
Technasium Brabant-Oost: Netwerkbijeenkomst 2020 

Tijdens de netwerkbijeenkomst 

U krijgt een tafel die u kunt inrichten als uw stand met informatie over uw bedrijf 

of instelling. De leerlingen, die vaak van tevoren bedacht hebben met welke 

bedrijven ze in gesprek willen gaan, weten u dan te vinden. U krijgt een 

standplaats van 3x2 meter en een tafel. Bij de aanmelding heeft u doorgegeven of 

u nog extra faciliteiten nodig heeft.  

De leerlingen uit havo-4, vwo-4 en vwo-5 zijn onder andere geïnteresseerd in: 

- Wat uw bedrijf of instelling maakt of doet. 

- Wat het vakgebied is van mensen die in uw bedrijf werken. 

- Wat professionals binnen uw bedrijf doen, of hoe professionals iets voor uw 

bedrijf of instelling kunnen betekenen. 

- Bij welke problemen, uitdagingen of actuele (innovatie-)projecten de leerlingen 

mee zouden kunnen denken over (deel)oplossingen in het kader van het vak 

‘onderzoeken en ontwerpen’. 

Dat laatste volgt uit het feit dat de leerlingen ook op zoek zijn naar 

opdrachtgevers voor hun keuzeproject van het komende halfjaar. Zij proberen 

daarvoor dan ook tijdens de netwerkbijeenkomst nuttige contacten met 

bedrijven voor te leggen. Ter voorbereiding adviseren we u om één of enkele 

casussen kort (in een paar regels) te beschrijven en mee te nemen. U hoeft dus 

géén volledig project uit te werken, een korte beschrijving van het probleem of 

de uitdaging is genoeg. Zo’n casus: 

- Past binnen een bèta technisch gebied, in de breedste zin van het woord. 

- Leidt tot een uitdagend onderzoeksproject of ontwerpproject. 

- Is een reëel probleem of reële opdracht van het bedrijf of van klanten die dit bij 

het bedrijf zouden kunnen vragen. 

- Is uit te voeren in de periode februari – juni 2020. 

Na de netwerkbijeenkomst 

Wellicht zijn er leerlingen geïnteresseerd geraakt in uw bedrijf en gaan ze u 

benaderen om eventueel samen te werken in een keuzeproject. Hierbij geldt: 

- Het initiatief ligt bij de leerlingen. 

- Aan de leerlingen wordt gevraagd om goed te motiveren waarom ze u 

benaderen. 

- Wanneer leerlingen u via e-mail benaderen, dan doen ze dat met hun docent in 

de cc. We adviseren u om ook bij het beantwoorden de docent in de cc te laten 

staan. 

- U bepaalt zelf of en met welk(e) projectteam(s) u als opdrachtgever samen wil 

werken in een technasiumproject. 

- Het zou fijn zijn wanneer de leerlingen niet te lang op een antwoord van u 

hoeven te wachten. Uiteraard geldt dit ook voor de reactie van de leerlingen aan 

u. 

Wanneer u als opdrachtgever met één of meerdere projectteams aan de slag 

gaat, betekent dat het volgende: 

- De leerlingen willen graag met u afspreken (bij voorkeur bij uw bedrijf) om 

verder kennis te maken met het bedrijf en om samen met u de casus verder uit te 

werken tot een volledige opdracht. 

- De leerlingen willen graag hun projectplan met u bespreken of aan u 

presenteren in een tussenpresentatie. 

- De leerlingen presenteren graag het resultaat van hun onderzoek of ontwerp 

aan de opdrachtgever. 

- Eventueel benaderen de leerlingen u tijdens het project wanneer ze vragen 

hebben of delen van hun project al willen laten zien. 

- De docent zal vragen naar uw input voor de beoordeling van het project. 

- De tijdsinvestering van een bedrijf of instelling per keuzeopdracht wordt 

ingeschat op 8-10 uur. 

De leerlingen werken op school aan hun technasiumproject, en worden daarbij 

begeleid door hun docent. De eindpresentaties zullen vlak voor de zomervakantie 

zijn, dit wordt door de leerlingen of de docent met u afgesproken. 

Zie ook www.technasiumbrabantoost.nl voor meer informatie.  

 

http://www.technasiumbrabantoost.nl/

