezen welke scholen/partijen participeren in een activiteit.  
• Mijlpalen staan in de schema’s vermeld als MP.  
• In de activiteitenplanning van alle activiteiten (met uitzondering van activiteit 4A) is opgenomen dat een 

werkgroep benoemd wordt. Iedere werkgroep wordt geleid door een projectleider. Zie hiervoor ook § 3.1 van dit 
Activiteitenplan. 

Doelstelling 1 – De instroom van leerlingen in het technisch en technologisch vormgegeven vmbo 
vergroten volgens de tijdlijn: 
 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 2023/2024 
N* + 2% N* + 4% N* + 6% 

* N = aantal leerlingen schooljaar 2019/2020. 
 
Activiteit 1A 
Doorlopende leerlijn po-vmbo onderbouw ontwikkelen en invoeren met op innovatietechnologie gerichte regionale 
thema’s, in samenwerking met het mbo 
Gewenst resultaat 
Er is een samenhangend, evenwichtig opgebouwd programma voor po en vmbo onderbouw, waarin de leerlingen 
kennismaken met innovatietechnologie, technologie leuk gaan vinden en in groteren getale dan nu kiezen voor 
technisch of technologisch vormgegeven vmbo. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Benoemen 2 werkgroepen: 
• werkgroep 1, bestaande uit 

vertegenwoordigers po en vmbo die 
verbinding leggen met een 26-tal po’s uit 
het voedingsgebied1 en uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(adviserend) 

• werkgroep 2, bestaande uit docenten 
vmbo, docenten mbo (adviserend) en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(adviserend) 

X X      Directies van po’s uit 
voedingsgebied, 
directies van de 4 
vmbo-scholen, 
directie mbo en 
directies bedrijven 

Huidige lesaanbod Wetenschap & Technologie 
(W&T) voor de basisscholen inventariseren  

X X 
 

    Leden werkgroep 1 
 

Op innovatietechnologie gerichte onderdelen 
van het huidige vmbo-aanbod in de 
onderbouw inventariseren 

X X      Leden werkgroep 2 

Doorlopende leerlijn innovatietechnologie po-
vmbo onderbouw ontwerpen, waar mogelijk 
het huidige lesaanbod W&T en vmbo 
onderbouw integrerend en met 
integratiemogelijkheden voor LOB (vmbo 
onderbouw); hierbij is aandacht voor 
duurzaamheid en energietransitie in het 
kader van regionale thema’s zoals smart 

 MP      Leden werkgroep 1 
en 2 
 

 
1 De regio telt ca. 50 po-scholen. Dit plan beoogt de komende 4 jaar 26 daarvan in de activiteiten uit doelstelling 1 te 
betrekken. In de periode daarna is het streven om alle 50 scholen in de hier beschreven activiteiten te betrekken. 
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Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

mobility, smart logistics, smart farming 
(agrofood en technologie) en biobased 
toepassingen in onder meer de bouw 
Doorlopende leerlijn voor po uitwerken in 
lesmateriaal; waar mogelijk met hergebruik 
van het huidige lesmateriaal W&T 

  MP     Leden werkgroep 1 
 

Organiseren van pilot van activiteiten 
(lessen) voor groep 7 en 8 bij 3 po-scholen 
(afspraken maken, ruimtes regelen, 
communicatie met ouders) 

  X     Leden werkgroep 1 
 

Uitvoeren van pilot van activiteiten (lessen) 
voor groep 7 en 8 bij 3 po-scholen 

   MP    Docenten po en 
leden werkgroep 1 

Evalueren en bijstellen van de pilot 
(programma, lesmateriaal, organisatie en 
uitvoering) 

   X X   Docenten po en 
leden werkgroep 1 

Gefaseerd uitrollen van de leerlijn bij overige 
po-scholen 

    X MP  Docenten po en 
leden werkgroep 1 

Doorlopende leerlijn innovatietechnologie 
voor de onderbouw van het vmbo uitwerken 
in lesmateriaal 

  MP     Leden werkgroep 2 

Uitvoeren van een pilot van lessen in de 
onderbouw bij 1 vmbo-school 

   MP    Vmbo-docenten en 
leden werkgroep 2 

Evalueren en bijstellen van de pilot 
(programma, lesmateriaal en 
organisatie/uitvoering) 

   X X   Vmbo-docenten en 
leden werkgroep 2 

Gefaseerd uitrollen van de leerlijn bij de 
overige vmbo-scholen 

    X MP  Vmbo-docenten en 
leden werkgroep 2 

Organiseren en uitvoeren van een jaarlijkse 
inspiratiedag voor docenten groep 7 en 8 
over techniek en technologie in 
samenwerking met bedrijven, vmbo en mbo 

 MP    X X Docenten po, leden 
werkgroep 1 en 2, 
bedrijven uit het 
netwerk (zie 
activiteit 4A) en 
docenten mbo 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar  X  X  X X Alle betrokkenen 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 1A opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo-scholen. Per docent is in de projectopdracht 
opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de 
jaartaak van de docent opgenomen.  

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 1A, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Lesaanbod en innovatiegerichte onderdelen inventariseren binnen po en vo 
o Doorlopende leerlijn po vo ontwerpen  
o Lesmateriaal uitwerken 
o Pilot organiseren, evalueren en bijstellen 
o Uitrollen leerlijn binnen alle scholen 
o Organiseren inspiratie dag 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• In kwartaal 2 van 2020 worden 1 of 2 vertegenwoordigers namens de 26 PO scholen die betrokken zijn, geworven 
voor de werkgroep. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 
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Ureninzet scholen2 

• 80 uur per jaar voor de projectleider (zie voor de projectleider § 3.1) 
• 120 uur per jaar voor docenten van de vmbo-scholen 
• 40 uur per jaar voor docenten mbo 
• 480 uur per jaar voor de docenten van de po scholen (20 uur/jaar * 26 po scholen) 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 1A. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Adviseren bij de inrichting van de doorlopende leerlijn 
• Bijdragen aan de organisatie en invulling van de inspiratie dag 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 20 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 10 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 20 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 20 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 20 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 20 uur per jaar Koninklijke Metaalunie 
• 30 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 20 uur per jaar Otib 
 
 
Activiteit 1B 
Promotie van techniekonderwijs bij jongeren (po en vmbo onderbouw) en hun ouders door de inzet van jaarlijks 
terugkerende promotie-evenementen met ‘doe’-activiteiten, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Hierbij is aandacht voor 
innovatietechnologie (thema’s duurzaamheid, energietransitie en specifieke toepassingen van technologie in andere 
sectoren) en ICT. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat een opleiding in de techniek/technologie aantrekkelijke 
baankansen biedt.  
Gewenst resultaat 
Jongeren en hun ouders hebben een reëel beeld van de huidige techniek/technologie en van de 
opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarktrelevantie. Zij hebben een positief beeld van de techniek/technologie en 
jongeren kiezen meer dan in schooljaar 2018/2019 voor een techn(olog)ische vmbo-opleiding. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten po, 
docenten/decanen/mentoren vmbo 
onderbouw, docenten mbo 
(adviserend) en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

X       Directies van po’s uit 
voedingsgebied, directies van 
de 4 vmbo-scholen en directies 
bedrijven 

Organiseren en uitvoeren van 
deelname aan het jaarlijkse 
technologie-evenement Game-on3, 
tevens ouders uitnodigen; inclusief het 
organiseren van vervoer van 
leerlingen en ouders naar het 
evenement 

 MP    X X Werkgroepleden, docenten 
vmbo en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Organiseren en uitvoeren van 
deelname aan Girlsday4 door minimaal 
100 meisjes vanuit het vmbo 

 MP    X X Werkgroepleden (m.u.v. 
docenten po), 
docenten/decanen/mentoren 
vmbo onderbouw 

 
2 In de begroting is bij activiteit 1A voor de schoolleiding een totaalaantal uren opgenomen dat betrekking heeft op alle 
activiteiten (niet alleen op activiteit 1A). 
3 Game-on is een evenement waarbij het regionale technische en ICT-bedrijfsleven aan jongeren laat zien wat techniek 
en technologie zijn. Het gaat onder andere over ICT, duurzaamheid en op innovatietechnologie gerichte thema’s. Er 
worden doe-activiteiten georganiseerd ten behoeve van po- en vmbo-onderbouwleerlingen. 
4 Zie hiervoor https://www.vhto.nl/projecten/girlsday/?L=0. 
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Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Organiseren en uitvoeren van 
deelname aan First Lego League door 
minimaal 10 po-scholen in de regio en 
3 klassen uit de onderbouw van de 
vmbo-scholen, waarbij ouders worden 
uitgenodigd om bij de finale aanwezig 
te zijn 

X MP   X X X Werkgroepleden en Stichting 
Breda Innovatie en 
Technologie Stimulering (BITS) 

Organiseren en uitvoeren van 3 
gastlessen en 2 bedrijfsbezoeken op 
jaarbasis voor po (ca. 26 scholen) en 
vmbo onderbouw (4 participerende 
scholen), gericht op 
innovatietechnologie (thema’s 
duurzaamheid, energietransitie en 
specifieke toepassingen van 
technologie in andere sectoren) en ICT 

 X  X MP X X Werkgroepleden, 
accountmanager (zie act. 4A) 
en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Evaluatie en bijstelling, 2 keer per jaar X  X  X  X Alle betrokkenen 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 1B opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo-scholen. Per docent is in de projectopdracht 
opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de 
jaartaak van de docent opgenomen. Voor het Markland College is een vacature gesteld welke op dit moment wordt 
ingevuld. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 1A, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

• Organiseren en uitvoeren van de volgende promotie evenementen 
o Game-on 
o Girlsday 
o First Lego League 
o 3 gastlessen, 2 bedrijfsbezoeken voor de po scholen 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• In kwartaal 2 van 2020 worden 1 of 2 vertegenwoordigers namens de 26 PO-scholen die betrokken zijn, geworven 
voor de werkgroep. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 120 uur per jaar voor de projectleider 
• 120 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen 
• 40 uur per jaar voor docenten mbo 
• 832 uur per jaar voor de docenten van de po scholen (32 uur/jaar * 26 po scholen) 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 1B. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Adviseren bij de inrichting van de doorlopende leerlijn 
• Mee organiseren en uitvoeren van de promotie evenementen 
 
Ureninzet bedrijfsleven: 
• 20 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 10 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 10 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 28 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 10 uur per jaar van Inframensen Zuid 
• 20 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 8 uur per jaar Koninklijke Metaalunie 
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• 30 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 20 uur per jaar Otib 
• 40 uur per jaar PZW 
 
 
Doelstelling 2 – Het technisch en technologisch vormgegeven vmbo innoveren door middel van: 
• invoering van de keuzevakken Slimme Technologie, Robotica, Milieu, hergebruik en duurzaamheid, 

Ontwerp duurzame comfortwoning, Domotica en automatisering, 3D-vormgeving en -realisatie en 
Digispel; 

• doorontwikkeling van het keuzevak Innovatie en prototyping; 
• een doorlopende leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Opmerking: ook activiteit 3C draagt bij aan deze doelstelling! 
 
Activiteit 2A 
De keuzevakken Slimme Technologie, Robotica, Milieu, hergebruik en duurzaamheid, Ontwerp duurzame 
comfortwoning, Domotica en automatisering, 3D-vormgeving en -realisatie en Digispel ontwikkelen5 en uitvoeren en 
het keuzevak Innovatie en prototyping doorontwikkelen en verder uitvoeren, verspreid over de verschillende 
vestigingen in de regio. 
Gewenst resultaat 
Een aanbod aan keuzevakken Slimme Technologie, Robotica, Milieu, hergebruik en duurzaamheid, Ontwerp duurzame 
comfortwoning, Domotica en automatisering, 3D-vormgeving en -realisatie, Digispel en Innovatie en prototyping. 
Daarbij vindt spreiding van het aanbod plaats over verschillende scholen en vestigingen, waarbij leerlingen - dankzij 
afspraken tussen de scholen onderling over beschikbaarstelling van faciliteiten en docenten (zie ook act.4B en 4D) - 
van het aanbod op andere scholen gebruik kunnen maken. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten vmbo, docenten mbo 
(adviserend) en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

X       Directies van de 4 vmbo-
scholen, directie mbo en 
directies bedrijven 

Ontwikkelen keuzevakken: bepalen van 
inhouden, (door)ontwikkelen 
lesmateriaal, met inhoudelijke 
afstemming op programma mbo 

X X X MP    Werkgroepleden 

Uitvoeren van 1 pilot per keuzevak en 
per pilot 1 klas 

  X X MP   Docenten vmbo 

Evaluatie van pilots en bijstelling waar 
nodig 

    X X  Alle betrokkenen 

Afstemmen (in tijd) van 
programmeringen tussen de vmbo-
scholen 

    X X  Werkgroepleden, directies 
vmbo-scholen  

Uitvoeren van keuzevakken na bijstelling       MP Docenten vmbo 
Evaluatie en bijstelling, 2 keer per jaar       X Alle betrokkenen 

 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 2A opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo scholen, gebaseerd op de verdeling van de 
keuzevakken over de 4 scholen (zie projectopdracht). Per docent is in de projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij 
op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van de docent 
opgenomen. Voor het Markland College is een vacature gesteld t.b.v. de ontwikkeling van 3 keuzevakken, welke op dit 
moment wordt ingevuld. Voor Da Vinci geldt ditzelfde voor 2 keuzevakken. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 2A, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Ontwikkelen keuzevakken: bepalen van inhoud, (door)ontwikkelen lesmateriaal,  
o Inhoudelijke afstemmen op programma mbo 
o Uitvoeren en evalueren van 1 pilot per keuzevak 
o Afstemmen programmering over de 4 vmbo scholen 
o Uitvoeren van de keuzevakken 

 
5 Met ontwikkelen wordt hier bedoeld: het uitwerken van een concreet (les)programma aan de hand van de 
eindtermen van de keuzevakken.  
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• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe en is 
afhankelijk van de inhoud van het keuzevak. Wie exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, 
wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 120 uur per jaar voor de projectleider 
• 240 uur per jaar voor docenten van de vmbo-scholen per keuzevak (voor schema: zie bijlage) 
• 240 uur per jaar voor docenten mbo 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 2A. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Adviseren bij de inrichting van de keuzevakken 
• Faciliteren met ruimte, begeleiding en technologie voor specifieke keuzevakken 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 100 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 100 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 100 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 104 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 30 uur per jaar van Inframensen Zuid 
• 24 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 100 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 120 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 120 uur per jaar Otib 
• 54 uur per jaar PZW 
 
 
Opmerking: voor het uitvoeren van deze activiteit is de aanschaf van apparatuur, machines, 
gereedschappen, etc. nodig, evenals deskundigheidsbevordering. Deze zaken komen aan de orde bij act. 
4B en 4C. 
 
Activiteit 2B 
Een leerlijn van 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen, uitwerken in lesmateriaal en integreren in de verschillende 
(keuze)vakken, profielmodules en projecten (voor de projecten, zie act. 3B) 
Gewenst resultaat 
Er is een leerlijn 21ste–eeuwse vaardigheden, uitgewerkt in het lesmateriaal van de (keuze)vakken, profielmodules en 
projecten, zodat leerlingen aan het eind van hun opleiding beter voorbereid zijn op het functioneren in een steeds 
veranderende techn(olog)ische omgeving en op het snijvlak tussen techniek/technologie en andere sectoren (zoals de 
zorg).  
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten en studiebegeleiders (mentoren) 
vmbo en docenten mbo (adviserend) 

X       Directies van de 4 
vmbo-scholen en 
directie mbo 

Ontwerpen en (in lesmateriaal) uitwerken van 
leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden; 
instrument vaststellen om de voortgang van 
de leerlingen bij te houden en inzichtelijk te 
maken 

  X MP    Werkgroepleden 

Leerlijn integreren in de reële, 
multidisciplinaire en toekomstgerichte 
projecten vanuit het bedrijfsleven (zie act. 
3B) 

   X X MP  Werkgroepleden, 
docenten vmbo en 
docenten mbo 

Uitvoeren van een pilot waarbij 21ste-eeuwse 
vaardigheden uit de leerlijn geïntegreerd zijn 
in 2 reële, multidisciplinaire en 

   X MP   Docenten vmbo en 
docenten mbo 
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Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
toekomstgerichte projecten, inclusief meting 
van de voortgang van leerlingen (toepassing 
van het instrument) 
Evaluatie en bijstelling van de pilot     X   Alle betrokkenen 
Integreren en uitvoeren van de leerlijn 
binnen alle reële, multidisciplinaire en 
toekomstgerichte projecten, (keuze)vakken 
en profielmodules 

    X X MP Werkgroepleden, 
docenten vmbo en 
docenten mbo 

Evaluatie en bijstelling, 2 keer per jaar       X X Alle betrokkenen 

 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 2B opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo-scholen, gebaseerd op de verdeling van de 
keuzevakken over de 4 scholen (zie projectopdracht). Per docent is in de projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij 
op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van de docent 
opgenomen. Voor het Markland College is een vacature gesteld welke op dit moment wordt ingevuld. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 2B, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Ontwerpen en (in lesmateriaal) uitwerken van leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden 
o Instrument ontwikkelen om de voortgang van de leerlingen bij te houden en inzichtelijk te maken 
o Instrument vaststellen om de voortgang van de leerlingen bij te houden en inzichtelijk te maken 
o Leerlijn integreren in de reële, multidisciplinaire en toekomstgerichte projecten vanuit het bedrijfsleven 

(zie act. 3B)  
o Uitvoeren van een pilot waarbij 21ste-eeuwse vaardigheden uit de leerlijn geïntegreerd zijn in 2 reële, 

multidisciplinaire en toekomstgerichte projecten 
o Inclusief meting van de voortgang van leerlingen (toepassing van het instrument)  
o Evaluatie en bijstelling van de pilot 
o Integreren en uitvoeren van de leerlijn binnen alle reële, multidisciplinaire en toekomstgerichte 

projecten, (keuze)vakken en profielmodules 
o Evaluatie en bijstelling, 2 keer per jaar 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe en is 
afhankelijk van de inhoud van het keuzevak. Wie exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, 
wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 120 uur per jaar voor de projectleider 
• 160 uur per jaar voor docenten van de vmbo- en de mbo-scholen 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
Op dit moment voorzien we dat PZW zal bijdragen aan de oplevering van de resultaten vanuit deze deelactiviteit. 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 54 uur per jaar PZW 
 
 
Doelstelling 3 - De doorstroom naar het techn(olog)isch mbo vergroten volgens het onderstaande schema 
en middels: 
• doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor niveau 2, 3 en 4 voor alle technische en technologisch 

vormgegeven profielen en met speciale aandacht voor innovatieve technologie; 
• een aanbod voor alle leerlingen uit de technische en technologisch vormgegeven profielen en uit de 

tl/nieuwe leerweg voor zover het T&T en het Bèta Challenge-programma betreft, van 60 uur per 
leerjaar aan reële, multidisciplinaire en toekomstgerichte projecten, betrekking hebbend op de 
regionale thematiek en ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met mbo en bedrijfsleven; 

• 2 bedrijfsbezoeken, 3 gastlessen en 1 techniek(promotie)evenement per jaar voor alle leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo, gericht op innovatie, met aandacht voor technologische toepassingen in de 
niet-technische sectoren (zoals de zorg), met het accent op regionale thema’s en met aandacht voor 
het aantrekkelijke arbeidsmarktperspectief; 

• uitbreiding van de technologische vormgeving van D&P, zodat alle D&P-leerlingen techn(olog)ische 
kunnen kiezen voor een volledig technologische invulling van het profiel;  

• een aanbod aan T&T en een Bèta Challenge-programma in de tl/nieuwe leerweg. 
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 Schooljaar 
2021/2022 

Schooljaar 
2022/2023 

Schooljaar 
2023/2024 

Technische en technologisch 
vormgegeven profielen 

N* + 1,5% N* + 3% N* + 5% 

Theoretische leerweg N* + 2% N* + 4% N* + 6% 
* N = aantal leerlingen schooljaar 2019/2020. 

 
Activiteit 3A 
Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo niveau 26, 3 en 4 ontwikkelen en uitvoeren voor alle technische en technologisch 
vormgegeven profielen en voor de tl/nieuwe leerweg, met speciale aandacht voor innovatietechnologie, ICT en 
regionale thema’s zoals smart mobility, smart logistics, smart farming (agrofood en technologie) en biobased 
toepassingen in de bouw7 
Gewenst resultaat 
Alle leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bbl, kbl en gl van de opleidingen PIE, BWI, M&T en het technologisch vormgegeven 
D&P, evenals alle leerlingen uit de tl en nieuwe leerweg kunnen gebruik maken van een doorlopend programma naar 
niveau 2, 3 of 4 van het mbo. Hierbij is sprake van een inhoudelijke versteviging van het onderwijs, zonder overlap en 
zonder hiaten, en van vergroting van doorstroom naar (innovatieve) technische en technologische opleidingen in het 
mbo. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen bestaande uit 
docenten vmbo en docenten mbo 

X       Directies van de 4 
vmbo-scholen en 
directie mbo 

Maken van een overzicht waarin staat welke 
programmaonderdelen in het vmbo en 
welke in het mbo worden aangeboden en 
getoetst 

X       Werkgroepleden 

Overzicht maken welke scholen welke 
doorlopende leerlijnen gaan aanbieden 

X       Werkgroepleden 

De programmaonderdelen van de vmbo-
opleidingen PIE, BWI, M&T en technologisch 
vormgegeven D&P in alle leerwegen en van 
de mbo’s analyseren op overlap en hiaten 
en screenen op actualiteit vanuit het 
beroepenveld 

X X      Werkgroepleden en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 
(adviserend) 

Het vaststellen van de 
doorlopendeleerlijnprogramma’s 

 X MP     Werkgroepleden en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Waar nodig aanvullen en aanpassen 
lesmateriaal 

  X MP    Werkgroepleden 

Promotie, interne communicatie (binnen de 
vmbo’s en mbo’s) en communicatie met 
leerlingen en ouders 

   X    Werkgroepleden 

Pilot: 20 leerlingen van klas 4 per 
doorlopende leerlijn volgen lessen op het 
mbo 

    MP   Docenten van de 
vmbo’s en mbo 

Evaluatie en bijstelling pilot      X  Alle betrokkenen 
Gefaseerd uitrollen van de pilot naar alle 
scholen 

     X MP Werkgroepleden 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar       X Alle betrokkenen 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 3A opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo-scholen en 2 mbo vertegenwoordigers vanuit Curio. 
Per docent is in de projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de 
werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van de docent opgenomen. Voor een aantal taken is een vacature gesteld 
welke op dit moment wordt ingevuld. Dit geldt voor het Markland college.  

 
6 Hoewel er in de toekomst vooral tekorten zullen zijn aan arbeidskrachten die op niveau 3 en 4 geschoold zijn, is 
doorstroom naar niveau 2 ook belangrijk: deels omdat er niveau 2-gekwalificeerden nodig blijven, deels omdat veel 
niveau 2-gediplomeerden naar niveau 3 doorstromen. 
7 Deze activiteit vindt plaats in afstemming met de regio Brabantse Wal (STO 19070H). 
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• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 3A, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Het inventariseren van programmaonderdelen op overlap, hiaten en actualiteit 
o Het ontwerpen en vaststellen van de doorlopende leerlijn programma’s 
o Het aanvullen en aanpassen van lesmateriaal 
o Promotie en interne communicatie 
o Het uitrollen, evalueren en bijstellen van de programma’s obv een pilot  
o Het uitrollen van de pilot naar alle scholen 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

 
Ureninzet 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 80 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen per doorlopende leerlijn 
• 80 uur per jaar voor de docenten van de mbo-school per doorlopende leerlijn 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 3A. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Ondersteunen bij de inventarisatie van bestaande programma onderdelen  
• Adviseren bij de inrichting van praktijk realistisch onderwijs 
• Wat gaan de bedrijven doen in 3A voor die uren die genoemd zijn? 
• Verzorgen van gastlessen 
• Verzorgen van lessen in hybride onderwijsvormen 
• Bedrijven openstellen voor oriëntatie 
• Extra stageplaatsen 
• Medewerkers bedrijven beschikbaar stellen om te zorgen dat we hedendaags techniek onderwijs krijgen 
• Medewerkers bedrijven enthousiast maken voor hybride onderwijs 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 60 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 20 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 30 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 60 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 0 uur per jaar van Inframensen Zuid 
• 0 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 60 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 16 uur Koninklijke Metaalunie 
• 60 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 60 uur per jaar Otib 
• 74 uur per jaar PZW 
 
Opmerking: voor het uitvoeren van deze activiteit is de aanschaf van apparatuur, machines, 
gereedschappen, etc. Nodig, evenals deskundigheidsbevordering. Deze zaken komen aan de orde bij act. 
4B en 4C. 
 
Activiteit 3B 
In nauwe samenwerking met bedrijfsleven en mbo op structurele wijze een aanbod van 60 uur per leerjaar creëren van 
reële, multidisciplinaire en toekomstgerichte projecten, betrekking hebbend op duurzaamheid en energietransitie, met 
het accent op regionale thema’s zoals smart mobility, smart logistics, smart farming (agrofood en technologie) en 
biobased toepassingen in onder meer de bouw; de projecten zijn bestemd voor  alle leerlingen van de technisch en 
technologisch vormgegeven profielen en van de tl/nieuwe leerweg voor zover het T&T en het Bèta Challenge-
programma betreft. De projecten worden begeleid door mbo-leerlingen. 
Gewenst resultaat 
Alle leerlingen van de technische en technologisch vormgegeven profielen en van de tl/nieuwe leerweg voor zover het 
T&T en het Bèta Challenge-programma betreft voeren 60 uur per leerjaar bovengenoemde projecten uit. (Mede) 
dankzij deze projecten zijn zij enthousiast geraakt voor een techn(olog)ische mbo-opleiding. De overgang naar het 
mbo, ook in de beleving van de leerlingen, verloopt soepeler en steviger. 
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Activiteitenplanning 2019/2020 

Kwartaal 
2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten vmbo, docenten mbo en 
vertegenwoordigers van bedrijven 

X       Directies van de 4 vmbo-
scholen, directie mbo en 
directies bedrijven 

Definiëren wat wordt verstaan onder reële, 
multidisciplinaire en toekomstgerichte 
opdrachten; planning maken voor 
aanlevering van ideeën hiervoor door het 
bedrijfsleven 

X       Werkgroepleden 

De eerste 8 projecten ‘verzamelen’ voor 
uitvoering van een pilot: bedrijfsleven levert 
de opdrachten aan, vmbo-docenten 
didactiseren deze 
Let hierbij op de integratie van de 
leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden (zie 
act. 2B)! 

MP       Werkgroepleden 

Voorbereiden en uitvoeren van een pilot: 2 
projecten per school (in totaal 8) 

X MP      Docenten vmbo, docenten 
mbo, vertegenwoordigers 
bedrijfsleven en studenten 
mbo 

Evaluatie van pilot m.b.t.: 
• didactische opbouw  
• haalbaarheid van uitvoering 
• rol van mbo-studenten als begeleider 

  X     Alle betrokkenen 

Doorontwikkelen/voortzetten van de 
projecten op basis van evaluatie 
Let hierbij op de integratie van de 
leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden (zie 
act. 2B)! 

  X X X X MP Werkgroepleden 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar    X  X X Alle betrokkenen 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 3B opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo-scholen en 2 mbo vertegenwoordigers vanuit Curio. 
Per docent is in de projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de 
werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van de docenten opgenomen. Voor een aantal taken is inmiddels een 
vacature ingevuld (Markland) en is een vacature gesteld (Munnikenheide). Deels gaat het hier om ontwikkelcapaciteit, 
deels om lesactiviteiten van bestaande docenten over te kunnen nemen. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 3B, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Het definiëren van wat wordt verstaan onder reële, multidisciplinaire en toekomstgerichte opdrachten;  
o Het maken van een planning voor aanlevering van ideeën hiervoor door het bedrijfsleven   
o Definiëren van 8 projecten voor uitvoering van een pilot: de bedrijven leveren de opdrachten aan, de 

docent werkgroepleden didactiseren deze   
o Voorbereiden en uitvoeren van een pilot: 2 projecten per school (in totaal 8)   
o Het evalueren en doorontwikkelen van de pilots  

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 80 uur per klas voor de vmbo-scholen 
• 120 uur voor docenten mbo  
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
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zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 3B. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Definiëren van projecten en adviseren daarover 
• Faciliteren (in begeleiding, ruimte en technologie) van de projecten/opdrachten 
• Verzorgen van gastlessen 
• Verzorgen van lessen in hybride onderwijsvormen 
• Medewerkers bedrijven enthousiast maken voor hybride onderwijs 
  
Ureninzet bedrijfsleven 
• 50 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 50 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 60 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 84 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 72 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 60 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 12 uur Koninklijke Metaalunie 
• 74 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 60 uur per jaar Otib 
 
 
Activiteit 3C 
Organiseren van 2 bedrijfsbezoeken, 3 gastlessen en 1 techniek(promotie-)evenement per jaar voor alle leerlingen in 
de bovenbouw van het vmbo, gericht op innovatie, duurzaamheid en energietransitie, met aandacht voor 
technologische toepassingen in de niet-technische sectoren (zoals de zorg), met het accent op regionale thema’s zoals 
smart mobility, smart logistics, smart farming (agrofood en technologie) en biobased toepassingen in onder meer de 
bouw en met aandacht voor het aantrekkelijke arbeidsmarktperspectief 
Gewenst resultaat 
Leerlingen krijgen een goed beeld van innovatieve aspecten van techniek, waarbij vooral de regionale accenten belicht 
worden. Ook dragen de gastlessen, bedrijfsbezoeken en het bezoek aan een techniek(promotie)evenement bij aan het 
kweken van enthousiasme bij leerlingen voor een carrière in de techniek of technologie in de regio. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten vmbo, docenten mbo en 
vertegenwoordigers bedrijfsleven 

X       Directies van de 4 vmbo-
scholen, directie mbo en 
directies bedrijven 

Bedrijven werven voor het verzorgen van 
gastlessen (zoals hierboven omschreven, 
bij de activiteit) 

 MP      Accountmanager 

Maken van een gastlessenplan, inclusief 
planning en draaiboek voor gastlessen 
(met het oog op structurele inbedding van 
gastlessen in het curriculum) 

 MP      Werkgroepleden, 
accountmanager (zie act. 
4A) 

Vertegenwoordigers van geworven 
bedrijven ondersteunen op het gebied van 
pedagogische en didactische vaardigheden 

 X X X X X X Werkgroepleden 
(docenten vmbo) en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Uitvoeren van het plan 
 

  X X X MP X Docenten vmbo en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Evaluatie en bijstelling van het 
gastlessenprogramma, 2 x per jaar 

 X  X  X X Alle betrokkenen 

Bedrijven werven voor het ontvangen van 
leerlingen tijdens bedrijfsbezoeken (zoals 
hierboven omschreven, bij de activiteit) 

 X X     Accountmanager 

Maken van een bedrijfsbezoekenplan, 
inclusief planning (met het oog op 
structurele inbedding van gastlessen in 
het curriculum) 

 MP MP     Werkgroepleden, 
accountmanager (zie act. 
4A) 

Organiseren van vervoer van leerlingen   X     Werkgroepleden 
Uitvoeren van het plan 
 

  X X X MP X Docenten vmbo en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 
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Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Evaluatie en bijstelling van het 
bedrijfsbezoekenprogramma, 2 x per jaar 

 X  X  X X Alle betrokkenen 

Deelname aan Game-on (ieder jaar door 
alle vmbo-leerlingen bovenbouw).  
Let op: de organisatie, inclusief het 
regelen van vervoer, voor deelname 
aan Game-on is ondergebracht bij act. 
1B! 

 MP    X X Docenten vmbo 

Evaluatie en bijstelling van de deelname 
aan het technologie(promotie-)evenement  

  X   X X Alle betrokkenen 

 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 3C opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo scholen en 2 mbo vertegenwoordigers vanuit Curio. 
Per docent is in de projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de 
werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van de docent opgenomen. Voor een aantal taken is inmiddels een 
vacature gesteld (bij Markland en Munnikenheide). Deels gaat het hier om ontwikkelcapaciteit, deels om lesactiviteiten 
van bestaande docenten over te kunnen nemen. Daarnaast gaan we in de werkgroep uitwerken hoe de organisatie en 
begeleiding van de nieuwe activiteiten begeleidt gaan worden (met bestaande collega’s of nieuwe, geldend voor de 4 
vmbo scholen). Tevens maakt de accountmanager in ons programma deel uit van de werkgroep.  

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 3C, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Maken van een gastlessenplan, inclusief planning en draaiboek voor gastlessen 
o Vertegenwoordigers van geworven bedrijven ondersteunen op het gebied van pedagogische en 

didactische vaardigheden   
o Evaluatie en bijstelling van het gastlessenprogramma 
o Bedrijven werven voor het ontvangen van leerlingen tijdens bedrijfsbezoeken  
o Organiseren van vervoer van leerlingen   
o Maken van een bedrijfsbezoekenplan 
o Evaluatie en bijstelling van het bedrijfsbezoekenprogramma 
o Deelname aan Game-on 
o Evaluatie en bijstelling van de deelname aan het technologie(promotie-)evenement   
o De accountmanager heeft specifiek de volgende taken en rol: 

o Bedrijven werven voor het verzorgen van gastlessen  
o Maken van een gastlessenplan 
o Bedrijven werven voor het ontvangen van leerlingen tijdens bedrijfsbezoeken  
o Maken van een bedrijfsbezoekenplan 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

 
Ureninzet scholen 

• 140 uur per jaar voor de projectleider 
• 120 uur per klas voor de vmbo-scholen 
• 120 uur per jaar voor docenten mbo 
• 160 uur per jaar voor de accountmanager 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 3B. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Voorbereiden en verzorgen van gastlessen en bedrijfsbezoeken 
• Faciliteren (in begeleiding, ruimte en technologie) van de gastlessen en bedrijfsbezoeken 
• Bijdragen aan de promotie events 
• Medewerkers bedrijven enthousiast maken voor hybride onderwijs 
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Ureninzet bedrijfsleven 
• 80 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 20 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 60 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 90 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 32 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 80 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 29 uur Koninklijke Metaalunie 
• 100 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 100 uur per jaar Otib 
• 110 uur per jaar PZW 
 
 
Activiteit 3D 
De technologische vormgeving van D&P uitbreiden, zodat alle D&P-leerlingen kunnen kiezen voor een volledig 
technologische invulling van het profiel. Bij deze invulling kiezen de leerlingen niet alleen keuzevakken die op 
innovatietechnologie gericht zijn, maar volgen zij ook hun profielvakken met technologische invullingen/contexten. 
Gewenst resultaat 
20% van de D&P-leerlingen volgt D&P volledig techn(olog)isch ingevuld; leerlingen zijn enthousiast gemaakt voor 
techniek/technologie en goed voorbereid op een techn(olog)ische mbo-opleiding. 
 

Activiteitenplanning  
 

2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021- 
2023 

Uitvoerende(n) 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten vmbo en docenten mbo 
(adviserend) 

X       Directies van Munnikenheide 
College, Markland College 
Oudenbosch en Norbertus 
Gertrudis Mavo en directie mbo 

Overleg met bedrijfsleven over 
actuele techn(olog)ische 
invullingen/contexten voor de 
profielmodules van D&P 

X       Werkgroepleden en 
vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven (adviserend) 

Aanpassen van het D&P-programma 
(profielmodules) en 
aanpassing/ontwikkeling van 
lesmateriaal/opdrachten 

X MP      Werkgroepleden 

Promotie en communicatie naar 
leerlingen en ouders verzorgen voor 
dit D&P-programma 

 X      Directies Munnikenheide 
College, Markland College 
Oudenbosch en Norbertus 
Gertrudis Mavo 

Organiseren en uitvoeren van een 
meeloopdag per jaar op het mbo voor 
D&P-leerlingen 

   X  X X Docenten vmbo en mbo en 
leerlingen 

Pilot met 1 D&P-groep   X X X MP  Docenten vmbo 
Evaluatie en bijstelling pilot    X X X  Alle betrokkenen 
Uitrollen pilot naar de drie 
deelnemende vmbo’s (Munnikenheide 
College, Markland College 
Oudenbosch en Norbertus Gertrudis 
Mavo 

      MP Werkgroep 

Evaluatie en bijstelling       X Alle betrokkenen 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 3D opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit ieder van de 4 vmbo scholen en vanuit Curio. Per docent is in de 
projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het 
aantal uren is in de jaartaak van de docent opgenomen. Voor een klein deel is vanuit Markland een vacature gesteld 
welke op dit moment wordt ingevuld. Deels gaat het hier om ontwikkelcapaciteit, deels om lesactiviteiten van 
bestaande docenten over te kunnen nemen. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 3D, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Het aanpassen van het D&P programma 
o Het ontwikkelen van lesmateriaal 
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o Promotie van D&P 
o Her organiseren van een meeloopdag 
o Het uitrollen, evalueren en bijstellen van het D&P programma's obv een pilot  
o Het uitrollen van de pilot naar 3 scholen 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 480 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen 
• 80 uur per jaar voor de docenten mbo 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 3D. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Adviseren bij de inrichting van het D&P programma over actuele technische/technologische invulling 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 80 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 20 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 20 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 20 uur per jaar Otib 
 
 
Activiteit 3E 
T&T en een Bèta Challenge-programma ontwikkelen en invoeren in de tl/nieuwe leerweg 
Gewenst resultaat 
Tl-leerlingen/leerlingen in de nieuwe leerweg zijn enthousiast geraakt voor een techn(olog)ische mbo-opleiding en 
weten beter wat hen in het mbo en bedrijfsleven te wachten staat. 
 

Activiteitenplanning  
 

2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021- 
2023 

Uitvoerende(n) 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit 
docenten vmbo en docenten mbo 
(adviserend) 

       Directies van Markland College 
Oudenbosch en Norbertus 
Gertrudis Mavo en directie mbo 

Bepalen van de programmalijn voor 
T&T en Bèta Challenge 

X MP      Werkgroepleden en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven (adviserend) 

Ontwikkeling van 
lesmateriaal/opdrachten 

 X X MP    Werkgroepleden en 
vertegenwoordigers 
brdrijfsleven (adviserend) 

Promotie en communicatie naar 
leerlingen en ouders verzorgen voor 
dit D&P-programma 

   X    Directies Markland College 
Oudenbosch en Norbertus 
Gertrudis Mavo 

Organiseren van een meeloopdag op 
het mbo voor de tl-
leerlingen/leerlingen van de nieuwe 
leerweg 

    X   Docenten vmbo en mbo 

Pilot met 20 leerlingen voor T&T en 
20 leerlingen voor het Bèta 
Challenge-programma 

    X MP  Docenten vmbo 

Evaluatie en bijstelling pilot      X  Alle betrokkenen 
Uitrollen pilot naar beide vmbo’s 
(Markland College Oudenbosch en 
Norbertus Gertrudis Mavo) 

      MP Docenten vmbo 

Evaluatie en bijstelling       X Alle betrokkenen 
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Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 3E opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 docent vanuit Markland, Norbertus Getrudis Mavo en Curio. Per docent is in de 
projectopdracht opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het 
aantal uren is in de jaartaak van de docent opgenomen. Voor een klein deel is vanuit Markland een vacature gesteld 
welke op dit moment wordt ingevuld. Deels gaat het hier om ontwikkelcapaciteit, deels om lesactiviteiten van 
bestaande docenten over te kunnen nemen. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 3E, de docent 
werkgroepleden een rol krijgen in: 

o Een duidelijk overzicht van de gebouwelijke randvoorwaarden om techniekonderwijs hoogkwalitatief op 
de scholen uit te kunnen voeren, opstellen 

o Het ontwikkelen van lesmateriaal 
o Promotie van T&T programma 
o Het organiseren van een meeloopdag 
o Het uitrollen, evalueren en bijstellen van het programma obv een pilot  
o Het uitrollen van de pilot naar 2 scholen 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

 
Ureninzet scholen 

• 120 uur per jaar voor de projectleider 
• 240 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen 
• 120 uur per jaar voor de docenten mbo 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 3E. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Adviseren bij de inrichting van het programma over actuele technische/technologische invulling 
• Bijdragen aan ontwikkeling van lesmateriaal en opdrachten 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 120 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 20 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 20 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 20 uur per jaar Otib 
 
 
Doelstelling 4 - De basisvoorwaarden voor een sterk en eigentijds techniekonderwijs (inclusief het 
uitvoeren van doelstellingen 1, 2 en 3) op orde hebben: 

• beschikken over een vast netwerk van 50 technische en technologische bedrijven in de regio met het 
oog op: 
o professionalisering van docenten door middel van onder meer 3 

professionaliseringsbijeenkomsten en 3 dagen docentstage per jaar voor alle docenten uit het 
technische en technologisch vormgegeven vmbo; 

o het eenvoudig structureel kunnen organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken voor alle 
leerlingen po (groep 7 en 8), vmbo onderbouw en vmbo bovenbouw; 

o het creëren van een poule van hybride docenten en technisch instructeurs; 
o het kunnen bieden van de mogelijkheid aan leerlingen om kennis te maken met en gebruik te 

maken van state-of-the-artfaciliteiten (machines, apparatuur, etc.) bij bedrijven. 

Het netwerk wordt opgebouwd volgens onderstaand schema. 
 

Start schooljaar 2020/2021 Start schooljaar 2021/2022 Start schooljaar 2022/2023 
25 bedrijven 40 bedrijven 50 bedrijven 

 
• een kwalitatief hoogwaardige, eigentijdse en motiverende fysieke leeromgeving; 
• voldoende kennis bij docenten van de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk; 



 

STO Regio West-Brabant Midden – Activiteitenplan 290919 17 

• voldoende hybride docenten en technisch instructeurs; mogelijkheden tot flexibel inzetten van 
docenten met specifieke kennis - zodat leerlingen een groter onderwijsaanbod hebben op hun eigen 
school 

 
Activiteit 4A  
Een netwerk opbouwen en onderhouden van technische en technologische bedrijven in de regio 
Gewenst resultaat 
Het technisch en technologisch vormgegeven vmbo beschikt over een netwerk van ca. 50 bedrijven die bereid zijn om 
het onderwijs te adviseren en om kennis met het onderwijs (inclusief po) te delen, bijvoorbeeld tijdens 
professionaliseringsbijeenkomsten (zoals workshops of masterclasses), docentenstages, gastlessen, bedrijfsbezoeken, 
hybride docentschap en technisch instructeurschap. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   

Aanstellen accountmanager en ‘verbinders’ die 
vanuit elk vmbo en het mbo contact met 
hem/haar onderhouden 

X       Directies van de 4 
vmbo-scholen en 
directie mbo 

Inventariseren van reeds bestaande contacten 
met het bedrijfsleven 

MP       Accountmanager en 
‘verbinders’ 

Werven van bedrijven   X X X X X MP Accountmanager 
Opstellen van een plan waarin vastgelegd hoe 
structureel contact te onderhouden met deze 
bedrijven (bijvoorbeeld d.m.v. bijeenkomsten, 
kennisdelingsbijeenkomsten op de scholen, …) 

 X      Accountmanager 

Uitvoeren van bovenstaand plan   X X X X X Accountmanager 
met ‘verbinders’ 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar  X  X  X X Accountmanager 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 4A opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit de accountmanager STO en een "verbinder", aangesteld bij elke van de 4 vmbo-scholen en vanuit 
Curio. De namen zijn opgenomen in de projectopdracht. Per werkgroeplid is in de projectopdracht opgenomen hoeveel 
uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de jaartaak van het 
werkgroeplid opgenomen.  

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 4A, de werkgroepleden 
een rol krijgen in: 

o Inventariseren van reeds bestaande contacten met het bedrijfsleven   
o Uitvoeren van het plan   

• De accountmanager heeft specifiek de volgende taken en rol: 
o Werven van bedrijven   
o Opstellen van een plan waarin vastgelegd hoe structureel contact te onderhouden met deze bedrijven 
o Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar   

  
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. In activiteit 
4A zijn deze bedrijven voor een aantal uren toegewezen. Hoe de exacte inbreng van elk bedrijf bij de opbouw van het 
netwerk, wordt uitgewerkt door de werkgroep. Daarnaast geldt dat deze werkgroep ook nieuwe bedrijven gaat werven, 
die gaan ook bijdragen aan de gastlessen, bedrijfsbezoeken etc. 
 
Ureninzet scholen 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 80 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen 
• 320 uur per jaar voor de accountmanager 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 100 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 80 uur per jaar van Bouwschool Breda 
• 83 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 104 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 40 uur per jaar van Inframensen Zuid 
• 28 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 60 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
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• 80 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 80 uur per jaar Otib 
• 40 uur per jaar PZW 
 
 
Activiteit 4B 
Op orde brengen van fysieke randvoorwaarden zodat een kwalitatief hoogwaardige en motiverende leeromgeving 
ontstaat. 
Gewenst resultaat 
Scholen beschikken in voldoende mate over kwalitatief hoogwaardige faciliteiten waarmee leerlingen de benodigde 
vaardigheden en actuele technologische kennis op kunnen doen en uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd worden 
voor een techn(olog)ische vervolgopleiding (en carrière). 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit de 
projectleiders voor de doelstellingen 1 t/m 
3 (zie § 3.1) 

X       Directies vmbo-scholen 

Gebouwelijke randvoorwaarden definiëren 
om het techniekonderwijs hoogkwalitatief 
op de scholen uit te kunnen voeren; 
inventariseren aan welke randvoorwaarden 
nog niet (voldoende) voldaan wordt 

X       Werkgroepleden 

Benodigde gebouwelijke aanpassingen laten 
uitvoeren 

 X MP     Directies vmbo-scholen 

Benodigde materialen (zoals lesmaterialen, 
machines/apparatuur, gereedschappen en 
vakkleding) in kaart brengen om het 
techniekonderwijs hoogkwalitatief op de 
scholen uit te kunnen voeren 

X       Werkgroepleden, 
docenten mbo 
(adviserend) en 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 
(adviserend) 

Inventariseren of ontbrekende (dure) 
materialen / apparatuur / gereedschappen 
beschikbaar zijn op andere vmbo- of mbo-
scholen in de regio; inventariseren of 
bedrijven uit het netwerk (zie act. 4A) 
bereid zijn om ontbrekende state-of-the-
artapparatuur beschikbaar te stellen. 

 X X     Werkgroepleden 

Samenwerkingsafspraken met vmbo-
scholen, mbo en bedrijfsleven realiseren 
over medegebruik van (dure) 
materialen/gereedschappen/ machines 

 X X MP    Stuurgroep (zie § 3.1), 
directies vmbo-scholen, 
directies mbo en 
directies bedrijven 

Aanschaffen van ontbrekende materialen 
(voor zover hier niet op andere wijze in 
voorzien kan worden) 

   MP    Directies vmbo-scholen 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar  X  X   X Alle betrokkenen 
 
 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 4B opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit minimaal 1 medewerker vanuit elke vmbo-school en Curio. Per medewerker is in de projectopdracht 
opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de 
jaartaak van de medewerker opgenomen. Voor een deel is vanuit Markland een vacature gesteld welke op dit moment 
wordt ingevuld. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 4B, de werkgroepleden 
een rol krijgen in: 

o Een duidelijke overzicht van de gebouwelijke randvoorwaarden om techniekonderwijs hoogkwalitatief op 
de scholen uit te kunnen voeren, opstellen 

o Aanpassingen laten uitvoeren 
o Benodigde materialen in kaart brengen 
o Benodigde materialen nieuwe leerlijnen in kaart brengen 
o Inventariseren welke materialen beschikbaar zijn 
o Samenwerkingsafspraken maken over medegebruik  
o Aanschaffen ontbrekende materialen 



 

STO Regio West-Brabant Midden – Activiteitenplan 290919 19 

o Evaluatie en bijstelling  
• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 

en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

  
Ureninzet scholen 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 80 uur per jaar voor de docenten van de vmbo-scholen 
• 20 uur per jaar voor de docenten mbo 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 4B. Welke lid bedrijven exact betrokken worden, wordt 
bepaald in het deelproject.De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende activiteiten: 

• Adviseren bij de bepaling van benodigde materialen 
• Samenwerkingsafspraken maken over medegebruik van materiaal/gereedschap/machines 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 120 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 50 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 20 uur per jaar van Inframensen Zuid 
• 120 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 40 uur per jaar PZW 
 
 
Activiteit 4C 
Professionaliseren van docenten vmbo bovenbouw (technische en technologisch vormgegeven profielen, T&T en Bèta 
Challenge), van mentoren/studiebegeleiders vmbo bovenbouw, van docenten po en van mentoren vmbo onderbouw 
d.m.v. onder meer scholing, docentstages, professionaliseringsbijeenkomsten (bijv. workshops en masterclasses), 
meeloopdagen en informeel leren, waar mogelijk gebruikmakend van het bij act. 4A genoemde netwerk  
Gewenst resultaat 
De docenten zijn blijvend op de hoogte van de (innovatietechnologische) ontwikkelingen op hun vakgebied. Zij zijn in 
staat de daarbij opgedane kennis en vaardigheden in hun lessen te verwerken, zodat het onderwijs duurzaam sterk en 
eigentijds is. Mentoren vmbo onderbouw hebben voldoende kennis van innovaties, opleidingen en 
carrièreperspectieven in de techniek en technologie om hun mentorleerlingen goed te kunnen informeren en 
enthousiasmeren; onderbouwmentoren op het Markland College Oudenbosch brengen daarbij in het bijzonder de 
inhouden en carrièremogelijkheden voor BWI adequaat en enthousiast over het voetlicht. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit de 
projectleiders voor de doelstellingen 1 t/m 
3 (zie § 3.1) en de accountmanager (zie 
act. 4A) 

X       Directies vmbo-scholen 

Inventariseren welke kennis, expertise en 
vaardigheden nodig zijn om sterk en 
eigentijds techniekonderwijs te realiseren; 
hiaten vaststellen; op basis van de hiaten 
een scholingsplan opstellen voor de 
verschillende groepen docenten – uitgaand 
van 80 à 100 uur scholing per docent 

MP    MP  MP Werkgroepleden 
(projectleiders voor de 
doelstellingen 1 t/m 3) 

Inkopen/regelen van de benodigde scholing 
van medewerkers  

 X X X MP X MP Directies vmbo-scholen 

3 professionaliseringsbijeenkomsten op 
jaarbasis organiseren en uitvoeren voor de 
docenten van de vmbo- en mbo-scholen, 
waarvan 1 ook bestemd is voor po-
docenten en voor mentoren vmbo 
onderbouw (waarin de arbeidskansen extra 
belicht worden) 

  X X X MP X Werkgroepleden, po-, 
vmbo- en mbo-
docenten, vmbo 
onderbouw-mentoren en 
decanen 
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Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Minimaal 2 duurzame 
(kennis)uitwisselingsactiviteiten per jaar 
organiseren en uitvoeren tussen vmbo- en 
mbo-docenten, bijv. meeloopdagen 

    X X MP Werkgroepleden, vmbo-
docenten en mbo-
docenten 

Een programma voor onderbouwmentoren 
en decanen opzetten, organiseren en 
uitvoeren: 2 keer per jaar 
bedrijfsbezoek/mbo-techniekbezoek. Bij 
Markland College Oudenbosch extra gericht 
op BWI 

 X X  MP  MP Werkgroepleden, vmbo-
onderbouwmentoren, 
decanen, mbo-docenten 
en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Mentoren onderbouw gaan mee naar 
Game-on (zie act. 1B) om op deze wijze 
kennis te maken met techniek 

 MP    MP  Vmbo-
onderbouwmentoren 

Organiseren van docentenstages: 
afspraken maken met bedrijven uit het 
netwerk (zie act. 4A) 

 MP X     Accountmanager en 
‘verbinders’ (zie act. 4A) 

Docentenstages uitvoeren: alle vmbo-
docenten uit het technisch en technologisch 
vormgegeven vmbo lopen 3 dagen per jaar 
stage 

    X X MP Docenten vmbo, 
vertegenwoordigers 
bedrijfsleven 

Kennisdeling: docenten delen aan alle 
collega’s wat ze hebben geleerd tijdens hun 
docentstage 

    X X MP Docenten vmbo 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar 
 

 X  X  X X Alle betrokkenen 

 
Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 4C opgenomen in de projectopdracht. De toewijzing van de uren 
(voor bijvoorbeeld deelname aan de meeloopstages) voor alle techniek docenten wordt nader in de werkgroep 
uitgewerkt in de komende kwartalen. 

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 4C, de werkgroepleden 
een rol krijgen in: 

o Vraag inventariseren en scholingsplan opstellen 
o Inkopen scholing 
o Professionaliseringsbijeenkomsten organiseren 
o Kennisuitwisselingactiviteiten vo mbo organiseren  
o Programma onderbouwmentoren en decanen ontwikkelen 
o Mentoren onderbouw mee naar game-on 
o Docentstages in bedrijfsleven organiseren en uitvoeren 
o Kennisdeling docentstages organiseren 
o Borgingsplan opstellen en vastleggen 
o Evaluatie en bijstellen  

• Het overgrote deel van de uren in de begroting wordt gevormd door uren waarmee de scholingsplannen op 
docentniveau ingevuld worden. 

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

  
Ureninzet scholen 

• 80 uur per jaar voor de projectleider 
• 50 uur per jaar per techniekdocent vmbo 
 
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 4C. Welke lid bedrijven exact betrokken worden, wordt 
bepaald in het deelproject. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende activiteiten: 

• Het faciliteren van docentstages en kennisdeling 
• Het faciliteren van scholing en training 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 60 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 80 uur per jaar van Bouwschool Breda 
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• 80 uur per jaar van Stichting Bovendonk 
• 100 uur per jaar van InstallatieWerk Brabant-Zeeland 
• 24 uur per jaar van Nijkamp Aanneming 
• 90 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 15 uur Koninklijke Metaalunie 
• 90 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 80 uur per jaar Otib 
• 54 uur per jaar PZW 
 
 
Activiteit 4D 
Het opbouwen en in stand houden van een pool van hybride docenten en technisch instructeurs; uitwisseling mogelijk 
maken tussen reguliere vmbo- en mbo-docenten en technisch instructeurs, zodat kennis en vaardigheden binnen de 
regio op alle scholen door de daarvoor het meest geschikte docent(en) aan de leerlingen aangeboden kunnen worden. 
Gewenst resultaat 
De regio beschikt duurzaam/structureel over voldoende hybride docenten en technisch instructeurs om het 
techn(olog)isch vmbo-onderwijs effectief, sterk en eigentijds te kunnen verzorgen. Regiobreed kunnen kennis en 
vaardigheden door de daarvoor het meest geschikte docent(en) flexibel aan de leerlingen aangeboden worden. 
 

Activiteitenplanning 2019/2020 
Kwartaal 

2020/2021 
Kwartaal 

2021-
2023 

Uitvoerenden 

1 2 3 4 1 2   
Werkgroep benoemen, bestaande uit de 
projectleiders voor de doelstellingen 1 
t/m 3 (zie § 3.1) en accountmanager (zie 
act. 4A) 

X       Directies vmbo-scholen 

Een promotieplan opstellen voor de 
werving van hybride docenten en 
technisch instructeurs (organisatie 
voorlichtingsbijeenkomsten, 
promotiematerialen ontwikkelen) 

  X MP    Werkgroepleden 

Promotieplan uitvoeren    X X X X Werkgroepleden en 
directies vmbo’s 

Verzorgen van een meeloopstage voor 
geïnteresseerden 

     X X Werkgroepleden, 
teamleiders vmbo-
scholen en Academische 
Opleidingsschool (AOS) 

Scholings-/ondersteuningsplan op maat 
opstellen voor geïnteresseerde hybride 
docenten en technisch instructeurs 

     X X Teamleiders en hybride 
docenten/technisch 
instructeurs 

Regelen en bieden van 
scholing/ondersteuning op maat voor 
hybride docenten en technisch 
instructeurs 

      X Teamleiders vmbo-
scholen, AOS en hybride 
docenten/technisch 
instructeurs 

Opzetten van een database voor vraag en 
aanbod (hybride) docenten en technisch 
instructeurs  

   X X   Accountmanager 

Actieve inzet van hybride docenten en 
technisch instructeurs vanuit de pool 

     X X Accountmanager 

Opstellen van een uitwisselingsplan voor 
reguliere docenten techniek/technologie 

 X X     Teamleiders vmbo-
scholen en teamleiders 
mbo 

Pilot voor 5 uitwisselingen van reguliere 
docenten techniek en technologie 

   X X MP  Teamleiders vmbo-
scholen, teamleiders 
mbo, vmbo-docenten en 
mbo-docenten 

Evaluatie en bijstelling van de pilot      X  Alle betrokkenen 
Uitwisseling van reguliere techniek- en 
technologiedocenten met deelname van 
alle participerende scholen 

      MP Teamleiders vmbo en 
mbo en docenten 

Evaluatie en bijstelling, 2 x per jaar       X Alle betrokkenen 
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Invulling werkgroepen en inzet bedrijfsleven 
De samenstelling van de werkgroep is voor activiteit 4D opgenomen in de projectopdracht. De werkgroep is 
samengesteld uit 1 medewerker vanuit elke vmbo-school en Curio. Per medewerker is in de projectopdracht 
opgenomen hoeveel uur hij op jaarbasis beschikbaar heeft om mee te werken in de werkgroep. Het aantal uren is in de 
jaartaak van de medewerker opgenomen.  

• Functie, taken en rollen werkgroepleden. Binnen de werkgroep zullen voor activiteit 4D, de werkgroepleden 
een rol krijgen in: 

o Uitwerking gezamenlijke visie op hybride docentschap  
o Promotieplan werving hybride docenten opstellen en uitvoeren 
o Verzorgen meeloopstage 
o Scholing/ondersteuningsplan voor hybride docenten opstellen en uitvoeren 
o Opzetten platform vraag en aanbod hybride docenten 
o Actieve inzet hybride docenten  
o Opstellen uitwisselingsplan reguliere docenten en uitvoeren pilot  
o Evaluatie en bijstellen pilot  
o Uitwisselen invoeren  

• De deelprojectleider draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de werkgroepleden 
en houdt daarbij rekening met aanwezige talenten en ervaring. De exacte werkverdeling vindt plaats vanaf 1 april 
2020. 

• De afgevaardigden van de bedrijven in de werkgroep, hebben een adviserende rol naar de werkgroep toe. Wie 
exact vanuit welke samenwerkingspartner betrokken wordt, wordt door de deelprojectleider in kwartaal 2 van 
2020 bepaald. 

 
Ureninzet scholen 

• 40 uur per jaar voor de projectleider 
• 40 uur per jaar voor docenten van de vmbo-scholen 
• 40 uur per jaar voor de docenten mbo 
  
Bijdrage van het bedrijfsleven 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met 9 koepelorganisaties (met honderden lid bedrijven) en twee 
ondernemers. In die overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hun bijdrage van de bedrijven aan STO. Hiervoor 
zijn uren opgenomen per organisatie in de projectopdracht 4D. Welke lid bedrijven exact betrokken worden, wordt 
bepaald in het deelproject. De bedrijven zullen bijdragen aan de volgende activiteiten: 

• Specialisten uit het bedrijfsleven die de rol van hybride docent op zich gaan nemen 
• Meedenken rondom de bouw en inrichting van het platform en de hybride docenten pool 
 
Als eerste stap in de aanpak zal de werkgroep zich gaan richten op het uitwerken van een visie voor de hybride 
docenten pool. Hoe willen we dat deze er uit zal gaan zien? We betrekken daarin de vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven die zich hiervoor al hebben aangemeld. We zullen verder werken op de ervaringen die we op dit moment 
al bij het Markland met onze partner Bouwmensen Zuid-West hebben opgebouwd. 
 
Voor de bedrijven geldt dat tijdens de looptijd van deze activiteit wordt bepaald vanuit welke bedrijven welke hybride 
docenten betrokken gaan worden. Dat is op voorhand nog niet exact te bepalen. Wel is er in de begroting een 
aanname gedaan in de inzet van het bedrijfsleven en deze is geborgd in de samenwerkingsovereenkomsten. 
 
Ureninzet bedrijfsleven 
• 40 uur per jaar van Bouwmensen Zuid-West 
• 40 uur per jaar NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest 
• 20 uur per jaar Stichting Vakopleiding Metaal 
• 20 uur per jaar Otib 
• 40 uur per jaar PZW 
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3. Organisatie 
3.1 Organisatiestructuur 
De organisatie die dient te borgen dat het project volgens planning en begroting wordt uitgevoerd, ziet er als volgt uit. 

Nadere informatie over de organisatie is opgenomen in Bijlage F Organisatie STO West-Brabant Midden. 
 
3.2 Evaluatie en voortgangsrapportages  
Zie hiervoor Bijlage F Organisatie STO West-Brabant Midden. 
 
 
3.3 Risicoanalyse 
   

Doelstelling 1 – De instroom van leerlingen in het technisch en technologische vormgegeven vmbo 
vergroten.  

Risico  Kans  Impact  Maatregel  
Gebrek aan draagvlak bij de 
toeleverende basisscholen voor het 
ontwikkelen van een doorlopende 
leerlijn  

Klein Groot  Sense of urgency is er ook voor PO, gezien eisen vanuit 
overheid. Communicatie op bestuursniveau en naar 
directies van eigen scholen structureel inbouwen in 
projectperiode.  

Onvoldoende kwaliteit bij docenten PO 
om mede de leerlijn te ontwikkelen 

Klein Middel Bijscholen van docenten PO en docenten vmbo de regie 
laten voeren binnen de werkgroepen.  
Docenten po het technologische onderwijs op vmbo 
laten ervaren.  

Bezoeken van promotie-event vraagt 
van de po-scholen te veel tijd, 
organisatie en geld 

Klein Groot Vervoer, tijden van event, betrokkenheid van ouders 
organiseren voor de basisscholen  

Onbekendheid van mentoren in de 
onderbouw over technische onderwijs 
en slechte aansluiting van de 
onderbouw op de bovenbouw 

Middel Middel Bijscholen van mentoren in de mogelijkheden voor 
leerlingen binnen de techniek (opleidingen, innovaties, 
carrièreperspectieven).   

 
Doelstelling 2 – Het technisch en technologische vormgegeven vmbo innoveren.  

Risico  Kans  Impact  Maatregel  
Gebrek aan draagvlak docenten /organisatie door het 
opleggen van taken, opdrachten en samenwerking  

Middel  Groot  Betere communicatie en betrekken van 
docenten. Sleuteldocenten van diverse 
instellingen zo snel als mogelijk 
betrekken bij het uitrollen van de 
aanvraag.  

Roosters en andere interne organisatorische 
voorwaarden van school en bedrijf staan het succes 
van activiteiten buiten de school (zoals 
bedrijfsbezoeken, techniekevent) in de weg 

Klein groot In de pilot vormt de onderlinge 
afstemming van school en bedrijf op 
organisatorisch vlak een essentieel 
onderdeel (go/no go) in het project. 

Stuurgroep

Projectleider
Verhogen instroom

Werkgroepen

Projectleider 
Innovatie

Werkgroepen

Projectleider
Vergroten 

doorstroom

Werkgroepen

Projectleider 
Voorwaarden 

eigentijds techniek 
onderwijs

Werkgroepen

Projectleider 
Curio

Ondersteuning:
Programmamanager 
PR & communicatie

Evaluatie
Control & Project-

administratie
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Gebrek aan deskundigheid/onbekendheid van (vmbo) 
docenten met de nieuwe keuzevakken 

Groot Groot Docenten vanuit de werkgroep worden 
als eerste geschoold op inhoud 
keuzevakken, tijdens ontwikkeling van 
keuzevakken worden overige docenten 
geschoold.  

 
Doelstelling 3 – De doorstroom naar het techn(olog)isch mbo vergroten 

Risico  Kans  Impact  Maatregel  
Gebrek aan draagvlak docenten /organisatie 
door het opleggen van taken, opdrachten en 
samenwerking  

Middel  Groot  Betere communicatie en betrekken van 
docenten. Sleuteldocenten van diverse 
instellingen zijn betrokken bij het opstellen van 
deze aanvraag.  

Onvoldoende kwaliteit van de reële, 
multidisciplinaire en toekomstgerichte 
projecten 

Middel Groot Ondersteunen van sleutelfiguren in bedrijven bij 
aanleveren van de projecten en scholen 
docenten in het didactiseren van de reële 
projecten 

Project is onvoldoende geborgd in de betrokken 
partnerbedrijven 

Groot Middel De projectorganisatie is voldoende ingericht op 
de borging bij de betrokken partnerbedrijven.  

Gebrek aan deskundigheid/onbekendheid van 
(vmbo) docenten met de profielen in het mbo 

Groot Middel Docenten vanuit de werkgroep worden 
geschoold op inhoud profielen mbo en lopen een 
aantal dagen mee op het mbo. 

 
Doelstelling 4 – De basisvoorwaarden voor een sterk en eigentijds techniekonderwijs op orde hebben. 

Risico  Kans  Impact  Maatregel  
Geen sterk vertegenwoordigd sector binnen 
techniek maar sprake van bedrijvigheid van 
alle technische sectoren 

Groot Middel Een netwerk van bedrijven opbouwen en 
structureel onderhouden. Netwerk moet sterk 
gericht zijn op inhoudelijke samenwerking.  

Onvoldoende kwaliteit gastlessen vanuit het 
bedrijfsleven 

Klein Groot Ondersteunen/begeleiden van gastsprekers in 
didactiek, pedagogische en interpersoonlijke 
kenmerken. 

Wisselingen in de organisatie(s), vertrekkende 
betrokken projectmedewerkers en partners. 

Groot  Groot  De organisaties, teams en bedrijfsleven zijn 
betrokken bij de planvorming. Draaglak is 
daardoor gecreëerd en mede-eigenaarschap. 

Roosters en andere interne organisatorische 
voorwaarden van school en bedrijf staan het 
succes van de activiteiten binnen deze 
doelstelling in de weg 

Groot Middel In de pilot vormt de onderlinge afstemming van 
school en bedrijf op organisatorisch vlak een 
essentieel onderdeel (go/no go) in het project. 

Project is onvoldoende geborgd in de 
betrokken partnerbedrijven 

Groot Middel De projectorganisatie is voldoende ingericht op 
de borging bij de betrokken partnerbedrijven.  
Veel ruimte maken voor relatiebeheer vanuit po 
en vmbo, contacten onderhouden. 

Onvoldoende aanbod van kwalitatief goede 
hybride docenten/instructeurs 

Klein Middel Bijscholen/ondersteunen van 
hybridedocenten/instructeurs door vmbo 
docenten in didactiek, pedagogische en 
interpersoonlijke kenmerken. 

Roosters en andere interne organisatorische 
voorwaarden van school en bedrijf staan het 
succes van deze activiteiten in de weg 

Groot Middel In de pilot vormt de onderlinge afstemming van 
school en bedrijf op organisatorisch vlak een 
essentieel onderdeel (go/no go) in het project. 

Fysieke beperkingen op scholen om te komen 
tot kwalitatief hoogwaardige en motiverende 
leeromgeving en onvoldoende hedendaagse 
inventaris 

Middel Klein Goede afstemming tussen vmbo scholen en 
vaststellen waar welke fysieke voorwaarden 
worden ingevuld (niet alles op alle plaatsen)  

Gebrek aan draagvlak docenten /organisatie 
door het opleggen van 
professionaliseringsopdracht 

Middel  Groot  Betere communicatie en betrekken van 
docenten. Sleuteldocenten van diverse 
instellingen zo snel als mogelijk betrekken bij 
het uitrollen van de aanvraag.  

 


