




4 industriële revoluties



4e industriële revolutie

• Kunstmatige intelligentie

• Blockchain

• Internet of Things (IoT)

• Virtual/augumented reality

• Big Data

• Robotisering







De vakman/-vrouw blijft

Maar de nadruk op de 

traditionele vaardigheden 

zal verminderen

Vakmanschap



Hoe kreeg ik mijn 

eerste techniekles?



• Samenwerking vmbo, mbo en 
bedrijfsleven in de regio

• Regie bij het vmbo

• Nieuwe leerweg (GL/TL) in het vmbo met 

praktische component

• Doorlopende leerlijn vmbo/mbo

• Niveau-2 en entree ook mogelijk in vmbo

• Verhogen instroom techniek

• Dekkend aanbod van techniekopleidingen

• Verbeteren kwaliteit techniekonderwijs

• Vernieuwing techniekprogramma’s

• Regionale invulling inhoud techniekonderwijs

• Aanpak docententekort techniek

• Samenwerking vmbo, mbo, bedrijfsleven

• Imagoverbetering (uitstraling)

• Betrekken basisscholen

• Verbeteren inrichting en inventaris

• Veiligheid en optimale groepsgrootte

• Na- en bijscholing



100 miljoen Techniek 



Deelnemende scholen regio 18043 

Partnerscholen

• Mbo: mboRijnland

• Wellantcollege (Oegstgeest en Rijnsburg)

• Northgo College (Noordwijk)

• Rijnlands Lyceum (Sassenheim)

• Teylingen College Leeuwenhorst (Noordwijkerhout)  

• Teylingen College Duinzigt (Oegstgeest)

• Limes Praktijkonderwijs (Katwijk)

• VSO 

Technische scholen ‘stuurgroep’

• Teylingen College KTS (Voorhout)

• Vakcollege Rijnmond (Katwijk)

• Bonaventuracollege (Leiden)

• Da Vinci College (Leiden)

• Namens AVO: Northgo College (Noordwijk



Regiovisie  



Programmalijnen

1. Een innovatieve 

leeromgeving (learning

labs) creëren, die 

inspiratie en 

toekomstgericht techniek 

onderwijs faciliteert.

2. Het 

onderwijsprogramma

vernieuwen voor PIE, 

BWI, M&T. Techniek 

integreren in andere 

profielen en doorlopende 

leerlijnen naar het MBO 

creëren. 

3. Professionalisering van 

docenten op het gebied 

van nieuwe technieken 

en didactiek.

4. Instroombevordering: 

het imago van techniek 

verbeteren, leerlingen 

kennis laten maken en 

meer leerlingen laten 

kiezen voor techniek



Structurele samenwerking

• 136 partners

– Scholen 

– Bedrijven

– Opleidingsbedrijven

– Overheid 

• 60 bedrijven toegezegd –

Co-financiering

Subsidie door overheid toegekend

Samenwerken aan 

sterk techniekonderwijs 

– doet u ook mee?



Vernieuwing onderwijsprogramma: 

keuzevak Smart Technology

• ICT toegepast in dagelijks 

leven

• Minicomputertjes

• 3D-printen

• Robotisering

• VR

• Nieuw lokaal in aanbouw



Ander uitgangspunt 

techniekonderwijs:
• 4e industriële revolutie vraagt andere vaardigheden

• Leerling van nu zal 6 keer van beroep veranderen

• 21-eeuwse vaardigheden

• Kleinschalig

• Individualistischer

• Creatief

• Inventief

• Combineren van technieken

• Leuk en uitdagend, vanaf het begin!



Officiële start STO Leiden/DB:

Hotspot voor KTS, maar ook PO/VO

• Kennismaken met techniek

• Verbeteren imago techniek

• Nieuwe technieken: 3D, 

robotisering, VR, drone

• Voldoen aan eisen 

techniekprogramma PO

• ”Ontzorgen” PO

• 4 Hotspots in Voorhout, Katwijk, en 

Leiden(2)



Jonge vakmensen harder nodig dan ooit



Bedankt
• Wethouder van onderwijs: Arno van Kempen

• Jan van Nierop (voorzitter SPV) 

• Aannemer: Boudewijn Sluis

Installateur: Bas Parlevliet

Schilder: Mark Zandbergen

Interieurprojecten: Mirato

Alle demobedrijven 

Architect: Sven Vonk

Hoofd facilitaire dienst KTS: Jan Warmerdam

PR: Roosje Houwaart

• Team: Evert van Schie, Ronny Boer, Richard Geerlings, 

Martien van Moorten en Sven Vonk 










