
 

 

Online voorlichting techniek 
Een virtueel bezoek aan toonaangevende bedrijven 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

 
Jaarlijks gaan in Zeeland ruim 10.000 leerlingen op bedrijfsbezoek in de techniek.                                                      
Jammer genoeg kunnen die bedrijfsbezoeken nu niet doorgaan en dus missen leerlingen die dit jaar een 
profielkeuze moeten gaan maken, de kennismaking met en de informatie over de technische en 
logistieke sector.  
 
Gelukkig is er een alternatief bedacht: leerlingen kunnen een ‘virtueel bedrijfsbezoek’ doen en op ieder 
gewenst moment een kijkje nemen in de keuken van toonaangevende Zeeuwse bedrijven die opereren 
op de internationale markt. Deze bedrijven vertegenwoordigen belangrijke Zeeuwse beroepssectoren.  
 
Om de leerlingen te laten ontdekken wat deze sectoren inhouden, zijn er lesopdrachten ontwikkeld die 
hen aanzetten tot verder nadenken: ‘past dit bij mij?’ en ‘wil ik hier meer van weten?’ Gastdocenten 
staan klaar om leerlingen ook te laten ervaren welke vaardigheden er zoal komen kijken in de 
technische sector. Deze gastdocenten kunnen eveneens via de website worden uitgenodigd.  
 
Uiteraard blijft het mogelijk – net zoals voorheen - om ook een Techniek Ambassadeur uit te nodigen in 
de klas. De filmpjes en opdrachten zijn landelijk ontwikkeld in samenwerking met bedrijven en docenten 
en positief getest door leerlingen uit de doelgroep. Er wordt inmiddels gewerkt aan uitbreiding van het 
aantal sectoren dat op deze wijze in beeld wordt gebracht. Ook zijn er filmpjes beschikbaar voor de 
bovenbouw havo/vwo van multinationals, zoals bijvoorbeeld: Philips, Shell en ASML. Deze filmpjes 
werden ontwikkeld door Jetnet&Technet. Bekijk deze link. 
 
Deze online kennismaking is een initiatief van Huis van de Techniek en wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Provincie Zeeland, Jet&Technet, OOM, A+O Metalektro, Procestechniek Zeeland en Zeeland 
Connect . Het biedt dit schooljaar een alternatief voor activiteiten, zoals de BTZ dagen 
(Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland) en de Techniek Experience. Kijk op onderstaande website voor 
meer info, de filmpjes en de opdrachten: 
https://www.bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/ 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☒ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
 
 
 

https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/
https://www.bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/
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Tips https://www.huisvandetechniek.nl/publicaties/ 

  

Meer weten? 
 
 

https://www.huisvandetechniek.nl/ 
Telefoon: 0115 – 72 49 93 
E-mail: info@huisvandetechniek.nl 

  

Contactpersoon Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Mabri 
Fennema (programmamanager STOZ) of Dick Schipper (directeur Huis van de Techniek). Meer informatie 
over het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland vindt u op deze website. 

https://www.huisvandetechniek.nl/publicaties/
https://www.huisvandetechniek.nl/
https://www.huisvandetechniek.nl/contact/0115724993
https://www.huisvandetechniek.nl/contact/0115724993
mailto:M.Fennema@HuisvandeTechniek.nl
mailto:M.Fennema@HuisvandeTechniek.nl
mailto:D.Schipper@HuisvandeTechniek.nl
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/stozeeland

