
Techniek, technologie en 
bèta-profielen in één route
31 oktober 2019 – Rob Aarts en Ria Sluiter



Even voorstellen
Rob Aarts is als directielid van de OMO 
scholengroep Helmond verantwoordelijk voor 
Dr.-Knippenbergcollege in Helmond.



Even voorstellen
Ria Sluiter is sinds 2017 de directeur van Stichting 
Technasium. Stichting Technasium ondersteunt 
95 technasia in Nederland, waaronder de school 
van Rob.



Programma

• Stichting Technasium 
• Introductie Dr.-Knippenbergcollege
• Talentgebieden
• Technologieroute Verandermanagement
• Dialoogvragen 



Strategisch plan



Strategisch plan – kwaliteitszorg 3.0



Strategisch plan – Partnerorganisaties opzoeken



Strategisch plan – mogelijkheid tot maatwerk



Introductie Dr.-Knippenbergcollege

• Vormt samen met de Praktijkschool Helmond, 
Vakcollege Helmond en het Carolus Borromeus 
College de OMO SG Helmond.  

• 1600 leerlingen
• Mavo, havo en vwo



Talentgebieden

• Technologie
• Vorm & media
• Sport



Talentgebied technologie
• Onderzoeken & onderwerpen (O&O) 
• Technologie & Toepassing (T&T)
• Natuur, Leven & Techniek (NLT)
• Wetenschap oriëntatie (WON)
• Carrousel (havo) en profieloriëntatie (mavo)
• Monovakken: wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde
• Domeinonderwijs: leerlabs en ateliers (o.a. mens en natuur)
• Brainportschool & -activiteiten
• Olympiades en een roboticalijn



Talentgebied technologie op niveaus
lj 1 lj 2 lj 3 lj 4 lj 5 lj 6 Lj 1 & 2 

mavo T&T T&T T&T T&T Brainport

Profielorientatie Rroefielorentatie Profielorientatie Profielorientatie Brainport

havo O&O O&O O&O O&O O&O Domein Brainport

NLT NLT Domein Brainport

Carrousel Carrousel Olympiades Olympiades Domein Brainport

vwo O&O O&O O&O O&O O&O O&O Domein Brainport

NLT NLT NLT Domein Brainport

WON WON WON WON WON WON Domein Brainport

Olympiades Olympiades Olympiades Domein Brainport



Partners & Samenwerking

• Stichting Technasium
• Vereniging NLT
• Bèta challenge consortium: Praktijkbureau Pesant
• Wetenschap oriëntatie Nederland
• Brainport Development en Netwerk Brainportscholen
• Olympiades
• Technologietafel
• HighTech Helmond/dePeel



Samenwerkingen op de school

• O&O en NLT leerlingen werken samen aan project
• Mono-vakken geven lessen over onderwerpen waar O&O projecten 

en/of NLT modules mee aan de slag gaan
• Vwo leerlingen zetten onderzoeksvaardigheden in tijdens WON, 

krijgen hierdoor bij O&O minder onderzoeksopdrachten aangeboden
• Wedstrijden worden ingezet als onderdeel van het curriculum
• ….



Verandermanagement

• Gesprekken met secties & coördinatoren 
• Visie document op talentgebied technologie als totaalconcept
• Urgentiebesef 
• Mindset
• Draagvlak
• Communicatie 
• Professionaliteit van docenten



Dialoogvragen

• Hoe organiseer je een krachtige technologieroute die past binnen de 
uitgangspunten van de school?

• Hoe organiseer je een krachtige technologieroute, waarbij je gebruik 
kan maken van de partners?

• Hoe zorg je voor een goede relatie en samenhang tussen de school, 
docenten en partners?

• Hoe past de technologieroute binnen curriculum.nu?
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