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Activiteiten STO-OSR
2.1.A

Versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen (o.a. PIE-BWI-M&T)
2.1.A.a De basis op orde.
2.1.A.b Optimaliseren en uitbreiden van de keuzevakken / hybride opleiden.
2.1.A.c Innovatieve technieken en didactiek

2.1.B.a LOB versterken
2.1.B. LOB in de onder- en boven
2.1.B.a de nieuwe leerweg
2.1.B.b techniek in de niet-technische profielen (cross-overs)
2.1.C

Samenwerken in de keten VMBO – MBO

Innovatiepot
Scholen kunnen basis van nieuwe ideeën, plannen indienen bij de TCG.
Voorwaarde is dat meerdere scholen en bedrijven betrokken zijn.
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2.1.A. Versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen
2.1.A.a De basis op orde
In onze regio beschikken we over kwalitatief goed technisch onderwijs.
Er zijn echter verschillende investeringen nodig in formatie, professionalisering, inrichting en materialen
om de basiskwaliteit duurzaam aan te kunnen bieden.
2.1.A.b. Optimaliseren en uitbreiden keuzevakken / hybride opleiden
- Optimaliseren van de keuzevakken die al gegeven worden op onze scholen, in samenwerking met het
bedrijfsleven en eventueel het mbo;
- Invoeren van bestaande keuzevakken die onze scholen nog niet aanbieden, in overleg en samenwerking
met het bedrijfsleven en het mbo;
- Ontwikkelen van nieuwe keuzevakken in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo.
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2.1.A. Versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen
2.1.A.c Innovatieve technieken en didactieken.
Structurele innovatieteams met een oriëntatie op innovatieve technieken en in toepassingen ontwerpen
voor het onderwijs, in een doorgaande leerlijn met het mbo.
Leerlingen krijgen een reëel beroepsbeeld, ontdekken waar hun interesses en talenten liggen en welke
mogelijkheden er zijn om te werken in de techniek. Daarvoor is een excursie niet voldoende; leerlingen
moeten op hun niveau opdrachten krijgen in de vernieuwende contexten, waarmee ze zelf praktisch aan de
slag kunnen, bij voorkeur gekoppeld aan een keuzedeel.
(vast: robotica en energietransitie / overige is keuze)
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2.1.B. LOB in de onder- bovenbouw
Loopbaan- Oriëntatie en (studie)Begeleiding ,
Ontwikkelen van een (gezamenlijke) visie op een krachtige
praktische/technische loopbaangerichte leeromgeving binnen
het vmbo waar leerlingen ervaringen op kunnen doen in een
beroepsgerichte context op basis van de loopbaan competenties
van Marinka Kuipers
2.1.B.a LOB in de nieuwe leerweg
Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op krachtige praktijkgerichte gerichte programma binnen
de nieuwe leerweg.
2.1.B.b Ontwikkelen van technische crossovers in niet technische profielen
Ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke visie op techniek in niet technische profielen.
Zoals de toepassing van techniek in de profielen zoals Zorg en Welzijn, Groen en Horeca, E&O, HBR,
etc.
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INNOVATIEFONDS
In het innovatiefonds, zitten €’s die door de scholen met een
technisch profiel zijn ingebracht op basis van een vooraf besproken %.
Dit is opgenomen in de begroting.
De deelnemende scholen binnen de Oosterschelderegio kunnen op basis
van een projectplan, een bijdrage uit het innovatiefonds aanvragen om hun
project te realiseren.
De projectplannen worden door de projectleiders van een advies
voorzien en aan de TCG OSR voorgelegd ter beoordeling.
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WERKGROEPEN
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de scholen in de
Oosterschelderegio.
M.u.v. de werkgroep Nieuwe Leerweg, hierbij zitten ook
vertegenwoordigers uit de regio’s Walcheren en Zeeuws Vlaanderen.
De projectleiders initiëren de bijeenkomsten en enthousiasmeren,
adviseren en motiveren de werkgroepen waar nodig.
Zij leggen verantwoording aan de TCG in de vergaderingen en aan de
Programma-manager via o.a. KIZEO.
Wat voorbeelden van activiteiten!
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Invoeren van bestaande keuzevakken die onze scholen nog niet aanbieden, in overleg en samenwerking
met het bedrijfsleven en het mbo
KEUZEVAK: Elektrische voertuigen – profiel M&T (Mobiliteit en Transport) - beschikbaar juni 2021,

Aanschaf van een elektrische auto, Renault Twizzy
In samenwerking met AUTOKIEVIT, SIGNHOUSE
en afdelingen M&T van Het Goese Lyceum.
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Invoeren van bestaande keuzevakken die onze scholen nog niet aanbieden, in overleg en samenwerking
met het bedrijfsleven en het mbo
KEUZEVAK: Meubelstoffering – profiel BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) - beschikbaar juni 2021,
Binnen het profiel van BWI op het Calvijn College – Krabbendijke en van
Pieter Zeeman wordt gewerkt aan de invoering van het keuzevak
Meubelstoffering. De docenten van beide scholen volgen dezelfde scholing
en werken hierin nauw samen.
Bij Pieter Zeeman wordt er nauw samengewerkt met Blakenburg
stoffering uit Zierikzee. Zij ondersteunen bij het inrichten van de
lesruimte in de nieuwbouw .

Doel: door combinatie van dit keuzevak en meubelmaken
wordt BWI nog aantrekkelijker voor meisjes.
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Techniek in niet technische profielen (cross overs)
KEUZEVAK: Robotica – profiel D en P (Dienstverlening en Producten)
Leerling uit de GL profiel PIE, volgen het vak Robotica uit D&P, dit is ook hun profielwerkstuk. Dit kon
alleen maar slagen door een goede samenwerking met bedrijven, vanwege de gevraagde kennis en
vaardigheden.
Stap 1: Robot plaatsen en beveiligen
Stap 2: Robot testen en proefdraaien
Stap 3: Simulatieprogramma testen
Stap 4: Simulatieprogramma verspreiden
Stap 5: Programmeer battle

Bedrijven ABB en KV techniek
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Techniek in niet technische profielen (cross overs) + Innovatieve technieken en didactiek
Keuzevak: Robotica - vervolg

Nadat de leerlingen i.s.m KV-Techniek zover
waren dat de Robot geprogrammeerd was en ze
verder konden.
Kwam onverwacht stap 2 voorbij.
Een specialist van ABB-Robotics kwam voorbij en
na een middag van bellen en puzzelen, konden
wij uiteindelijk de robotarm met de controllers
van de VR bril programmeren.
Met dank aan ABB-Robotics en E-magine.
KV-techniek is zeer benieuwd hoe dit werkt!
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Techniek in niet technische profielen (cross overs) + Innovatieve technieken en didactiek
KEUZEVAK: Techniek in Zorg en Welzijn – profiel Z&W (Zorg en Welzijn)
Nieuw keuzevak binnen en zorg en Welzijn. Het gaat erom welke hulpmiddelen er zijn om mensen met
beperkingen langer zelfstandig te laten wonen. De leerlingen leren
welke hulpmiddelen er zijn en wanneer ze in die in kunnen zetten.

WOONKAMER
App go to walk
Camera

SLAAPKAMER
AD matras
Digitale fotolijst

Bloeddrukmeter
Saturatiemeter
Compaan
Deurcode
Digitale fotolijst
Drempels
verwijderen
Elektrische rolstoel

Glijplank
Hoog laag bed
Looplicht
Papegaai
Tillift
Zuurstofapparaa
t

Free style libre
Fototoestel
Gehoorapparaat
Hals alarm
Massagekussen
Oefen app beroerte

Badkamer
Armbeugels
toilet
Douchesteun
Koordalarm

Het lesmateriaal voor dit keuzevak is onder andere
beschikbaar op een platform voor VR-brillen.
Je stapt een virtueel huis en ontmoet de bewoners en ze
Vertellen wat ze nodig hebben.

Phonotonic
Robot stofzuiger
Rollator
Sta op stoel
Seniorentelefoon
Silverfit Alois
Silverfit Mile
Steunpaal
Tessa
Trippel stoel
Vloerkleed eruit
Zora
Zuurstofapparaat

Je gaat door het huis en plaatst wat ze nodig hebben, op basis
van de lijst. Na het afsluiten krijg je gelijk feedback over wat
goed is en niet.

KEUKEN
Antilek beker
Kaartenschudmachi
ne
Liftware bestek
Liftware snijplank
Medido
Magnetron
Stovebug fornuis
Pianohulp

I.s.m. E-magine
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INNOVATIE – pot project Reality Logistics
KEUZEVAK: Logistiek – E&O (Economie & Ondernemen)
en ook de keuzevakken: Transport 1 en Operationele magazijn werkzaamheden vanuit M&T.
Een project uit de innovatie pot is ontstaan vanuit
gedachte: “Hoe kunnen we het vak LOGISTIEK praktischer en
aantrekkelijker maken voor jongeren om ze interesseren in de
wereld van transport en logistiek”. Het begon bij het Calvijn College
het idee werd al snel omarmd door andere scholen voor vmbo en
PraktijkOnderwijs.
De start van het project Reality Logistics – de heftruck simulator.
De heftruck simulator is het vliegwiel om leerlingen te interesseren
voor de wereld van logistiek en distributie. Het werkt met
beeldschermen of met een VR-bril. Er zijn diverse lessen opbouwend
in moeilijkheidsgraad. Iedere les begint met controle van de heftruck.
De simulator gaat roulerend langs de betrokken scholen.
Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs kan het de voorbereiding zijn op het halen van hun
certificaat Programma wordt uitgewerkt i.s.m.:
Kloosterboer B.V. , DSV –Solutions en in overleg met Scalda-Groen.
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