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1. Samenwerking(en) Regio Zwolle 
1.1 Opbouw activiteitenplan  

• De VO-scholen ontwikkelen een individueel schoolaanbod; 

• De Regio Zwolle ontwikkelt een lokaal aanbod; 
• De Regio Zwolle onderzoekt op welke thema’s een bovenregionaal aanbod kan worden vormgegeven.  

Een schoolaanbod bevat activiteiten die door de VO-school (Greijdanus College Zwolle, Thorbecke Scholengemeenschap, TalentStad Beroepscollege) 
worden aangeboden. In het lokaal aanbod worden activiteiten opgenomen die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen én uitwisseling 
van leerlingen teweeg zal brengen in de stad Zwolle. De activiteiten die bovenregionaal ondernomen worden, zullen zich richten op overkoepelende 
thema’s die meerdere regio’s aan elkaar verbinden. 

 

1.2 Doelstellingen activiteiten  
Met de activiteiten in dit activiteitenplan proberen we één of meerdere van onderstaande doelstellingen te realiseren:  

1 Samenwerking met het bedrijfsleven (hybride leren); 

2 Samenwerking in doorlopende leerlijnen (po-vmbo-mbo-hbo); 

3 Optimalisering van aansluiting vmbo-mbo met extra aandacht voor vernieuwingen in het programma; 
4 Samenwerking met primair onderwijs met extra aandacht voor vernieuwingen in het programma; 
5 Communicatie met en beeldvorming m.b.t. de doelgroep; 
6 De werving en professionalisering van docenten; 
7 Onderwijsinnovatie (technologische aspecten); 
8 Leerloopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB); 

9 De gezamenlijke ontwikkeling van doelmatige opleidingsportfolio’s; 
10 Aantrekken van leerlingen (de instroom van meiden). 



Activiteitenplan Sterk Techniekonderwijs Regio Zwolle ‘korte versie’                                STO 18034                                                    4 

 

 

1.3  Individueel schoolaanbod 

1.3.1 Thorbecke Scholengemeenschap 

1. Architecture Lego  
2. Lassen NIL 
3. Elektrische voertuigen en transport  
4. Dóórontwikkeling Techniektraject 

1.3.2 Greijdanus College: 

5. Innovatieve technologie 
6. Makerstechnologie 
7. Van stadsfiets tot e-bike 

1.3.3 TalentStad Beroepscollege:  

8. Tiny House met Tiny Garden 

9. Mobiel van de toekomst 

10. Pluslessen rekenen in contextrijke omgeving  

 

1.4 Lokaal aanbod 

In hoofdstuk 3 wordt een weergave gegeven van de activiteiten die Regio Zwolle in de stad Zwolle wil ontwikkelen.  

 

1.5 Netwerkkoepel STO 

In hoofdstuk 4 is een uitwerking van de bovenregionale samenwerking met de verschillende STO regio’s binnen de bestuursregio Zwolle beschreven.  
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2. Individueel Schoolaanbod 

2.1 Schoolaanbod Thorbecke Scholengemeenschap 

2.1.1 Architecture Lego (doelstelling 2 & 10) 

Leerlingen uit de onderbouw van het vmbo maken kennis met de beginselen van architectuur door het gebruik van verschillende technieken (lego 
constructies, maquette, 3D printen, digitaal ontwerp etc.). Het thema architectuur, zowel interieur- als het exterieur, zal jongens én meisjes uitdagen tot 
het scheppen van nieuwe creaties. Vanuit dit te ontwikkelen programma realiseren we aansluiting met keuzeprofielen van de afdeling Media, Vormgeving 
en ICT (MVI) en waar mogelijk met de opleiding Design, Media en ICT (DMI) van Deltion in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn. Daarnaast zal 
de mogelijkheid onderzocht worden om een verbinding te maken met masterclasses PO (zie paragraaf 3.5).  

2.1.2 Lassen NIL (doelstelling 1, 2, 3, 7 & 10) 

Door middel van deze keuzedeel willen we, naast het bestaande lasaanbod binnen de afdeling PIE, leerlingen de mogelijkheid bieden om verschillende 
lasdiploma’s te behalen. 

In samenwerking met het Deltion College en het bedrijfsleven willen we leerlingen kennis laten maken met innovatieve lasmethodes zoals o.a. 
robotlassen. In eerste instantie realiseren we dit door de bestaande praktijkruimte aan te passen en deze keuzedeel aan te bieden op de locatie(s) van 

de Thorbecke SG. In tweede instantie is het doel deze keuzedeel op te nemen in het aanbod van de Zwolse Keuzegids (paragraaf 3.2). Door de module 
breed aan te bieden wordt het ook mogelijk voor leerlingen uit de profielen M&T of voor leerlingen die een artistieke vervolgopleiding op het Deltion 
College of het Cibap gaan volgen om een lasdiploma te behalen. Dit kan ook de instroom van meiden bevorderen. We verkennen de mogelijkheden om 
deze keuzedeel (gedeeltelijk) aan te bieden in het Techlab (paragraaf 3.1) of bij bedrijven in de nabijheid van de school, waardoor een hybride vorm 
gekozen kan worden.  

2.1.3 Elektrische voertuigen en transport (doelstelling 1, 2, 3, 6, 7 & 9) 

Binnen de afdeling M&T bestaat de behoefte om de elektrische ontwikkeling uit de branche te integreren binnen de fietstechniek (e-bike, segways, speed 
pedelec en elektrische scooter), binnen elektrische voertuigen (volledig elektrische voertuigen, hybride voertuigen en hybride assists voertuigen) en 
binnen de transport en logistiek (elektrische heftruck, elektrische stapelaar, elektrische pallet wagen, Self Driving Vehicles).  

Fietstechniek is opgenomen door het Greijdanus College in het schoolaanbod. (paragraaf 2.2.3) De Thorbecke Scholengemeenschap zal zich richten op 
de ontwikkeling van het keuzedeel elektrische voertuigen en transport. Waarschijnlijk is dit een geheel nieuw te ontwerpen keuzedeel (uitgevraagd bij 

nieuw vmbo). De wens is om dit uiteindelijk als keuzedeel op te nemen in de Zwolse keuzegids (paragraaf 3.2) waardoor alle leerlingen deze module 
kunnen kiezen. Daarnaast wordt er onderzocht of in samenwerking met het Deltion College een verkorting van de vmbo-mbo route rondom de Mobiliteit 
opleidingen tot de mogelijkheden behoort. Ook de verbinding tussen de afdeling economie en ondernemen wat betreft het logistieke onderdeel wordt 
onderzocht. Ook bij deze module zoeken we in de samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven naar de hybride variant.  

2.1.4 Dóórontwikkeling Techniektraject (doelstelling 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 & 10) 

De afgelopen 5 jaar zijn PIE-GL lessen in samenwerking met Deltion College in het ‘Techniektraject’ gegeven. De lessen worden gegeven in de 
praktijkruimte van het Deltion College door een docent van de Thorbecke Scholengemeenschap in samenwerking met docenten van het Deltion College. 
Een dóórontwikkeling van het Techniektraject is gewenst. Met name het creëren van doelmatige opleidingsportfolio’s om uiteindelijk tot een verkort 

programma te komen en de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Het ontwikkelde aanbod zou in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken van 
het aanbod in het Techlab (paragraaf 3.1). Daarnaast zal opgedane kennis en ervaring gedeeld worden en beschikbaar worden gesteld voor de overige 
GL-leerlingen in Regio Zwolle. Op dit moment loopt een subsidieaanvraag op dit thema. In hoofdstuk 4 van de Regiovisie vindt u een beschrijving van dit 

traject en waarom dit opnieuw voor subsidie opgevoerd wordt. 

 

2.2 Schoolaanbod Greijdanus College  

2.2.1 Innovatieve technologie (doelstelling 1,7 & 8) 

Leerlingen in de onderbouw van het vmbo maken d.m.v. technisch (les)materiaal kennis met innovatieve technologie. We verwachten dat de interesse 

voor techniek toe zal nemen door te ervaren en door praktisch te werken met deze technologie. Inhoudelijk zullen er drie nieuwe programma’s worden 
aangeboden: pneumatiek, programmeren en robotica. De doelgroep zal ook bestaan uit leerlingen in de bovenbouw van het VMBO die niet gekozen 
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hebben voor de harde techniek, maar bijvoorbeeld voor D&P (Dienstverlening & Producten). Ook in deze profielen zal technologie een steeds grotere 
plaats innemen en is het van belang dat de leerlingen deze technologie kennen en ervaren. We geven dit vorm door o.a. excursies naar bedrijven te 

organiseren.  

2.2.2 Makers technologie (doelstelling 1, 2, 3 & 10) 

In de ontwikkelingen van techniek speelt de zogenaamde makerstechnologie een steeds grotere rol. Dat wil zeggen dat door ICT-toepassingen het 
ontwerp en het produceren een belangrijke rol speelt. In de technieklessen van de onderbouw willen we de didactiek van ontwerpend leren met de 
makerstechnologie combineren. Leerlingen gaan met behulp van software dingen ontwikkelen, die vervolgens met behulp van lasersnijders en/of 3D 

printers vormgegeven worden. Deze kennismaking en ervaring zullen een positieve invloed hebben op het imago van en de interesse voor techniek. De 
onderdelen worden afgesloten met realistische eindopdrachten van bedrijven. 

2.2.3 Van stadsfiets tot e-bike (doelstelling 1, 2, 3 6, 7, 8 & 9) 

Uit de klankbordgroepen bedrijven is het signaal gekomen dat er in de stad Zwolle behoefte is aan fietsenmakers / medewerkers e-bike. Op het 
Greijdanus college Zwolle is recent een eigen fietsenwerkplaats geopend. Doel is een keuzedeel te ontwikkelen, die in een later stadium ook beschikbaar 

wordt gesteld voor leerlingen van andere drie deelnemende scholen. Het doel van deze keuzedeel is leerlingen in klas 4 binnen de profielen PIE, D&P en 
BWI te enthousiasmeren voor e-bike/fietstechniek en hen hierin op te leiden. Een voorbeeld van hoe nieuwe technologie toegepast kan worden in het 
bestaande vmbo-onderwijs. 

 

2.3 Schoolaanbod TalentStad Beroepscollege 

2.3.1 Tiny House met Tiny Garden (doelstelling 1, 2, 4, 7 & 8) 

Dit project behelst het ontwerpen en bouwen van Tiny Houses en Tiny Gardens, waarbij de thema’s energietransitie, circulaire economie, duurzaamheid 
en macrodoelmatig bouwen leidend zijn. In de onderbouw gaan leerlingen in de technieklessen aan de slag met het ontwerpen van Tiny Houses en 
Gardens, het nadenken over slimme oplossingen die kunnen worden toegepast, het bouwen van maquettes etc. In de bovenbouw wordt multidisciplinair 
samengewerkt door leerlingen PIE, BWI, MET en D&P die aan de slag gaan met het bouwen van een Tiny House en Garden. De opdracht sluit aan bij de 

verschillende curricula, maar geeft daarnaast ruimte voor een stuk onderzoekend en ontwerpend leren. Zowel in de onderbouw als bovenbouw halen 

leerlingen kennis op in de omgeving en het (lokale) bedrijfsleven (de stad als klaslokaal). Denk hierbij aan kennis over alternatieve energiebronnen, 
infra, het ontwerpen voor en maken van voorwerpen met een 3D printer, het hergebruiken van materialen, etc.  
Ouders zullen zowel in onder- als bovenbouw worden betrokken (eindpresentaties). Er wordt onderzocht of we de Pluslessen rekenen (paragraaf 2.3.3) 
ook aan dit project kunnen koppelen, waardoor een doorlopende leerlijn po-vo-mbo ontstaat. Door het Tiny House op een trailer te bouwen 
(voertuigentechniek) creëren we een link naar het profiel MET. Daarnaast zit er een duidelijke logistieke component in rondom de productieplanning en 
het logistieke proces (van inkoop, bestellen, afroepen, ontvangen, controleren, uitpakken tot afvoer verpakkingsmateriaal).  

2.3.2 Mobiel van de toekomst (doelstelling 1 t/m 10) 

Het project omvat het ontwerpen en bouwen van voertuigen, waarbij energietransitie, circulaire economie, duurzaamheid en macrodoelmatig bouwen de 
thema’s zijn. In de onderbouw gaan leerlingen in de technieklessen aan de slag met het ontwerpen van een voertuig, het nadenken over slimme 
oplossingen die kunnen worden toegepast, het bouwen van prototypes etc. In de bovenbouw wordt multidisciplinair samengewerkt door leerlingen PIE, 

BWI, MET en D&P die aan de slag gaan met het bouwen van voertuigen. De rol van de profielen PIE en BWI zal in dit project beperkt zijn, maar zeker 

aanwezig. Zo kan er gedacht worden aan het 3D printen van onderdelen (D&P), het ontwerpen en maken van een houten interieur of dashboard (BWI), 
het lassen van de carrosserie en het aanbrengen van bijvoorbeeld zonnecellen (PIE). Zowel in de onderbouw als bovenbouw gaan leerlingen kennis 
ophalen in de omgeving en het bedrijfsleven. Ouders zullen zowel in onder- als bovenbouw worden betrokken (eindpresentaties). Ook in deze activiteit 
zoeken we naar een koppeling met de Pluslessen rekenen (paragraaf 2.3.3). De logistieke component is ook aanwezig: in productieplanning en het 
logistieke proces.  

2.3.3 Pluslessen Rekenen in contextrijke technische omgeving (doelstelling 1, 2, 5, 6, 7 &10) 

TalentStad Beroepscollege organiseert Pluslessen Rekenen voor leerlingen in het Primair Onderwijs in groep 7 en 8, die naar verwachting een vmbo 
basis/kader advies gaan krijgen. Door rekenen aan te bieden in een contextrijke technische omgeving leren kinderen niet alleen dat rekenvaardigheden 
aan de orde zijn binnen alle (technische) profielen, maar maken zij ook kennis met technische beroepen. De leerlingen volgen de lessen op de vmbo 
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locatie in de lokalen van de technische profielen. De duur van de lessencyclus waaraan een leerling deelneemt staat nog niet vast, maar zal 4 tot 6 
weken beslaan. Er wordt onderzocht of er gedurende de lessen ook kennis gemaakt kan worden met het mbo en het bedrijfsleven. Door dit op een 

praktische manier aan te bieden komt dit dicht bij de belevingswereld van de leerling. We kijken hoe basisschoolleerlingen op een constructieve manier 
kennis kunnen maken met technische opleidingen en de technische sector en welke kansen deze hen biedt. Ouders/verzorgers worden bij de lessen 
betrokken (eindpresentatie). De cyclus wordt afgesloten met een certificaat. Parallel wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn rekenen PO-VO. Er 
wordt onderzocht of er een koppeling kan worden gemaakt met het Tiny Houses met Tiny Gardens project en het Mobiel van de Toekomst project van 
TalentStad Beroepscollege. 
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3. Lokaal aanbod 
In dit hoofdstuk wordt een korte weergave van de activiteiten die Regio Zwolle (lokaal) in de stad Zwolle wil ontwikkelen.  

3.1 Techlab (doelstelling 1, 4, 5, 6, 7 & 8) 
De regio Zwolle zal zich gaan inzetten om een TechLab te realiseren. In de stad Zwolle is behoefte aan een fysieke plek waarop meerdere initiatieven 
vorm kunnen krijgen. Dit zal in samenwerking met het lokale bedrijfsleven tot stand gaan komen. Een plek waar plaats is voor technologie, waarin 
jongeren niet alleen de technische kant leren kennen, maar ook andere jongeren leren kennen, waardoor ze leren netwerken en samenwerken. Een plek 
die gedeeld wordt door de scholen (van de besturen OOZ, Greijdanus en Landstede) en waar leerlingen uit het PO en de (G)TL inclusief VSO de Ambelt 
welkom zijn. Een plek waar bedrijven hun aandeel kunnen leveren door actief mee te denken, mee te werken aan het ontwikkelen en verbeteren van het 
onderwijsprogramma, zich inzetten voor de nieuwe generatie techneuten. Dit staat ook in lijn met het techniekpact Zwolle, waarin onderwijs, 
ondernemers, onderzoek en overheid vertegenwoordigd zijn die allen te maken hebben met Techniek (leren en werken in de techniek, werken in de 

techniek, innoveren in de techniek). Totdat deze locatie(s) gerealiseerd is (zijn), is er in Zwolle en omgeving al een aantal faciliteiten beschikbaar die in 
het aanbod voor de leerlingen PO en vmbo worden meegenomen (Level01, Protolab, inspiratielokaal OVG, Bedrijfsschool Breman etc.).  

3.2 Zwolse Keuzegids (doelstelling 1, 2, 3, 6, 7 & 9) 

Door de regio Zwolle wordt er een gezamenlijke Zwolse keuzegids keuzedelen ontwikkeld. Op dit moment hebben de VO-scholen uit de regio Zwolle allen 
eigen keuzedelen. Het heeft een meerwaarde om de keuzedelen gezamenlijk te ontwikkelen i.s.m. het Deltion College en het bedrijfsleven. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de belangrijke regionale thema’s die zijn benoemd door Economic Board Regio Zwolle; nieuwe materialen (kunststoffen), Health 
& Care, Duurzaamheid & energie (energietransitie), interne logistiek, Agrifood, ICT. Voorbeelden van mogelijk te ontwikkelen keuzedelen zijn vind u in 
bijlage 1 . Mogelijk kunnen er op den duur, naast dat de keuzedelen gedeeltelijk in het bedrijfsleven worden aangeboden, keuzedelen gegeven worden in 
het Techlab Zwolle. 
Het keuze aanbod wordt breed beschikbaar gemaakt, inclusief voor leerlingen VSO de Ambelt. 

3.3 LOB coaching programma (doelstelling 3 & 8) 

In de plannen die Regio Zwolle beschrijft zijn veel praktijkervaringen voor leerlingen opgenomen. Om leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor 

een vervolgopleiding is het van groot belang dat er een Leerloopbaanoriëntatie en -begeleiding coaching-programma wordt ontwikkeld, waarin docenten 
worden geprofessionaliseerd om het juiste gesprek met de leerlingen te voeren. Uit de StudentLab plannen (studentlab, sd) ter verbetering van 
doorstroomsucces naar een vervolgopleiding op een hoger niveau blijkt dat er groot belang wordt gehecht aan persoonlijke coaching en begeleiding. Uit 
onderzoek is gebleken dat het opdoen van ervaringen niet voldoende is, juist de reflectie die op een activiteit plaatsvindt kan ervoor zorgen dat de 

leerling leert kiezen. LOB moet een verbinding vormen tussen het leren op school, in de beroepspraktijk en in de privésituatie en kan zo een fundament 
zijn om een loopbaan op te bouwen (Kuijpers & Meijers, 2013). Het LOB coaching programma moet gekoppeld worden aan docenten/instructeurs, maar 
ook nadrukkelijk aan coaches uit het lokale bedrijfsleven en excursies en (oriënterende) stages in technische bedrijven. Andere doelstellingen die we 
hebben met het LOB coaching programma zijn het voorkomen van switchen en uitval in het mbo en daarmee Vroegtijdig School Verlaten (VSV). 

3.4 Deelname vakwedstrijden (doelstelling 1, 5 & 8) 

In de beeldvorming rondom technische beroepen bestaan nog steeds veel (onterechte) stereotypen. Om leerlingen op een ludieke en competitieve wijze 
nader kennis te laten maken met competenties en vaardigheden die je nodig hebt in een technisch beroep wil de Regio Zwolle leerlingen de mogelijkheid 

geven om deel te nemen aan verschillende vakwedstrijden om zo een bijdrage te leveren aan een positieve beeldvorming rondom technische beroepen. 
Voorbeelden zijn Vakkanjers, Skills maar ook andere wedstrijden, regionaal en landelijk.  
Deelname vraagt (inschrijf)geld, planning & coördinatie en inzet van enthousiaste vakdocenten en is derhalve opgenomen in ons activiteitenplan.  

3.5 Masterclasses PO (doelstelling 2 & 4) 

Elke vo-school heeft een aanbod van PR activiteiten gericht op de instroom van leerlingen vanuit het PO. Door dit aanbod op elkaar af te stemmen en 
minder accent te leggen op het PR aspect kunnen we leerlingen in het PO enthousiasmeren voor een technische vervolgopleiding in het vmbo. 
Deze doelstelling kan geïntegreerd worden in het aanbod van de (Techniek) Stadkamer en op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen aan het 
creëren van een doorlopende leerlijn vanuit het PO naar de onderbouw van het vmbo. 
De Stadkamer is sinds een aantal jaren het centrale aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van kunst en cultuureducatie po/vo in Zwolle. Zij 

hebben het aanbod van de cultuuraanbieders in kaart gebracht en brengen via adviseurs het aanbod onder de aandacht van de po en vo scholen in de 
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stad. De vraag vanuit de school is altijd het vertrekpunt in de zoektocht naar het best passende aanbod. Dit alles wordt bekostigd vanuit het Fonds 
Cultuureducatie (voor meer informatie zie www.stadkamer.nl).  Vanaf 2020 moet het PO het vak Wetenschap en Technologie gaan aanbieden. Daar op 

anticiperend is de Stadkamer voornemens om wat betreft het techniekaanbod, dit op een zelfde wijze vorm te gaan geven als het Kunst & 
Cultuuraanbod. De Stadkamer is gevestigd op een centrale plek in Zwolle en zou eveneens kunnen fungeren als een ‘bibliotheek’ voor inhoud en 
materialen. Voor de Regio Zwolle liggen ook kansen op het vlak van beeldvorming vmbo in het po en enthousiasmeren van leerlingen in de onderbouw 
van het vmbo door innovatieve modules aan te bieden aan leerlingen die nog een profielkeuze moeten maken. De Stadkamer ontwikkelt (nog) geen 
aanbod, maar brengt vraag en aanbod bij elkaar, waarbij er op wordt toegezien dat het aanbod steeds innovatief, kwalitatief hoogwaardig, vraag 
gestuurd vormgegeven en toekomstbestendig is. Door als STO Regio Zwolle te participeren in dit initiatief krijgen we de beschikking over een innovatief, 
kwalitatief hoogwaardig aanbod, maar tevens een  proactieve rol in de ontwikkeling van nieuwe lesinhoud / modules, hetgeen we kunnen verbinden aan 

het aanbod Masterclasses PO.  

3.6 Module werkgevers- en werknemersvaardigheden (doelstelling 1, 2 & 3) 

Een onjuist beroepsbeeld of een onjuiste beroepshouding is vaak de oorzaak van uitval van leerlingen tijdens stages en later in mbo opleidingen (Huigen, 
2018). Om leerlingen hier op een realistische manier mee om te leren gaan en hen voor te bereiden op wat de arbeidsmarkt van de toekomstige 

werknemer vraagt, ontwikkelen we de module werknemersvaardigheden. Maar ook werkgevers lopen tegen problemen aan met de generatie die klaar 

staat om in hun bedrijven stage te gaan lopen en aan het werk te gaan. Hoe zien de medewerkers anno 2030 eruit? En hoe speel ik hierop in in mijn 
bedrijf? Dit zijn ook vraagstukken die we willen verwerken in deze module. 
De module wordt ontwikkeld in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Deze module wordt gezamenlijk aangeboden aan de 
leerlingen van alle drie de scholen in onze regio. In deze module wordt ook een kennismakingsgedeelte opgenomen, zodat leerlingen van de 
verschillende scholen, die elkaar later in verschillende settingen (o.a. keuzedelen) gaan tegenkomen kennis met elkaar kunnen maken. Een verplicht 
onderdeel is het halen van je VCA diploma en ook het halen van je EHBO diploma kan behoren tot de mogelijkheden binnen deze module.  

3.7 Zwolse Beroepen safari’s (doelstelling 1, 2, 5, 8 & 10) 

Uit de verschillende data, die beschreven staan in de regiovisie (zie paragraaf 3.1.6 Regiovisie) is onderstaande naar voren gekomen (Sterk 
Techniekonderwijs , 2018). Er kiezen op dit moment meer leerlingen voor het profiel BWI, MVI en M&T dan het landelijke gemiddelde, maar ook deze 

profielen laten een daling van leerlingenaantallen zien. Om de leerlingen een goed beeld te geven van hun toekomstperspectief wil Regio Zwolle 
beroepensafari’s organiseren i.s.m. het lokale bedrijfsleven waarbij leerlingen op safari kunnen gaan bij verschillende bedrijven in Zwolle. Deze 

beroepensafari’s worden georganiseerd voor alle leerlingen in klas 2 en 3 van het havo en vmbo, ouders en docenten die zich willen laten verrassen door 
de veelzijdigheid van de technische arbeidsmarkt in Zwolle.  
Hierbij willen we specifiek onze aandacht richten op het werven van meiden voor technische beroepen en op de uitstroom van leerlingen vanuit de 
theoretische leerweg en de havo.  

3.8 Professionalisering docenten & instructeurs (doelstelling 6) 

Docenten en instructeurs zijn smal opgeleid en de profielen zijn breed. (Nieuwe) docenten moeten op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen 
binnen de vakgebieden, de profieleisen, nieuwe machines, nieuwe technieken etc. (Om)scholingstrajecten zijn vaak langdurig en duur. 
De inzet van hybride docenten met vakkennis uit het bedrijfsleven is o.a. uitgewerkt in paragraaf 5.2.2. van de Regiovisie. Voor deze hybride docenten 
zien we ook een belangrijke rol weggelegd in het begeleiden van docenten en instructeurs in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.  

In dit activiteitenplan hebben we de kans om (financiële) middelen vrij te maken om professionalisering aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) docenten 
en instructeurs. 

We denken hierbij aan het organiseren en faciliteren van: 
- intervisiegroepen van docenten uit de technische profielen onder het motto: ‘Elkaar inspireren, motiveren en daardoor innoveren!’ 
- regionale en landelijke studiedagen 
- structurele docentstages in het (lokale) bedrijfsleven  

Om ervoor te zorgen dat docenten de benodigde tijd krijgen om professionaliseringactiviteiten te ondernemen is het noodzakelijk dat er extra formatieve 
ruimte wordt vrijgemaakt. Overige doelstellingen voor het vrijmaken van extra formatieve ruimte: meer handen voor de klas, meer individuele 
begeleiding, veiligheid waarborgen, gemengde groepen van verschillende scholen, klassenmanagement, etc.  

http://www.stadkamer.nl)/
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3.9 Vormgeven passende technische leeromgeving onderbouw en de nieuwe leerweg. (doelstelling 3, 7 & 10) 

Deze activiteit richt zich op het vormgeven van een passende, inspirerende technische leeromgeving voor de onderbouw en de nieuwe leerweg door de 

kwaliteit van de technische leeromgeving te verhogen. Zoals beschreven in de regiovisie paragraaf 3.6.1 zijn de lokalen goed geoutilleerd, maar niet 
toekomstbestendig. Het is onze ambitie om, naast een gezamenlijk Techlab, ook een inspirerende technische leer- en werkomgeving op de scholen te 
realiseren. In een parallel proces wordt een vernieuwd curriculum ontwikkeld voor de onderbouw en de G/TL (de nieuwe leerweg). Dit voornemen wordt 

verder uitgewerkt in de onderzoeksparagraaf 3.11. 

3.10 STO bureau Regio Zwolle (doelstelling 1 & 5) 

Het STO bureau Regio Zwolle vervult een spilfunctie. Om de activiteiten die zijn beschreven in het activiteitenplan tot uitvoer te brengen is het 
noodzakelijk om overzicht te bewaren over alle verschillende lijnen die zijn gelegd en om de ontwikkelingen te volgen en te monitoren. Daarnaast draagt 

het STO bureau zorg voor alle organisatorische zaken, zoals het regelen van leerling stages, docentstages, excursies, inzet van hybride docenten. Vanuit 
het STO bureau worden bijvoorbeeld ook de klankbordgroepen aangestuurd.  
In het STO bureau nemen een aantal personen plaats, die de dagelijks leiding voeren over de activiteiten binnen STO regio Zwolle. Deze personen 
nemen de rol van de huidige projectleiders over en nemen zitting in de netwerkkoepel STO voor de bovenregionale samenwerking die is beschreven in 

hoofdstuk 4: Netwerkkoepel STO. 

3.11 Onderzoek  

Het activiteitenplan STO18034 van de regio Zwolle heeft een praktische en concrete insteek. 
We werken met 10 doelstellingen waaronder we concrete activiteiten hebben uitgedacht en opgenomen in ons activiteitenplan. Er is echter ook een 
aantal thema’s waar we nog geen concrete activiteiten aan hebben gekoppeld.  
Dit zijn grote, nieuwe thema’s waarvan we hebben gemeend dat het interessant is om ze op te nemen in een onderzoeksparagraaf. We willen ruimte 
inbouwen in ons activiteitenplan voor een onderzoekscomponent en financiële armslag creëren om te verkennen welke concrete activiteiten deze thema’s 
kunnen opleveren. 

In deze onderzoeksparagraaf vindt u een uitwerking van de volgende thema’s: 
- De nieuwe leerweg – doorlopende leerweg vmbo-mbo vanuit Sterk Beroepsonderwijs 

- Instroom van meiden in de techniek   
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4. Netwerkkoepel STO  
Als schakel tussen west, oost en noord Nederland is de Regio Zwolle één van de sterkste groeiregio’s in Nederland. Deze regio 
heeft 685.731 inwoners en de potentie om door te groeien. Bestaande uit 21 gemeenten verdeeld over 4 provincies vormt 
Regio Zwolle een dynamische samenwerking. De Regio Zwolle kent relatief gezien een lage werkloosheid. Dat ontstaat niet vanzelf 
en vraagt om samenwerking en om vernieuwend ondernemen. En om investeringen: onder meer langs de onderwijsroute, 
door te anticiperen op de komst van New Jobs met ondernemers die inzetten op toegepaste innovatie.  
Alleen ben je niets en dat weet Regio Zwolle. Samenwerken is dus het devies en dat was het al in de Middeleeuwen, toen het 

Hanze-verbond de regio grote welvaart bracht. Met de blik naar buiten gericht, ondernemend en nuchter, verrijkte de 
regio zich op economisch-, cultureel- en intellectueel gebied (Over Regio Zwolle, sd). 
Bovenstaande geeft aan hoe de Regio Zwolle inzet op duurzame samenwerking tot buiten de grenzen van de stad Zwolle. 

De bewuste keuze om een kleinschalige regio te vormen in het kader van de subsidie aanvraag Sterk Techniekonderwijs 
betekent niet dat andere regio’s worden uitgesloten. Er wordt binnen de Regio Zwolle met aanpalende regio’s naar overkoepelende thema’s in de 
geperforeerde regio’s gezocht. Voorbeelden van deze overkoepelende thema’s zijn: 

- Docententekorten gekoppeld aan de inzet van hybride docenten 

- Doorstromen naar en van de arbeidsmarkt 
- Doelmatigheid in aanbod realiseren 
- Loopbaanontwikkeling en professionalisering 
- Contact met bedrijven 

Samen met andere regio’s die in het kader van Sterk Techniekonderwijs gevormd zijn verkennen we de mogelijkheden tot samenwerking binnen de 
bestuursregio Zwolle. 
In de regio Noord-West Veluwe (Morgen College Harderwijk en Nuborgh College Elburg) en de regio Kampen (Ichthus College Kampen, Almere College 

en Pieter Zandt College) hebben we samenwerkingspartners gevonden met wie we samen (gaan) nadenken over de invulling van bovenstaande thema’s. 
Ook met de regio’s Noord Oost Overijssel, Meppel/Steenwijk en Dronten is deze vorm van samenwerking actief onderwerp van gesprek.  
Daarnaast voegen we een aantal thema’s toe, waarvan we denken dat het: 

- Zinvol is om op grotere schaal bezig te zijn met deze thema’s, in plaats van dat elke individuele school hier op haar eigen wijze mee bezig is; 
streven naar synergie. 

- Noodzakelijk is om de verankering en de borging van alle plannen die nu (onder subsidie) worden opgevoerd te garanderen en te realiseren in de 

toekomst; verduurzamen aanbod. 
- Aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven in de Regio Zwolle om producten en/of diensten aan te bieden aan een afzetmarkt in een grotere Regio. 
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Thema’s die aanknopingspunten bieden voor samenwerking:  

1. Beeldvorming  
Het beeld van werken in de technische beroepen van nu en van de toekomst is beperkt. Men denkt nog veelal aan vieze handen en laag opgeleid werk. 
Met de technologische toepassingen van de toekomst en het arbeidsmarkt perspectief voor mensen die zijn/worden opgeleid in de technische profielen en 
opleidingen moet ook een kentering komen in de beeldvorming rondom werken in de techniek. Techniekbedrijven noemen de slechte aansluiting van 
onderwijs op bedrijfsleven de belangrijkste oorzaak van het tekort aan Technici. (ROVC, 2017) Maar een andere oorzaak wordt gezocht in het slechte 
imago van de technische branche. 
 We willen ‘de helden van het vmbo’ op een voetstuk plaatsen en denken hierbij bijvoorbeeld aan het portretteren van (oud) leerlingen in beeld en 

geluid.  
2. Communicatie 

Goede communicatie is van cruciaal belang om zoveel verschillende stakeholders (PO-VO-mbo-hbo) en samenwerkingspartners (gemeente, bedrijfsleven, 
etc.) op de hoogte te houden en aan te sluiten op innovaties. 

3. Liaisonfunctie bedrijven 
Door met meerdere regio’s samen te werken wordt het aantrekkelijker voor het bedrijfsleven om commitment te geven en daarmee de 10% 
cofinanciering te kunnen realiseren.  

Werknemers van grote bedrijven in de stad Zwolle, zoals bijvoorbeeld Scania, zijn afkomstig uit de hele Regio Zwolle. Het is daarom voor de hand 
liggend om ook in aanpalende regio’s samenwerking te zoeken op dit thema. 
Om ook in de toekomst een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven te kunnen waarborgen onderzoek we of een fonds onder deze samenwerking 
een oplossing kan zijn. Bedrijven kunnen hun bijdragen in cash of in kind rechtstreeks in de scholen of in een lokaal aanbod steken, maar kunnen ook 
bijdragen aan dit fonds.  
In tijden van laagconjunctuur met lage economische groei kunnen bedrijven minder commitment voelen (of dragen) om 10% bij te dragen aan Sterk 

Techniekonderwijs. Voor de cofinanciering is bewust contact gezocht met bedrijven- koepels zoals de Vrienden van de Techniek, het Opleidingsbedrijf 
Metaal, Installatiewerk en de schildersvakopleiding. Hun achterban bestaat uit kleine tot middelgrote bedrijven, voor wie het lastig is om een 

commitment aan te gaan van 4 jaren wat betreft cofinanciering. Door de koepels te laten tekenen namens hun achterban, ontstaat de ruimte en 
flexibiliteit om de afgesproken tegenprestaties gedurende de 4 jaren bij verschillende bedrijven binnen de achterban onder te brengen. Er kan steeds 
gezocht worden naar een passend bedrijf voor een passend vraagstuk. 
Om de investering wederkerig te maken nemen alle samenwerkende regio’s een post op in de begroting die wordt gereserveerd om de grote 
bedrijvenkoepels tegemoet te komen in alle organisatorische zaken die van hen gevraagd worden in zo’n samenwerking. Dit moet er mede toe leiden dat 

de samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven toekomstigbestendig en verduurzaamd wordt. 
4. Werven, opleiden en professionaliseren van docenten & instructeurs 

Uit paragraaf 3.6.2. van de regiovisie blijkt dat er zowel in de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse van hoeveelheid en kwaliteit van docenten dat er 
een grote uitdaging ligt op dit gebied. 
De tekorten aan technische docenten lopen op en ook de opleidingen lopen steeds verder leeg. 
Door de handen ineen te slaan in de Regio Zwolle vergroten we de vijver en daarmee onze kansen om docenten en instructeurs te werven voor de 

vaklessen in de technische profielen op het vmbo. 

Hier raken de thema’s beeldvorming en communicatie ook sterk aan. 
Ook opleiden en professionaliseren voor huidige docenten en instructeurs moet een belangrijk onderdeel vormen van de netwerkkoepel STO. Het 
bedrijfsleven zou hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren om door middel van coaches of bedrijfsbezoeken kennis uit te wisselen. Maar ook door een 
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van keuzedelen in samenwerking met leerlingen en docenten. 
Een idee is om de (mensen in de) netwerken van Toptechniek in Bedrijf van de verschillende regio’s een functie te geven in deze bovenregionale 
samenwerking. We noemen deze samenwerking voorlopig ‘netwerkkoepel STO’. Geen  dure overhead, maar mensen met ervaring in onderwijs en 

bedrijfsleven bij elkaar brengen. Onder het motto: ‘doen wat je moet doen, samen doen wat je samen kàn doen’. Deze samenwerking moet nog verkend 
worden en heeft nog geen vaste vorm. In paragraaf 2.2. van de Regiovisie leest u meer over het platform Toptechniek in Bedrijf en wat deze 
samenwerking kan betekenen. 
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Bijlage 1 
Mogelijke keuzedelen voor de ‘Zwolse keuzegids’ 

N.B. deze lijst is niet uitputtend. Er kunnen nieuwe behoeften vanuit het bedrijfsleven worden geformuleerd, welke vragen om nieuwe keuzedelen. 
Daarnaast zullen bepaalde keuzedelen wellicht op den duur niet meer worden aangeboden omdat de vraag verdwijnt. De lijst met mogelijke 
samenwerkingspartners is niet compleet. Het is een inventarisatie.  
 Keuzedeel  Mogelijke samenwerkingspartner(s) Nummer keuzevakken Bedrag 

 Produceren, Installeren en Energie (PIE)    

1 CNC computergestuurd frezen en draaien Deltion College  1313  

2 Keuzedeel koudetechniek Van den Brink Koeltechniek B.V. 1330  

3 Klimaattechnologie ……….. 1307  

4 NIL lasdiploma ………..   

5 Ondergrondse infrastructuur  Enexis 1322  

6 Levensmiddelen en procestechnologie Abbott Nog te onderzoeken   

 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) …………   

6 Metselmodule  OVG 1214 (bijzonder) – 1206 (schoon)  

7 Schilderen / glas zetten  Schildervakopleiding  1226 (schilderen/spuiten op kunst-

stof&metalen)– schilderen van 
hout& 

steenachtige ondergronden 1207 – 

onder-houdsschilderwerk 1218 – 

glaszetten 1227 

Nieuw  

8 Bouwvoorbereiding ………….. 1221  

9 Interieur Ontwerp en Design CIBAP 1223  

 Dienstverlening en Producten (D&P)    

10 Robotica  Deltion  1906  

 Media, Vormgeving en ICT (MVI)    

11 Licht, geluid en beeld (ook PIE) …………. 1315  

12 Domotica en automatisering   - Nieuw 

 Mobiliteit en Transport (M&T)    

13 Bedrijfswagentechniek  Truck Academy Deltion / Scania 1408  

14 Heftruck certificaat halen  ………………. -  

 Algemeen voor iedereen    

15 Werknemersvaardigheden (verplicht)  - Nieuw 

16 VCA diploma (verplicht) ……………………… -  

17 Lean werken I.s.m. Detion College / Scania  Nieuw 
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