
OVERZICHT THEMA’S M.B.T. DEELNAME WERKGROEPEN NAJAAR 2019 
Thema 1:  Primair Onderwijs 
Hoe jonger kinderen met het mooie van de techniek in aanraking komen, hoe beter. Op 
het primair onderwijs mogen kinderen ontdekken waar hun interesse en talenten liggen. 
In deze werkgroep werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan programma’s die 
kinderen in groep 6 t/m 8 aanspreken. 
 
Doel - Kinderen uit het toeleverend Primair Onderwijs (PO) vroeg 

laten kennismaken met techniek 
- Docenten PO bekend maken met techniek 
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- Er is een beeld op welke wijze (voorlichting, gastlessen, 
leskar enz.) kunnen 

- Leerlingen in groep 6-8 laten kennismaken met de 
technische sector zodat zij 

- Affiniteit krijgen met en interesse hebben voor het 
technisch veld 

- PO komen actief binnen bij het Technisch VMBO. 
- Er wordt een week voor de techniek in het PO gehouden 
- Plan van aanpak t/m 30 juni 2020 

 
Thema 2: TL, D&P, Groen, Z&W, E&O (2a) en Dekkend aanbod (2b) 
Jongeren enthousiast maken en houden voor techniek/technologie is belangrijk. Dan 
kiezen leerlingen na het vmbo meer voor het mbo in de richting techniek/technologie. In 
deze werkgroep wordt nagedacht en wordt ontwikkeld. Hoe maken we het mogelijk dat 
ieder leerling in aanraking komt met een  keuzevak techniek technologie? Daarvoor is het 
nodig dat de juiste keuzevakken worden aangeboden, dat leerlingen en docenten weten 
waar welk keuzevak aangeboden wordt en op welke manier het mogelijk is voor iedere 
vmbo leerling om een keuzevak te volgen, binnen en buiten de eigen fysieke school. 
 
Ook gaat deze werkgroep aan de slag om de keuzevakken op de harde techniekscholen 
verder – samen met het bedrijfsleven- te ontwikkelen. 
 
Doel (2a) 25% leerlingen (TL, Groen, D&P, Z&W, E&O)) volgt 

technisch/technologisch keuzevak 
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- Nu en toekomst bespreken/Doel in beeld (letterlijk) hebben 
- Beeld van 2023 
- De regio als school 
- Zichtbaarheid van capaciteit / vraag en aanbod / mobiliteit 

/ kwaliteit/ catalogus / 
- Plan van aanpak t/m 30 juni 2020 (en 2020 – 2023) 

 
Doel (2b) Actuele kennis in het vmbo voor leerlingen en docenten door 

afstemming met bedrijven, opleidingsbedrijven, mbo’s en 
gemeenten 
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- Overzicht keuzevakken PIE, BWI, M&T per school 
- Welke keuzevakken inrichten met/bij bedrijfsleven/mbo? 
- Plan van aanpak t/m 30 juni 2020 

 
Thema 3: Aansluiting MBO 
De aansluiting tussen VMBO en MBO vraagt aandacht. Naast het voorkomen van dubbele 
lesstof (MBO leerlingen krijgen lessen die zij al op het VMBO hebben gehad) is het 
wenselijk thema’s met elkaar af te stemmen en zo mogelijk VMBO lessen al deels op het 
MBO te laten plaatsvinden cq door het MBO te laten uitvoeren. 
 
Doel Technisch onderwijs nog aantrekkelijker maken door 

samenwerking tussen mbo-vmbo en bedrijfsleven en 
versnellen/verbreden verdiepen 
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- Antwoord op de vraag: Welke 3 keuzedelen gaan we per 
sept 2020 gezamenlijk 

- aanbieden in de samenwerking VMBO-MBO-Bedrijfsleven. 
- Plan van aanpak 1 januari t/m 30 juni 2020 zodat we 1 

september 2020 kunnen starten met het uitvoeren van de 
keuzedelen 
 

Thema 4: Docententekort opheffen en professionaliseren docenten 
Genoeg docenten zijn nodig om genoeg en goede leerlingen de arbeidsmarkt in te laten 
stromen. Op welke manier kunnen we zorgen dat er genoeg collega's in het onderwijs 
werken die leerlingen inspireren en doceren om de techniek in te gaan? 
 
Doel Er zijn voldoende technische docenten die ook de juiste 

bevoegdheden hebben en up to date zijn w.b.t. de nieuwste 
technologieën 
 

Opleveren najaar 
2019 

- Plan van aanpak t/m 30 juni 2020 (en 2020 – 2023) 
- Inzicht tekorten, welke vakken, hoe hierop inspelen 
- Aanzet begrip hybride docent formuleren 

 


