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Amersfoort – Maart 2022 

1. T is for Tech maakt ons trots 
T is for Tech is het samenwerkingsverband dat door middel van co-creatie, techniek in de regio 
Amersfoort e.o. een sterke basis geeft. Samenwerken en het imago van de techniekbranche een 
boost geven, meer instroom van mensen in de technische branche creëren. Dit alles met als doel dat 
de arbeidsvraag in de toekomst vervuld kan worden.  
 
De T staat niet alleen voor techniek, maar ook voor Talent, Toekomst en Trots. Een knap staaltje 
werk, echt vakwerk. Of het nu voor het bouwen van een vliegtuig is of voor het ontwikkelen van een 
game. De techniek is een sterk ontwikkelend vakgebied met baangarantie. Een Sterk Staaltje 
Techniek! 
 
In T is for Tech komt het enthousiasme van mensen die werkzaam zijn in het technisch onderwijs en 
bedrijfsleven bij elkaar. De wens om jongeren te interesseren voor de techniek, het overdragen van 
kennis en ervaring en samen verder willen ontwikkelen zijn de drijfveren waarmee T is for Tech haar 
resultaten kan bereiken.  
 
Samen blijkt veel mogelijk. Dat hebben we afgelopen twee jaren kunnen zien. We hebben gebouwd 
aan een gezamenlijk vertrekpunt waarin visies van onderwijs en bedrijfsleven samen komen. Een 
stevige basis gelegd en resultaten behaald. We zijn trots op het enthousiasme, de bereidwilligheid, 
de openheid en samenwerking van onze stakeholders. 
 
T is for Tech is vertegenwoordigd de regio Amersfoort, Nijkerk, Maarsbergen, Doorn, Bunschoten, 
Soest in het landelijke initiatief Sterk Techniekonderwijs. De transitie naar duurzaam, dekkend en 
kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs staat centraal.  

2. Aanpak 
Het programma is onderverdeeld in 5 ontwikkellijnen, voor iedere lijn is een projectleider van een 
harde techniekschool verantwoordelijk. Door gebruik te maken van elkaars expertise zijn mooie, 
gefundeerde en innovatieve oplossingen ontstaan. 
 
In vijf ontwikkellijnen komen onderstaande onderwerpen aan bod: 

1. Actueel, innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs 
2. Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten 
3. Motiveren jongeren voor techniek 
4. Techniek zichtbaar maken op technisch onderwijs 
5. Centrale organisatie en samenwerking 

 
De praatplaten Figuur 1 en Figuur 2 geven een visueel beeld van de ambitie en plannen van T is for 
Tech. 
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Figuur 1 Ambitie T is for Tech 

 
 

 
Figuur 2 Plan T is for Tech 

 
Tijdens het proces werd duidelijk dat het belangrijk is dat iedereen die aan het programma meewerkt 
dit vanuit hetzelfde vertrekpunt doet. Gezamenlijk zijn de ‘Why’s’ voor het gehele programma en per 
ontwikkellijn vastgesteld. In Figuur 3 Why van T is for Tech  is voor iedere ontwikkellijn de ‘why’ 
geformuleerd, zodat voor een ieder duidelijk is waaraan gewerkt wordt. 
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Figuur 3 Why van T is for Tech 

De feestelijke start van T is for Tech vond plaats tijdens de ontbijtbijeenkomst in januari 2020. Ruim 
140 deelnemers waren aanwezig om gezamenlijk te verbinden aan het behoud van het technisch 
onderwijs in de regio Amersfoort e.o. Gezamenlijk betekent samen met scholen, bedrijven en 
overheid en met instructeurs, monteurs, docenten, managers, directies en college van bestuur. Alle 
levels waren aanwezig én van belang voor de input van T is for Tech. 
 
Ook is er een Stuurgroep geformeerd waarin naast de directies van de 6 vmbo’s afgevaardigden van 
het mbo, opleidingsbedrijven, vmbo’s algemeen en bedrijfsleven zitting hebben. De Stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de sturing van het programma. Zij toetsen activiteiten op basis van inhoud van 
de subsidieaanvraag en beoordelen wijzigingsvoorstellen. De verwachtingen en 
verantwoordelijkheden van de Stuurgroep en de financiële verantwoording van de harde techniek 
vmbo’s zijn vastgelegd in een Huishoudelijk reglement. 
 
De organisatiestructuur T is for Tech is per 1e september 2021 aangepast op basis van 
bevindingen in de periode 2020/q1 en q2 2021. Goed samenwerken binnen één school is al 
lastig. Samenwerken met vijf scholen is nog lastiger. Zeker gezien de verschillende lagen die 
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er zijn binnen elke school.  
 
Er kwamen een aantal probleempunten naar voren: 

• Het wij gevoel ontbreekt 

• Keihard aan het werk, resultaten worden niet helemaal gehaald 

• T is for Tech combineren met core business (lesgeven) is moeilijk 

• Het kost veel energie om als individuele docent binnen de school je ding gedaan te 

• krijgen. De wil is er wel, maar het is te tijdrovend. 
Samen met de projectleiders is gekozen voor een aantal aanpassingen. Voor iedere techniekschool 
haakt een school coördinator aan die ervoor zorgt dat de activiteiten binnen de school worden 
uitgevoerd. Ook zijn Backoffice, financiën en teamleiders van de techniekscholen nauwer aangehaakt 
voor een snellere afhandeling van zaken. 
 
Covid-19 uitbraak zorgde voor een pas op de plaats. de regio ging op zoek naar zaken die wel 
mogelijk bleken, ook in Coronatijd. In online meetings is verder afgestemd en daar waar mogelijk zijn 
activiteiten van fysiek naar online omgezet. Ondanks het schakelen naar mogelijkheden heeft de 
corona een grote impact gehad. In eerste instantie ging de focus van scholen naar de primaire lessen. 
Er was behoefte aan stabiliteit en minder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast hadden de 
projectleiders van de scholen tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe taak. Een sturing op basis van 
mijlpalen en resultaten werkte tegendraads en zorgde voor een energielek in het programma. 
Daarom is in het najaar 2021 gekozen voor een vrijere aansturing van de projectleiders waarbij meer 
ruimte is voor het onderzoeken en groeien van medewerkers.  
 
Wat ging er goed: 

• Op elke ontwikkellijn zijn resultaten gerealiseerd. Dit is gedaan in samenwerking met 
meerder scholen. 

• Er is gekozen om gezamenlijk gebruik te maken van de faciliteiten in de regio voor wat 
betreft unieke, actuele en innovatieve technieklessen. Vanuit dit vertrekpunt zijn deze lessen 
beschikbaar voor alle regionale vmbo leerlingen 

• Er is een stevige basis neergezet voor wat betreft de subsidieadministratie 
 
Knelpunten: 

• Het vinden van de juiste (interne) projectleiders (capaciteit en beschikbaarheid) voor het 
aansturende en organiseren van de activiteiten binnen de ontwikkellijnen is moeilijk. 

• Wisselingen geven vertraging 

• Het sturen op mijlpalen is lastig binnen een schoolorganisatie. Er is (ook vanuit management) 
sterk behoefte om resultaten organisch te laten ontstaan. 

• Het actief betrekken van de niet harde techniekscholen is tijdrovend. 

• Een breed gedragen WHY van het project kost veel tijd. Door tijdens de eerste fase van het 
project regelmatig een ‘stap terug’ te doen, werd dit steeds helderder bij de betrokkenen. 

 

3. Samenwerking met bedrijfsleven, vmbo, mbo, po, ho 
De harde techniekscholen in de regio hebben elkaar gevonden in de samenwerking als 
onderwijsorganisaties. Naast T is for Tech helpt men elkaar ook met andere vraagstukken, 
een mooie bijvangst. Deze samenwerkingen zijn er op meerdere niveau’s gekomen: 
bestuurders, directeuren, teamleiders en docenten. 
 
De techniekscholen weten elkaar goed te vinden, de samenwerking met de andere vmbo scholen 
behoeft nog extra aandacht. Gezamenlijk wordt lesmateriaal ontwikkeld en de mogelijkheden voor 
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de nieuwe leerweg onderzocht. Ook doen vmbo scholen mee met activiteiten van T is for Tech. Er is 
echter nog wel winst te behalen in de samenwerking. 
 
Ook de samenwerking met de stakeholders is vormgegeven. Partijen denken actief mee in de 
doorontwikkeling van keuzevakken, het vormgeven van docentstages, de invulling van 
bedrijfsbezoeken en gastlessen, stages voor leerlingen. Ook hebben zij  workshops verzorgd tijdens 
de Week van de Techniek en stellen zij ruimtes, materialen en apparatuur beschikbaar.  
 
De diversiteit van verschillende bedrijven en mensen, maakt dat er diverse kennis en ervaring 
beschikbaar is en vraagstukken vanuit verschillende disciplines worden benaderd. Medewerkers van 
verschillende vmbo, mbo, po en ho werken samen met het bedrijfsleven in de verschillende 
ontwikkellijnen. Het uiteindelijke resultaat draagt bij aan behoeften van de verschillende 
samenwerkingspartners.  
 
De aansluiting met het primair onderwijs is goed gevonden. De programma’s zijn afgestemd op de 
behoeften van het primair onderwijs voor zowel leerlingen als docenten. De mbo’s in de regio zijn 
betrokken bij T is for Tech en vertegenwoordigd in de stuurgroep. De concrete vertaalslag naar de 
aansluiting van onderwijsprogramma’s is nog onvoldoende gevonden. 
 
Afgelopen twee jaren weten onderwijs en bedrijfsleven elkaar steeds beter te vinden. Ervaring is dat 
het bedrijfsleven open staat voor samenwerking. Het formuleren van een concrete vraag vanuit het 
onderwijs is soms moeilijk. Daarnaast is het inplannen en afstemmen van activiteiten binnen de 
onderwijsstructuur een uitdaging. Een overzicht van de samenwerkingspartners staat in Bijlage 5 
Overzicht samenwerkingspartners T is for Tech. 
 

4. Corona 
Vanaf half maart 2020 vroeg Corona om een andere werkwijze. De eerste weken was zowel het 
onderwijs als het bedrijfsleven intern gericht. Er was tijd en ruimte nodig om de interne processen 
aan te passen. 
 
Na 2 weken was er weer ruimte om de activiteiten voor T is for Tech op te pakken. De overleggen via 
Teams vonden plaats, afstemming, brainstormen en het uitwerken van plannen werd opgepakt. 
Binnen de mogelijkheden zijn de afgelopen twee jaren gewerkt aan de plannen. Een aantal zaken kon 
niet worden opgepakt en ook is er vertraging ontstaan.  
 

• OWL 1: de ontwikkeling van lesmateriaal en de verzorging van lessen heeft vertraging 

• opgelopen. De lessen starten in oktober 2021. 

• OWL 2: Docentstages zijn later gestart. Insteek is de in te zetten uren alsnog binnen de 

• subsidieperiode in te zetten. Inspiratiebijeenkomsten voor docenten hebben in 2020 en 

• begin 2021 beperkt plaatsgevonden doordat corona het bezoeken van locaties niet haalbaar 

• maakte. 

• OWL 3: In 2021 heeft geen Week van de Techniek plaatsgevonden, wel is er een beperkt 

• alternatief programma ontwikkeld. Bedrijfsbezoeken en gastlessen zijn online ontwikkeld 

• OWL 4: de technieklessen op PO konden niet of verminderd plaatsvinden. Lessen maakkunde 

• zijn beperkt gestart. Verwachting is dat dit binnen de subsidieperiode wordt ingelopen. 

• Techevent 2021 heeft niet plaatsgevonden 

• OWL 5: vertraging inzet centrale locatie 

• Voor de gelden die door de vertragingen zijn vrijgekomen zijn binnen de ontwikkellijnen van 

• het plan activiteiten vastgesteld voor herbesteding van het budget. 
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Daar waar mogelijk worden de vertraagde activiteiten de komende periode ingelopen. Daar 
waar dit niet mogelijk is, is het budget herbesteed in activiteiten binnen de ontwikkellijnen. 
Zo is er extra budget gereserveerd voor het ontwikkelen van lessen samen met jongeren en 
een onderbouwprogramma. In het activiteitenplan/begroting zijn de aangepaste budgetten 
opgenomen 
 

5. Communicatie en PR 
 
Samen maken we techniek zichtbaar in de regio. Vanuit T is for Tech willen we bijdragen aan een 
positief imago voor de technische branche.  
 
De techniekscholen hebben samen met een communicatiebureau de campagnebeelden bepaald. 

Ook is een website gebouwd (Figuur 4 Website T is for Tech) en een online campagne gestart. 
Hierdoor heeft de zichtbaarheid en het imago op online kanalen een boost gekregen. Voor een 
gericht communicatie zijn de doelgroepen verdeeld in leerlingen, ouders en 
scholen/overheden/bedrijven (     ). De voorbereidingen voor de inzet van een 
influencer die jongeren via hun eigen kanalen zal informeren over leren en werken in de techniek zijn 
in gang gezet en worden in het voorjaar 2022 gestart. 

 

    
Figuur 4 Website T is for Tech     Figuur 5 Doelgroepen T is for Tech 

De voorbereidingen voor de T is for Tech Reporters zijn gedaan. Hierbij gaan vmbo leerlingen zelf op 
zoek naar antwoorden in hun keuzeproces binnen hun opleiding. En delen zij hun eigen ervaringen 
met techniek op online kanalen. Zij worden hierbij ondersteund door oud mbo media leerlingen en 
een social media professional die helpen bij het editen en plaatsen van content. Door corona is de 
start verplaatst van december 2021 naar februari 2022. 
 

6. De hotspot – Technieklessen op een centrale locatie 
T is for Tech maakt technieklessen beschikbaar voor vmbo leerlingen in de hele regio. De lessen 
worden gezamenlijk ontwikkeld, in overleg met mbo en bedrijfsleven. Het materiaal en de benodigde 
apparatuur wordt door T is for Tech beschikbaar gesteld. Ook het vervoer van leerlingen wordt door 
T is for Tech verzorgd. Op deze manier maken we optimaal gebruik van kennis, ervaring en middelen. 
Leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod. Ook als een enkele leerling een bepaald keuzevak of 
workshop wil volgen, is dit mogelijk. Vmbo scholen worden ontzorgd. De samenwerking met het 
bedrijfsleven wordt gestructureerd en centraal aangestuurd. In 2021 hebben naast leerlingen van 
harde techniekscholen ook TL leerlingen van niet harde techniekscholen aan de lessen deelgenomen.  
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7. Kwantitatieve resultaten  
7.1 Prognose aantal vmbo leerlingen 

Voor het aantal vmbo leerlingen in de regio dat kiest voor een vmbo opleiding, wordt tussen 2020 en 
2023 een lichte stijging verwacht. Vanaf 2023 tot 2032 zal het aantal vmbo leerlingen dalen. Zie 
figuur 6.  
 

 
Figuur 6 Leerlingen prognose bovenbouw vmbo (BB/KB/GL/TL) Amersfoort e.o. 

7.2 Doorstroomcijfers vmbo naar technisch mbo 
In figuur 7 is het verloop van de technische profielen (BWI, PIE, M&T en MVI) zichtbaar. In de 
technische profielen BWI, PIE en M&T is een lichte daling zichtbaar. 
 

 

Figuur 7 Aantal vmbo leerlingen 3e en 4e jaar per profiel regio T is for Tech 

 
 
 
 
 
 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Aantal vmbo leerlingen bb /kb (3e, 4e jr) technisch 

profiel (BWI, PIE, M&T, MVI) 

 555 529 524 

BWI  209 195 190 

PIE  231 195 185 

M&T  108 119 113 

MVI  7 20 36 

D&P  386 252 338 

Groen  342 346 348 

Aantal gl leerlingen technisch profiel (3e, 4e jr)  72 85 110 

Aantal TL leerlingen* 552 1496 1361 1385 

Totaal bb/kb  627 614 634 

Totaal gl/tl 552 1496 1361 1385 

Totaal vmbo 552 2123 1975 2019 
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Een van de doelstelling van T is for Tech is ervoor te zorgen dat meer vmbo leerlingen doorstromen 
naar het technisch mbo. In de regiovisie van 2020 zijn hiervoor voor het jaar 2023 doelen in % 
geformuleerd. Zie figuur 8 en 9. De huidige resultaten laten zien dat doel % nog niet gehaald is. Wel 
laten de resultaten op basis van aantallen (figuur 9) zien dat er tussen 2019 en 2020 een stijging was 
van het aantal leerlingen dat doorstroomde naar een technisch mbo profiel van 524 naar 541 
leerlingen. 
 

Doorstroom % ll naar technisch mbo 2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2023 

beoogd 

% 

technisch profiel (gemiddeld PIE, BWI, M&T) 85 83 83 85 

BWI 86 80 81  

PIE 91 84 86  

M&T 88 86 81  

MVI     

D&P 30 29 29 35 

Groen 42 33 27 47 

TL* 29 27 26 34 

Figuur 8 Doorstroom % van vmbo leerlingen naar technisch mbo 

Doorstoom aantal ll naar technisch mbo 2018 2019 2020 

BWI 54 74 90 

PIE 87 99 114 

M&T 50 50 51 

D&P 65 60 55 

Groen 80 55 48 

TL  186 183 

totaal  524 541 

Figuur 9 Doorstroom in aantallen van vmbo naar technisch mbo 

Bron Regioportret www.sterktechniekonderwijs.nl 

 
 

 
 
 
  

http://www.sterktechniekonderwijs.nl/
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8 Resultaten en Mijlpalen T is for Tech 2020 - 2021 
 

2020 – 2021 
 T is for Tech 

Mijlpalen Resultaten 

 
1. Actueel, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van het technische vmbo 

 

1.1 Projectteam   

1.2 
Doorontwikkelen 
van de 
keuzevakken (BB 
en KB) – 
aansluiting 
vmbo-mbo 

6 keuzevakken 
(door)ontwikkeld 
 
Aansluiting 
keuzevakken 
vmbo-mbo 

Canvas beschikbaar 
Voor de (door)ontwikkeling van keuzevakken is een canvas 
ontwikkeld. Dit geeft ontwikkelaars houvast en zorgt ervoor dat 
keuzevakken op gelijke wijze, met gelijke onderdelen worden 
ontwikkeld. 
 
(Door)ontwikkeling keuzevakken: 

- CNC technieken 
- Duurzame energie 
- Elektrische voortuigen 
- Ontwerp duurzame comfortwoning 
- Praktisch booglassen 
- Robotica 
- Slimme Technologie 
- Circulair en duurzaam bouwen 
- Domotica 

 
Workshops 

- 3d printen 
- Lasersnijden 
- Robotica 

 
De (door)ontwikkeling van de keuzevakken is een continu 
proces van evalueren, aanpassen en verbeteren. 
 
Profiel PIE 
Profiel PIE op Beukenrode is in september 2021 opnieuw 
opgestart. Hieraan nemen 4 leerlingen deel. Verwachting is dat 
in de loop van het schooljaar meer leerlingen instromen. 
 
Niet behaalde resultaten 

- Overleg aansluiting vmbo-mbo geagendeerd in q1 
2022 

- Aansluiting bedrijfsleven en mbo onvoldoende 
 

1.3 Ontwikkelen 
en 
doorontwikkelen 
vak TL 

Lesmateriaal 
leerjaar 1 en 2 
ontwikkelen 
 
Lesmateriaal 
Leerjaar 3 en 4 
beschikbaar 

Gezamenlijke ontwikkeling format/module TL 
Format beschikbaar voor vak T&T. samenwerking van  
Corlaer, Farel, Corderius, Guido en ROC Midden Nederland.  
 
Dit materiaal is vanaf september 21 ingezet op Corderius en 
Farel (ong. 50 leerlingen 3e leerjaar)  
 
Uitwisseling pilot scholen de Nieuwe Leerweg Oostwende, VLC, 
Mavo Doorn faciliteren en kennis ook voor Farel, Corderius, 
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Guido en Corlaer beschikbaar maken. Streven naar 
gelijktrekken vormgeving praktijkvakken techniek en 
samenwerking bedrijfsleven 
 
Gezamenlijk digitaal platform 
Informatie is beschikbaar via gezamenlijk platform 
 
Niet behaalde resultaten 

- Lesmateriaal niet beschikbaar voor leerjaar 1 en 2 
- Vmbo TL scholen zijn onvoldoende aangehaakt 

 

1.4 Verzorgen 
lessen 
additionele 
keuzevakken op 
externe locaties 
BB/KB 

Voorbereidingen 
verzorging 
keuzevakken 
BB/KB 
 
Keuzevakken 
verzorgen 
 
4 groepen van 9 
weken 
 
Per jaar 8 keer 
een keuzevak 
van 80 uren is  
 
3 verschillende 
keuzevakken 
 
Opleidingsbedrij
ven/mbo geven 
2 keuzevakken 
per profiel 

3 Gegeven keuzevakken: 
- CNC Technieken 
- Robotica 
- Elektrische voertuigen 

 
2020 

- Keuzevak CNC technieken 
- 2 scholen harde techniek (Corlaer, VLC) 
- 9 leerlingen 
- 47 uren 
- 1 bedrijf (20 uren) (Style CNC) 

 
2021 
Voorjaar 2021 
Pilot keuzevak Robotica georganiseerd. Samenwerking Het 
Element en VLC en Elma Technology 

- 56 deelnemende leerlingen 
- 2 deelnemende scholen 
- 80 uren keuzevak 
- 1 bedrijf, 12 uren bedrijf 

 
Najaar 2021 
68 leerlingen van 7 scholen keuzevakken en workshops 
verzorgen: 

- Griftland – 18 leerlingen (TL) 
- Beukenrode – 8 leerlingen 
- VLC Amersfoort – 14 leerlingen (onderbouw) 
- VLC Hoevelaken – 7 leerlingen 
- NXT Maarsbergen – 9 leerlingen (TL) 
- ABC Amersfoort – 4 leerlingen (PO) 
- NXT/Corlaer – 8 leerlingen 

Totaal 74 uren keuzevak gegeven 
 
Uren verzorgde keuzevakken totaal 
47 +80 + 74 = 201 
 
Aantal deelnemers keuzevakken totaal 
9 + 56 + 68 = 133 leerlingen 
 
Aantal vmbo scholen  
Harde techniekscholen : 5 
Overig vmbo : 2 



 

Rapportage T is for Tech 2020 – 2021 - www.tisfortech.nl 13 

 
Traject doorlopende leerlijn 
43 leerlingen van Het Element volgen traject ism ROC Midden 
Nederland ivm doorlopende leerlijn 
 
Docenten op de hotspot 
Coördinator hotspot beschikbaar 
Docenten van 2 vmbo scholen verzorgen een keuzevak op de 
hotspot 
 
Niet behaalde resultaten 

- Pilot aansluiting vmbo-mbo is niet geëvalueerd/door 
vertaald naar de andere vmbo en mbo scholen 

- Aansluiting bedrijfsleven en opleidingsbedrijven is 
onvoldoende 

- Aantal uren gegeven keuzevakken blijft achter 
 
 

1.5 Verzorgen 
lessen op 
externe locaties 
TL 

Voorbereiding 
verzorgen 
keuzevakken TL 
 
Wekelijks 
aanbieden 26 
uren techniekles 
voor TL 

Aanhaken TL scholen 
- Afstemming heeft plaatsgevonden via regionale 

overlegorganen (o.a. LOB Eemland) 
- Overleg/inspiratiemoment is voorbereid en gepland q1 

2022 
 
Niet behaalde resultaten: 

- Uren technieklessen TL blijft achter 
 
 

   

 
2. Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten 

 

2.1 Projectteam   

2.2 Bezetting op 
orde brengen 

Bezetting op 
orde – inzicht in 
functieprofielen, 
inzicht extra 
inzet 
instructeurs 
 
Inzet techniek 
instructeurs en 
docenten 
 
Inventarisatie 
criteria hybride 
expert 
 
Pool hybride 
experts/docente
n gereed 
 

Overzicht functieprofielen gereed.  
Scholen ondersteunen elkaar bij vacaturevraagstukken. Daar 
waar mogelijk worden docenten gezamenlijk aangenomen. 
 
8,6 FTE ingezet 
 
Voorstel hybride expert gereed 
 
 
Niet behaalde resultaten: 
Overzicht extra inzet/bezetting op orde is niet definitief 
gemaakt 
 
Onderzoek, pool hybride docent is niet beschikbaar 
 
Detachering tussen scholen onderzocht/vormgegeven 
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Detachering 
tussen vo 
scholen 
 

2.3 Docentstage Docenten 
hebben 800 uren 
stage gelopen 

De techniekscholen hebben samen een plan gemaakt voor 
docentstage. Naast het enthousiasmeren van docenten om op 
stage te gaan, is er gekeken naar mogelijkheden voor het 
opvangen van lessen, zodat leerlingen geen lesuitval hebben. 
 
In schooljaar 2020-2021 hebben 12 docenten totaal 192 uren 
stage gelopen. In q3 en q4 2021 is geen stage gelopen 
 
Niet behaalde resultaten: 
608 uren docentstage zijn niet ingezet. Deze uren worden 
meegenomen naar de komende jaren. 

2.4 
Inspiratie/profes
sionalisering 
voor docenten 
(vakinhoudelijk, 
pedagogisch, 
didactisch) 

Plan van aanpak 
inspiratie en 
professionaliseri
ng gereed 
 
Jaarlijks vinden 4 
bijeenkomsten 
intervisie i.s.m. 
bedrijfsleven 

Er zijn 3 bijeenkomsten geweest waar docenten elkaar hebben 
ontmoet en waar ervaringen zijn uitgewisseld. De 
kruisbestuiving tussen docenten van verschillende scholen en 
tussen verschillende profielen is waardevol.  
 
 
Niet behaalde resultaten: 

- Programma intervisie/inspiratiebijeenkomsten is niet 
gereed.  

- Door Covid zijn een aantal bijeenkomsten gecanceld 
- Bedrijfsleven is onvoldoende aangehaakt. 

   

 
3. Motiveren jongeren voor techniek 

 

3.1 Projectteam   

3.2 Week van de 
techniek voor 
vmbo 

Week van de 
Techniek 2020 
en 2021 
uitgevoerd 
 
2000 leerlingen 
hebben 
deelgenomen 

2020: 1465 deelnemers, 18 VO scholen, Waardering 8,2 
140 deelnemers ontbijtbijeenkomst 
 
2021: alternatief programma 

- Lob lessen techniek beschikbaar voor 21 vmbo scholen 
- Experience Mobiliteit 

o 15 vmbo leerlingen boven- en onderbouw  
o 5 vo scholen (Corlaer College, VLC, VCM, 

Oostwende College, Het Element) 
o 4 bedrijven (Bakker bedrijfswagens, Pon 

Dealer, Jansen2Wielers, Mechan groep) 
- Experience BWI/Groen 

o 15 vmbo leerlingen boven- en onderbouw  
o 5 vo scholen (Corlaer College, VLC, NXT, Het 

Element, Aeres) 
o 5 bedrijven (Bouwmensen, Koninklijke Ginkel, 

Van Reenen, Veluwe Plant, Loohorst) 
 
Niet behaalde resultaten: 
Week van de Techniek 2021 heeft niet kunnen plaatsvinden 
ivm Corona 
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3.3 
Bedrijfsbezoeken 
/ gastlessen 
techniek 

Inventarisatie 
regionale 
behoeften 
gastlessen/bedrij
fsbezoeken 
 
Inhoudelijke 
verbeterslag 
doorvoeren 
 
Uitvoeren 
bedrijfsbezoeken 
en gastlessen 
 
1000 leerlingen 
40 bedrijven 

Inhoudelijke ontwikkeling programma bedrijfsbezoeken, 
gastlessen opgestart 
 
N.a.v. corona alternatief (online) programma ontwikkeld en 
uitgevoerd 
 
2020 – 2021 
- aantal bedrijfsbezoeken: 49 
- aantal gastlessen: 58 
 
- Aantal deelnemende leerlingen 

o bedrijfsbezoeken:444 
o gastlessen:966 

Totaal: 1410 
 

- Aantal betrokken bedrijven: 31 
-  
- Aantal deelgenomen vmbo scholen 

o Harde techniek: 6 
o Overig vmbo: 2 

 
Niet behaalde resultaten 

- Verschillende bedrijfsbezoeken konden niet doorgaan 
ivm corona 

- Inhoudelijk programma bedrijfsbezoeken is nog 
onvoldoende beschikbaar voor de regio 

- Onvoldoende vmbo scholen zijn aangehaakt 

3.4 
Professionaliseri
ng technische 
stages 

Inventarisatie 
behoeften 
regionale aanpak 
stages 
 
Plan van aanpak 
stages 
 
Centrale 
database 
Aanbod 
bedrijven in 
beeld 
 
Aanhaken 
regionale 
scholen 
 
Roadmap stage 
gereed 

Behaalde resultaten: 
Structurele afstemming en inspiratiemomenten met regionale 
scholen i.v.m. aanpak professionalisering regionale stages heeft 
plaatsgevonden. Gezamenlijk richting is bepaald. 
 
Format in de vorm van een boekje, voor de beoordeling van 
stages in de regio is in voorbereiding 
 
Niet behaalde resultaten: 

- Een compleet overzicht van alle stagebedrijven leidt 

tot weerstand 

- Centrale database nog niet beschikbaar 

- Niet harde techniekscholen zijn onvoldoende 

aangehaakt 

 

   

 
4. Techniek zichtbaar op primair onderwijs 

 

4.1 Projectteam   
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4.1 Maakkunde Aanvullend 
techniek in PO 
opleiden 
docenten 
 
125 deelnemers 
basismodule 
75 deelnemers 
vervolgmodule 
6 deelnemende 
scholen 
6 deelnemende 
bso 
 

Training Maakkunde 
Training basismodule en verdiepende module is uitgevoerd 
door het team van de Brede Hei, en SKA Kinderopvang. De 
overige stedelijke training zijn vanwege de pandemie helaas 
weer uitgesteld.  
 
Cijfers 

- 25 deelnemers basismodule 
- 25 deelnemers vervolgmodule 
- 2 deelnemende scholen 
- 1 BSO 

 
Onverwachte resultaten 
Maakkunde training speciaal voor naschoolse opvang 
ontwikkeld op initiatief van SKA Kinderopvang en Wismon. 
Deze is beschikbaar voor andere kinderopvang organisaties in 
de regio. 
 
SKAKinderopvang en TisforTech hebben daarnaast de handen 
ineen geslagen voor een 2e initiatief: SKANext. Om kinderen 
van 10-12 jaar aan de BSO te (blijven) binden wordt gewerkt 
met een programma van challenges. TisforTech ontwikkelt 
samen met SKA 2 techniekchallenges hiervoor. Deze worden 
gekoppeld aan de Hotspot. 
 
Niet behaalde resultaten: 

- Maakkunde trainingen zijn vertraagd door 
coronamaatregelen. 

4.1 Onderzoek 
effect 
activiteiten T is 
for Tech in PO 

Onderzoeksvrag
en vastgesteld 

Het behoefteonderzoek n.a.v. de technieklessen op PO is 
uitgevoerd onder PO, leerkrachten en bedrijfsleven. 
 
Interview kinderen en ouders is voorbereid. De 
onderzoeksvragen hiervoor liggen klaar. Doordat de 
technieklessen wederom stil kwamen te liggen, is ook dit 
gedeelte van het onderzoek tot stilstand gekomen.  
 
Wel zijn technieklessen geobserveerd, en is er meegedacht en 
ontwikkeld in de Techniekles modules van TisforTech. 
 
Invulling regionaal Matinee café over techniek op PO. 
 

4.2 
Technieklessen 

Inventarisatie 
behoeften PO 
Ontwikkeling 
technieklessen 
PO 
 
21 po scholen 
1260 
deelnemende 
leerlingen 

Netwerk PO uitgebreid 
Framework technieklessen is ontwikkeld 
10 lesmodules zijn ontwikkeld en beschikbaar voor de hele 
regio. 
 
Voor de lessen op de hotspot wordt samen met een pilotschool 
een lesprogramma ontwikkeld. 
 
Voor de naschoolse opvang is programma beschikbaar op de 
hotspot 
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Technieklessen worden verzorgd door docenten van harde 
techniekscholen, deels op locatie van PO en deels op vmbo. 
 
Deelgenomen PO scholen: 16 
Deelgenomen leerlingen:701 
 
Niet behaalde resultaten 

- Aantal deelgenomen leerlingen blijft achter (door 
corona) 
 

4.3 Tech event 
(po) 

Inventarisatie 
behoeften event 
PO 
 
28 po scholen 
500 leerlingen  

Inventarisatie Techevent voor de regio heeft plaatsgevonden 
mogelijkheden andere vorm van Techevent wordt onderzocht. 
 
voorbereiding TechEvent op locatie Corlaer is gedaan 
 
 
Niet behaalde resultaten 

- Techevent 2021 is uitgesteld i.v.m. corona 
 

 

   

 
5. Centrale organisatie/hotspot voor continuïteit in samenwerking, kennisdeling en 

verduurzaming 
 

5.1 
Organisatie/proj
ectbureau 

Organiseren en 
structureren 
activiteiten en 
verbinden 
werkgroepen 
opgezet 
 
Inrichting 
administratieve 
verantwoording 
gereed 
 
Verduurzaming, 
toekomstbesten
ding 
 
Uitwisseling 
landelijke 
initiatieven 
 

- Centrale digitale werkomgeving ontwikkeld 
- Financiële verantwoording en rapportagetool ontwikkeld 
- Mijlpalen overzicht opgesteld 
- Administratieve ondersteuning georganiseerd, back office 

medewerker aangesteld 
- Deelname training ‘samen veranderen’ 
- Deelname bovenregionale uitwisseling 
- Verantwoording eerste 1,5 jaar van het project richting 

DUSI 
- Opstellen herziening plan voor 2,5 jaar richting DUSi 
- Akkoord op accountantscontrole 2020 
- Uitwisseling met CvB vo scholen 
 
Samenwerking tussen vmbo scholen heeft vorm gekregen op 
alle niveaus. De effecten hiervan zijn o.a. zichtbaar bij 
directeuren die elkaar ook naast T is for Tech opzoeken bij 
vraagstukken. Projectleiders en docenten van verschillende 
scholen werken samen in projecten. 
 
Structuur van de projectorganisatie is bijgesteld. Er is behoefte 
om meer gestructureerd samen te werken.  

- Het projectteam wordt uitgebreid met een school 
coördinator voor iedere harde techniekschool. 

- De school coördinator zorgt voor het implementeren 
van de verschillende activiteiten uit de ontwikkellijnen 
binnen de school en ondersteunt hiermee alle 
projectleiders.  
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- Iedere 14 dagen haken de teamleiders kort (30 min, 
online) aan bij het projectteam overleg.  

- Vraagstukken kunnen in het projectteam overleg 
worden voor besproken. Bij behoefte voor extra 
denkkracht kunnen mensen met de gewenste 
capaciteiten worden ingezet voor het 
meedenken/uitwerken. 

 
Op deze manier kunnen vertragingen binnen de scholen en in 
het T is for Tech project adequaat opgelost worden. 
 
Wisselingen van projectleiders. Op 2 ontwikkellijnen is een 
nieuwe projectleider geplaatst. De afstemming tussen 
gewenste capaciteiten en/of wederzijdse verwachtingen kwam 
onvoldoende overeen.  
 
Niet behaalde resultaten: 
Een verdieping van de samenwerking tussen de vmbo scholen 
is gewenst. Binnen het projectteam weet men elkaar nog niet 
altijd goed en efficiënt te vinden. 
 

5.2 PR Campagne  
ontwikkeld en 
opgestart 
 
Relatiemanagem
ent opgezet en 
onderhouden 
 
cofi uitbreiden 
(50% 2023) 
 
Norm cofi: 
274410 
 
Aantal cofi 
bedrijven: 
42 
 
Mailinglist 
755 
 

Positionering T is for Tech 

- Huisstijl en website ontwikkeld en geïmplementeerd 

- Website is doelgroepgericht zodat leerlingen, ouders 

docenten en bedrijfsleven gericht informatie kunnen 

vinden 

- Signing hotspot in de vorm van bedrukte doeken in de 

huisstijl van T is for Tech gerealiseerd. 

- Bedrijfskleding beschikbaar zodat docenten op de hotspot 

herkenbaar zijn. 

- De twee aangeschafte 9-persoons auto's zijn voorzien van 

een mooie TFT-wrapping om zo als rijdende reclameborden 

te dienen. 

- Maandelijkse nieuwsbrief voor de hele regio 

- Menukaart in voorbereiding met een overzicht van alle 

activiteiten van T is for Tech voor alle doelgroepen. 

 

Online Campagne 

Campagne online media is gestart. Via advertenties op social 

media kanalen, youtube, instagram, facebook, linkedin, tik tok, 

wordt doelgroepsgewijs geïnformeerd en geïnspireerd. 

 

Influencer aangesteld met als doel meer bekendheid voor 

techniek bij jongeren. Eerste inzet was gepland in december 

2021, is verplaatst naar feb 2022 i.v.m. corona. 

 

Bijeenkomsten 

Online partnerbijeenkomsten (2020 en 2021) voor 
samenwerkende organisaties. 140 deelnemers 
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Opening hotspot, met xx deelnemers uit onderwijs en 

bedrijfsleven, wethouders van gemeenten Nijkerk en 

Amersfoort waren actief betrokken bij de openingsact en het 

volgen van workshops. Net als een tiental leerlingen van vmbo 

scholen. De leerlingen van PO scholen konden niet komen 

i.v.m. een coronabesmetting. 

 

T is for Tech Reporters 

Project T is for Tech Reporter opgezet. Leerlingen van 4 vmbo 

scholen gaan als T is for Tech Reporter aan de slag. Zij doen 

online verslag van workshops op de hotspot, technieklessen op 

school, evenementen van T is for Tech, bedrijfsbezoeken. 

Wegens corona uitgesteld naar q1 2022 

 

Cijfers 

- Cofi behaald: € 595.272 norm: € 548.820 is 108% t.o.v. 

2 jaren en 54 % t.o.v. 4 jaren. 

- Aantal cofi bedrijven: 26 

(dit zijn bedrijven die de overeenkomst hebben 

ondertekend, nog niet alle bedrijven hebben deze 

ondertekend, dit wordt q1 2022 opgepakt) 

- Aantal mailinglist: 697 

 
Niet behaalde resultaten: 

- T is for Tech is nog onvoldoende zichtbaar binnen 

zowel de harde als de overige techniekscholen 

- Website bezoek blijft achter 

- Aantal cofi bedrijven met ondertekende overeenkomst 

blijft achter 

 

 

5.3 Locatie Vaste locatie 
met leslokatie en 
kantoor 
beschikbaar 

Gedeelde ruimte (kantoor en leslokaal) op locatie Wereld van 
Techniek is beschikbaar.  

5.4 Faciliteiten Inventarisatie 
investeringen op 
locaties 
(verleden – 
toekomst) 
gereed 
 
Afstemming 
behoeften 
investeringen 
OWL 1 t/m 4 
gereed 
 
Collegiale 
consultatie 
opstarten tussen 

Overzicht beschikbare apparatuur op locaties gereed 
 
Hotspot is ingericht met apparatuur die is afgestemd op de 
behoeften van de vmbo scholen en de te verzorgen 
keuzevakken en workshops. 
 
Twee 9-persoons auto's beschikbaar voor vervoer van 
leerlingen naar en van de hotspot. 
 
Apparatuur is voor de regio beschikbaar op uitleenbasis: 

- Hololens 
- Lassimulator 
- Totalstation 
- Waterstof auto 
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scholen voor 
kwaliteitsborging 
 

Niet behaalde resultaten: 
Collegiale consultatie heeft onvoldoende plaatsgevonden 

5.5 Platform ICT ICT platform 
ontwikkelen, 
gebruiken, 
evalueren en 
bijstellen 

CRM werkt.  
Finetuning om systeem ook op nieuwe website operationeel te 
krijgen.  
Stapsgewijze implementatie Q1/Q2 2022 
 
Niet behaalde resultaten: 
ICT platform is nog niet geheel beschikbaar op de website. 
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9 Ingezet budget 2020- 2021 
De eerste twee jaren van het programma is een totale uitnutting van 70% behaald (2020: 73%, 2021: 
69%, waarbij de bestedingen in 2021 met € 419.358 zijn gestegen t.o.v. 2020). Gezien de vertraagde 
start van het programma in combinatie met de gevolgen van corona zijn we hierover tevreden. De 
komende 2 jaren wordt ingezet op inlopen van de vertragingen en het uitvoeren van aanvullende 
activiteiten. 
 
Realisatie T is for Tech per ontwikkellijn 

Figuur 10 Realisatie vs Budget 2020-2021 geeft een overzicht van de bestedingen per 

ontwikkellijn. In ontwikkellijn 1 zijn de uitgaven voor het inzetten van docenten op de hotspot 
begroot. Deze zijn eind 2021 met vertraging ingezet. Dat verklaart o.a. het verschil tussen realisatie 
en budget bij OWL 1. Ontwikkellijn 3 heeft door corona de Week van de Techniek niet kunnen 
organiseren, waardoor een deel van het budget niet is besteed. Ontwikkellijn 4 heeft de 
technieklessen op het PO door corona moeten stilleggen, waardoor budget is verplaatst naar 2022 
en 2023. Ontwikkellijn 5 heeft met name in 2020 een vertraagde start gehad. Onder andere het ICT 
platform is vertraagd. In 2021 is dit grotendeels ingelopen. In 2022 wordt dit verder voortgezet. 
 

 
Figuur 10 Realisatie vs Budget 2020-2021 

Samenwerking met bedrijfsleven – Cofinanciering 
Het bedrijfsleven staat garant voor 10% cofinanciering in het project. Dit komt neer op € 274.410 per 
jaar. In de eerste twee jaren is € 595.272 bijgedragen. Dit is 54% van het totale normbedrag voor 4 

jaren. Dat is 4% boven de norm. Zie Figuur 11 cofinanciering 2020 - 2021. 

 
Figuur 11 cofinanciering 2020 - 2021 

1 2 3 4 5

Realisatie (€) € 289,937 € 1,505,251 € 105,260 € 139,740 € 1,102,874 

Budget (€) € 723,453 € 1,646,070 € 250,905 € 332,775 € 1,514,837 
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€ 400,000 
€ 600,000 
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Realisatie VS Budget (€) per OWL

2020 2021

Realisatie (€) € 262,993 € 332,279 

Budget (€) € 388,703 € 388,703 

Norm Cofi (€) € 274,410 € 274,410 

€ -
€ 100,000 
€ 200,000 
€ 300,000 
€ 400,000 
€ 500,000 

Ontvangen cofinanciering vs Norm
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10 Wijzigingen 
Na doordenking van de plannen door de projectleiders zijn onderstaande (kleine) inhoudelijke 
wijzigingen aan de stuurgroep voorgelegd: 
 
OWL 1  Herstarten profiel PIE op Beukenrode Onderwijs 
OWL 3.3 Gastlessen en bedrijfsbezoeken naast leerjaar 3 (of 2 Het Element) ook beschikbaar 

voor leerjaar 2 (of 1 Het Element). 
OWL 4.1 Uitbreiding trainingen maakkunde voor PO 
OWL 4.2 Techniek op PO naast bovenbouw ook beschikbaar in de onderbouw en 

kinderopvang. 
OWL 4.2 Uitbreiding uren technieklessen voor PO wegens wachtlijst voor PO 
OWL 5.4 Uitbreiding investeringen apparatuur vmbo scholen 

 

11 Focus 2022 en 2023 
 
Samen verder groeien 
De komende jaren zetten we in op het verstevigen van de samenwerking tussen de vmbo scholen, 
mbo, po, hbo en bedrijfsleven. Met name de inzet van bedrijfsleven en mbo bij de activiteiten heeft 
de aandacht.  
 
De stappen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van T is for Tech in de regio krijgen 
verder vorm. Het delen van kennis en ervaring met andere regio’s op het gebied van Sterk 
Techniekonderwijs zetten we actief voort. 
 
Ontwikkelen op eigen tempo 
De docenten, school coördinatoren en projectleiders binnen de vmbo scholen hebben behoefte aan 
het ontwikkelen in eigen tempo. Binnen het programma T is for Tech gaan we op zoek naar ruimte 
hiervoor en zetten we in op begeleiding en ondersteuning. 
 
Aandacht voor PO en onderbouw vmbo 
(Door)ontwikkeling van programma’s gericht op PO en onderbouw vmbo. Hoe eerder we jongeren 
met techniek kunnen laten kennismaken, hoe beter. 
 
Samenwerking met bedrijfsleven  
De praktijk dichterbij de leerlingen brengen door samenwerking met bedrijfsleven. Gebruik maken 
van elkaar expertise en faciliteiten 
 
Samenwerking mbo 
programma’s vmbo en mbo beter op elkaar afstemmen en gebruik maken van elkaars expertise en 
faciliteiten 
 
Focus op niet harde techniekscholen 
vanuit de kennis en ervaring van de harde techniekscholen zijn inhoudelijke programma’s 
ontwikkeld. De komende jaren staan in het teken van het samenwerken met niet harde 
techniekscholen. 
 
Focus op niet techniek profielen 
Komende jaren is er specifieke aandacht voor de profielen, zodat leerlingen die geen techniekprofiel 



 

Rapportage T is for Tech 2020 – 2021 - www.tisfortech.nl 23 

hebben gekozen, ook kennis kunnen maken met techniek. Naast Groen en D&P geldt dit ook voor 
Zorg en Welzijn, Economie, HBR. 
 
Centraal organiseren 
We voeren de centrale organisatie verder door. Leerlingen volgen technieklessen op de centrale 
hotspot. Daarnaast is er een centraal contactpunt voor alle regionale stakeholders. ICT 
ondersteuning voor registratie, aanmelding en rapportages voor zowel mensen van binnen als buiten 
de projectorganisatie. 
 
Imago 
We zetten verder in op het versterken van een positief imago voor techniek en maken techniek 
zichtbaar in de regio. Ouders zijn hierin een belangrijke doelgroep. 
 
Zichtbaarheid 
Focus op zichtbaarheid T is for Tech op de regionale scholen en bij bedrijven. 
 
Activiteiten 
We volgen de ontwikkellijnen zoals in de aanvraag is vastgesteld. Op onze website zijn alle 
activiteiten zichtbaar. 
Voor leerlingen 
Voor onderwijs / docenten 
Voor bedrijfsleven 
 
  

https://www.tisfortech.nl/leerlingen
https://www.tisfortech.nl/docenten
https://www.tisfortech.nl/bedrijven
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Bijlage 3 Campagnebeelden T is for Tech 

 
 

 
Bijlage 4 Canvas proces ontwikkeling keuzevak 
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Bijlage 5 Overzicht samenwerkingspartners T is for Tech 
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