
Een eigen website
Sterk Techniekonderwijs in het Land van Cuijk en 
Maasduinen heeft een eigen website:  
www.samenintechniek.nl. Daarop laten we zien hoe 
en welke partijen samen werken aan sterk techniek
onderwijs. U treft er ook eerdere nieuwsberichten 
aan. Leerlingen vinden op de site een schat aan infor
matie. Bijvoorbeeld over de Labs waarbinnen zij in 
aanraking komen met de wereld van ontwerpen, 
maken en bouwen. Ze vinden er ook stageplaatsen in 
de regionale stagebank Het Talentenbureau. 

Het bedrijfsleven kan er ‘zijn’ toekomstige medewerker 
ontmoeten. Het belang van een goede stageplek 
wordt daarom nog eens benadrukt. Bedrijven melden 
er hun stageplaatsen aan voor de regionale stage
bank. Datzelfde doen ze met medewerkers die graag 
met leerlingen aan de slag willen via bijvoorbeeld ori
entatielessen. Een bedrijfsbezoek organiseren? 
Gastlessen? Laat het ons weten via de onze website!

Het onderwijs is nu druk bezig met het ontwikkelen 
van innovatieve Techlabs en stimuleren van gastlessen. 
Maar we bezoeken ook ‘oude bekende’ TechnoPromo 
en we maken matches via On Stage. Dit, en nog meer 
voorbeelden van waarmee we investeren in de 
toekomst, zijn op de nieuwe website te zien.

Onze wereld verandert sterk en in snel tempo.  
Wat opvalt, is dat er een grote en groeiende vraag 
is naar technisch geschoolde mensen. Ook in onze 
regio. De rol van techniek blijft onverminderd 
groot. Techniek en technologie heeft de toekomst 
en is overal om ons heen.  

Scholen, vakopleidingen, mbo en bedrijfsleven in 
het Land van Cuijk en Maasduinen werken sinds 
2020 samen aan sterk techniekonderwijs. We willen 
leerlingen inspireren en verleiden tot een toekom-
stige baan in de techniek. Zo realiseren we 
technisch onderwijs dat aansluit bij de behoefte van 
de arbeidsmarkt. Dat doen we onder de naam 
Sterk Techniekonderwijs. Het is een door de 
overheid in gang gezet landelijk project, opgedeeld 
in diverse regio’s. 

Het doel: vergroten van de uitstroom van leerlingen 
naar de technische vervolgopleidingen en uiteinde-
lijk naar de technische beroepen.  
Sterk Techniekonderwijs slaat daarmee een brug 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. In onze nieuws-
brief, die op gezette tijden zal verschijnen, brengen 
we u en al onze andere partners op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen. Techniek heeft de 
toekomst, we werken er samen aan!

Sterk Techniekonderwijs is een initiatief van: 
Elzendaalcollege, Metameer, Merletcollege,  
VSO de Korenaer, Pro College Boxmeer, ROC Nijmegen, 
TechnoPromo, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord- 
Limburg, Talentenbureau Land van Cuijk & Noord-Limburg  
en de vak opleidingen Vakopleiding Techniek Cuijk,  
Bouwmensen Nijmegen, Inframensen Zuid, Schildersvak-
opleiding Nijmegen en InstallatieWerk Zuid-Oost.

Nieuwsbrief
december 2021

Meer weten? Kijk op de regionale 
website: www.samenintechniek.nl

http://www.samenintechniek.nl
http://www.samenintechniek.nl


Land van Cuijk en  
Maasduinen is drie 
‘Techlabs’ rijker
Merletcollege, Metameer en Elzendaal-
college hebben in de afgelopen maanden 
elk hun eigen Techlab gerealiseerd. In het 
Techlab doen leerlingen van leerjaar 1 en 
2 op school diverse ervaringen op in de 
wereld van technologie en techniek. 

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Er is 
onverminderd behoefte aan de meer traditio
nele technische beroepen als lasser, metselaar 
en timmerman. Tegelijkertijd gaan we over naar 
een nieuwe wereld waarin technologie, creativi
teit, innovatie en duurzaamheid grote rollen 
gaan spelen. Er komen nieuwe beroepen en 
werkvormen, die om andere vaardigheden 
vragen. Denk aan het maken van apps, het pro
grammeren van robots en smartbuilding. In alle 
beroepen zul je steeds meer technologie tegen 
gaan komen. De werknemer vanmorgen moet 
problemen kunnen oplossen, kritisch zijn en 
kunnen samenwerken. Verbinden.
Via deze link komt u bij het artikel op de 
regionale website www.samenintechniek.nl

Op expeditie in Technovium Nijmegen in het BWI Lab
Leerlingen van 3 mavo van het Merletcollege gingen 
op expeditie in het Technovium in Nijmegen. In het 
kader van Sterk Techniekonderwijs maakten deze leer-
lingen kennis met verschillende technische 
beroepsgroepen en beroepsopleidingen in de wereld 
van Bouw, Wonen en Interieur (BWI).

De leerlingen werden na een korte introductie letterlijk 
op expeditie gestuurd en ontdekten de mooie wereld 
van de techniek. Op allerlei plaatsen in het gebouw 
voerden ze opdrachten uit. Deze opdrachten hebben 
raakvlakken met allerlei verschillende vormen van 
techniek. Een ware ontdekkingsreis! Het Technovium is 
een bijzonder gebouw met allerlei technische vervolg
opleidingen (ROC Nijmegen, de opleidings bedrijven 

Bouw & Inframensen, Schildersvak  opleiding).
In het Technovium vind je het BWIlab. Het is een 
bijzonder gebouw met allerlei technische vervolg
opleidingen (ROC Nijmegen, de opleidingsbedrijven 
Bouw & Inframensen, Schildersvakopleiding).  
Leerlingen gaan er met een bus vanuit school naartoe. 

Meer informatie vind je hier!

https://www.samenintechniek.nl/nieuws/artikel/29/Land-van-Cuijk-en-Maasduinen-is-drie-Techlabs-rijker
https://www.samenintechniek.nl/nieuws/artikel/29/Land-van-Cuijk-en-Maasduinen-is-drie-Techlabs-rijker
https://www.samenintechniek.nl/bezoek-het-bwi-lab


Leerlingen PIE van het Elzendaalcollege en Metameer verdiepen hun kennis
Derde en vierdejaars leerlingen PIE (Produceren,
Installeren en Energie) van Metameer Stevensbeek en
Elzendaalcollege Gennep verdiepen bij de Vakopleiding
en Installatiewerk Zuid Oost in Cuijk hun kennis. Daar 
werken ze aan grotere machines en apparatuur die de  
2 VO scholen zelf niet hebben.
Ze worden hierbij tevens begeleid door docenten van

Vakopleiding Techniek, Installatiewerk Zuid Oost en
mensen uit het bedrijfsleven. Deze keer stond het
MIG/MAGlassen, TIGlassen en loodgieterswerk
op het programma. Super leerzaam met ervaren
instructeurs/installateurs uit het werkveld, die over de
schouders meekeken.
Ga naar het nieuwsbericht.

Drone-race: ontwerpen, maken en beleven in het PIE Lab  
bij Vakopleiding Techniek en Installatiewerk Zuid Oost in Cuijk
Hoe verleid je een (theoretische) vmbo-leerling tot 
een toekomst in de techniek? Leerlingen van het 
Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer volgen 
daarvoor speciale oriëntatielessen in de regio bij 
Vakopleiding Techniek en Installatiewerk Zuid Oost in 
Cuijk. We noemen dit het PIE Lab. PIE staat voor het 
technisch vmbo profiel Produceren, Installeren en 
Energie. Er is een speciaal programma ontwikkeld dat 
aansluit bij de belevingswereld en leer behoefte van 
deze leerlingen.

Leerlingen werken in het PIE Lab aan een dronerace 
vanuit de domeinen constructie, verspanen, mecha
tronica en installatie. Vanuit die domeinen wordt een 
obstakel voor de dronerace ontworpen en ook zelf 
gemaakt. Aan het einde van de dag verbinden de leer
lingen alle elementen aan elkaar en hebben ze de 
dronerace daadwerkelijk beleefd.

Aansluiten bij de belevingswereld
Deze pilot richt zich op een oriëntatieprogramma voor 
de leerlingen Dienstverlening en Producten (D&P), 
vmbo (g) t en mavo van de drie voscholen. Het doel  
is om leerlingen te laten zien welke mooie beroepen 
er allemaal in de techniek & technologie zijn.  
Het programma maakt deel uit van het loopbaankeuze
proces (LOB) van leerlingen. Ze bekijken filmpjes met 
beroepsportretten in de LOBlessen, onderzoeken 

waar hun voorkeur ligt en die gaan ze in de praktijk 
onderzoeken en ondervinden bij de vakopleiding.  
Dit bezoek helpt leerlingen hopelijk in het LOBtraject 
en bij hun opleiding en schoolkeuze.

Bedrijfsleven helpt mee. Wilt u meehelpen?
De leerlingen worden begeleid door docenten van de 
Vakopleiding Techniek, Installatiewerk Zuid Oost en 
van de VO scholen. Daarnaast helpen ook mensen uit 
het bedrijfsleven mee. De Industriële Kring zorgt 
mede voor de cofinanciering. Kunt u ook een bijdrage 
leveren? Wij zijn nog op zoek naar mensen uit het 
bedrijfsleven die leerlingen kunnen enthousiasmeren 
voor hun vak. We zijn bezig een poule samen te stellen 
van mensen die een enkele keer met deze lessen mee 
willen draaien. Meer informatie / contactgegevens 
vindt u op de website www.samenintechniek.nl

https://www.samenintechniek.nl/nieuws/artikel/25/Verdiepingslessen-PIE-weer-van-start
https://www.samenintechniek.nl/nieuws/artikel/8/Drone-race-ontwerpen-maken-en-beleven-op-de-Vakopleidingen-Techniek-Cuijk


Regionale stagebank via Het Talentenbureau.  
Doet uw bedrijf ook mee?
Het Talentenbureau verzorgt al vele jaren in onze regio 
een stagebank voor studenten van het mbo, hbo of wo.  
We zijn nu ook gestart met het opzetten van een stage-
bank voor leerlingen van het vmbo. De 1e bedrijven 
hebben zich al gemeld. We willen in onze regio veel meer 
leerlingen een oriënterende stage van een dag of enkele 
dagen laten doorlopen. Op deze wijze krijgen leerlingen 
een beter beeld van een beroep of werk gebied in hun 
eigen regio. Hierbij hebben wij de hulp van de bedrijven 
nodig. Via de regionale website www.samenintechniek.nl 
kunt u uw bedrijf aanmelden bij de stagebank van Het  
Talentenbureau. Leerlingen zoeken vervolgens op een 
eenvoudige wijze een stageplek in hun eigen regio.  
De 1e bedrijven hebben zich al aangemeld. 

Hebt u een stageplek? Wil een mede-
werker gastdocent worden? Of wilt u 
op een andere manier de schouders 
zetten onder Sterk Techniekonderwijs?
Kijk voor meer informatie en contact-
personen op: www.samenintechniek.nl

Interesse en ook meedoen?

www.samenintechniek.nlwww.samenintechniek.nl

Sterk Techniekonderwijs is een initiatief van: Elzendaalcollege, Metameer, Merletcollege, VSO de Korenaer,  
Pro College Boxmeer, ROC Nijmegen, TechnoPromo, Industriële Kring Land van Cuijk en NoordLimburg, Talenten
bureau Land van Cuijk & NoordLimburg en de vak opleidingen Vakopleiding Techniek Cuijk, Bouwmensen 
Nijmegen, Inframensen Zuid, Schildersvakopleiding Nijmegen en InstallatieWerk ZuidOost. Steun aan het plan 
geven de regionale werkgeversorganisaties. Kijk voor meer informatie op:

Tweedeklassers middelbare scholen 
bezoeken TechnoPromo
Nieuwsgierig raken in de nieuwste ontwikke-
lingen in de techniek en technologie.  
De tweedeklassers van de middelbare scholen 
in onze regio brengen een bezoek aan het 
regionale techniekcentrum Technopromo in 
Cuijk. Ze maken daar kennis met verschillende 
soorten techniek en technologie.

Leerlingen mochten zelf een werkstuk kiezen en 
maken. Daarbij gebruikten ze verschillende soorten 
techniek en apparatuur, bijvoorbeeld een metalen 
plaatje buigen, een gat boren, een 3Dprint 
ontwerpen en uitprinten, hout bewerken, een robot 
programmeren en laten bewegen. Leerlingen werken 
bij Technopromo aan diverse opdrachten waar de 
scholen zelf geen voorzieningen voor hebben.  
Zo werken leerlingen aan een motorblok, leggen ze 
dakpannen of doen ze technische laboratorium
proeven.  

Technopromo is een initiatief van het regionale bedrijfs
leven, gemeenten en het onderwijs met als doel 
leerlingen en ouders meer bekend te maken met de 
diversiteit aan technische beroepen in onze regio. Meer 
informatie kunt u vinden op www.technopromo.nl. 
Het bezoek van TechnoPromo is een mooie kans voor 
leerlingen om zich te verdiepen in verschillende thema’s 
binnen de techniek en technologie. Binnen het project 
Sterk Techniekonderwijs versterken we de doorlopende 
leerlijn en samenwerking tussen de middelbare scholen 
en Technopromo.   

https://www.samenintechniek.nl/regionale-stagebank-het-talentenbureau
https://www.samenintechniek.nl/bedrijven
http://www.samenintechniek.nl

