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Alle leerlingen Techno Plaza geslaagd!
Begin 2019 was de officiële opening van Techno Plaza: waarbij de afdeling
Techniek & Technologie (vmbo en technomavo) samenwerkt met het
bedrijfsleven, de alliantie voor Techniektalent. In Schiedam is een aparte afdeling
ingericht voor het technisch beroepsonderwijs waar jongeren zich breed kunnen
oriënteren in de wereld van Techniek & Technoligie.
En met succes. Dit jaar zijn alle leerlingen van Techno Plaza geslaagd: 23 jongens
en 5 meiden! Ook de leerlingen van de Techno mavo zijn allemaal geslaagd.

Veel bedrijven zetten schouders eronder
Steeds meer Alliantiepartners zijn actief betrokken bij Techno Plaza. Denk hierbij
aan het aanleveren van apparatuur, het inschakelen van gastdocenten, het
organiseren van excursies en het begeleiden van buitenschools leren. Zo heeft
Zonnepanelen Vlaardingen in Schiedam een eigen simulatiewerkplek ingericht.
Breman Woningbeheer gaat aankomend schooljaar een badkamer inrichten met
warmwatervoorzieningen, zoals een warmtepomp en een elektrische Hr++ ketel.
Aangezien de nieuwste technologieën worden gebruikt, zullen de eerste
gastlessen die de monteurs van Breman geven voor de docenten zijn.

Buitenschools leren bij bedrijven
Bij Blozo Metaalwarenfabriek, Breman Woningbeheer, Voscon metaalbewerking,
SPG Infra en Zonnepanelen Vlaardingen gaan vierdejaars-leerlingen in een
carrousel van vier keer zeven weken op locatie hun keuzevakken afronden. Alle
keuzevakken worden afgesloten met een masterproef en/of een certificaat.

Wekelijkse klusklas basisschoolleerlingen
Om jongeren al vroeg kennis te laten maken met techniek organiseert Techno
Plaza elke woensdagochtend een techniekles voor leerlingen uit groep 7 en 8. De
eerste pilotgroep was een groot succes. Komend schooljaar sluiten meerdere
basisscholen aan.

Wat is
Techno Plaza?

Techno Plaza is een dynamische leeromgeving waar techniek en technologie in
wisselende, door het bedrijfsleven gefaciliteerde simulaties kan worden beleefd.
Hier werkt het onderwijs en het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van
technisch onderwijs en het is een plek waar jongeren zich kunnen oriënteren op
de wereld van techniek & technologie.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af door een mail te sturen aan: mwestenberg@lentiz.nl

