
Workshop - Expeditie 7 Werelden
Hybride onderwijs – LOB & Technologie



 Introductie
 7 werelden van techniek

 Op expeditie…
 Afsluiting

Wat gaan we doen?



Breng samen met Jet-Net & TechNet 
Technologie tot het leven.

opgericht in 2002





 Samenwerking tussen scholen, bedrijven, 
technische sectoren en de overheid (OCW en 
EZK)

 Regionale samenwerking staat centraal

 Landelijk kennisprogramma, met o.a. 
BetaTechMentality model, 7 Werelden van 
Techniek, trends instroom en profielkeuze, data, 
onderzoeksagenda)

 Laat jongeren technologie ervaren door aan te 
sluiten bij hun belevingswereld

 Rol van technologie bij de maatschappelijke 
uitdagingen (klimaat, energietransitie, 
veiligheid, zorg, etc.)



• Primair Onderwijs (Ʃ 7.149 schoolvestigingen)

o 423 basisscholen participeren in JNTN
o 8 regionale W&T-netwerken
o 34 STO-regio’s

• Voortgezet Onderwijs (Ʃ 1.450 schoolvestigingen)

o 433 middelbare scholen participeren JNTN
o 28 samenwerkingsverbanden TiB
o 10 regionale VO-HO-netwerken
o 78 STO-regio’s

• Portfolio en Corona:
o van offline via online naar (straks) hybride
o webinars, Expeditie 7 werelden, coaching
o contact vooral met en via professionals
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Aan de slag!



Waar denk jij aan bij Techniek?



Waar denken jongeren aan bij Techniek?



7 werelden van techniek



Mens & Gezondheid



Energie, Water & Veiligheid



Hoe pas je het toe?
Expeditie 7W



1 2 4

3 – Doe de expeditie!



Ga nu zelf op
Expeditie 7W

https://expeditie7werelden.nl/


Reflectie

Hebben jullie hier iets aan?
Wat is de meerwaarde voor de docent?
Wat is de meerwaarde van online?
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