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Weet je misschien nog niet wat je wil worden?
Bedenk je graag je eigen oplossing?
Ben je een creatieve duizendpoot?
Vind je techniek interessant?
Kun jij goed samenwerken?
Wil je dingen maken?
Werk je graag met moderne technieken?
Ben jij een doorzetter?
Of gewoon een nieuwsgierige leerling?

Ben jij nieuwsgierig naar hoe de dingen werken?
Denk jij ook wel eens waarom ze het niet anders doen?
Wil je graag zelf dingen ontwerpen?
Vind jij het leuk om te laten zien hoe jouw oplossing
eruitziet?
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

… dan zit je goed bij de Jonge Techneuten!
Wie weet draag jij later bij aan een mooiere wereld en
overtuig je mensen van originele nieuwe producten en
technologieën.

Ontdek het Technasium (O&O)
Ben je benieuwd wat dit programma jou te bieden heeft?
In de onderbouw volg je een aantal uur per week het
vak O&O. Als je doorgaat tot aan je examen, sluit je het
Technasium af met een Meesterproef.

Ontdek het Bèta Challenge Programma (BCP)
Ben je benieuwd wat dit programma jou te bieden heeft?
Met dit ticket in handen zet jij de eerste stap richting jouw
toekomst.
In de onderbouw wordt dit nieuwe vak aan alle leerlingen
op de mavo en mavo/havo gegeven.
Binnen de vernieuwde mavo wordt in de bovenbouw het
keuzevak ‘Technologie en Toepassing’ aangeboden.
Weet waarvoor je kiest
Bij BCP werken we samen met echte bedrijven. In groepjes
onderzoek je de vraag van een bedrijf. Je bedenkt nieuwe
ideeën, die het bedrijf kan toepassen in de praktijk.
Je presenteert het resultaat aan de opdrachtgevers en
probeert hun versteld te laten staan van je creatieve
inbreng en originele ideeën.
Zin om te starten?
In de techniek is er een groot gebrek aan jonge mensen.
Dus pak je kans en bereid je voor op een baan met
uitdaging!

… dan ben jij de echte Onderzoeker & Ontwerper
De wereld van Techniek wordt jouw uitdaging.

Weet waarvoor je kiest
Je gaat met je klas op bezoek bij een bedrijf, zodat je goed
weet wat de opdracht is. Je krijgt ongeveer twee maanden
de tijd om in groepjes aan de slag te gaan met een project.
Een hele uitdaging! Met elkaar kom je tot mooie creatieve
ideeën en oplossingen. Je plannen werk je verder uit.
Daarna komt de opdrachtgever naar school, en mag je met
je groepje het ontwerp presenteren. Soms worden plannen
ook echt uitgevoerd!
Zin om te starten?
Schrijf je dan snel in voor deze speciale opleiding
op onze school! De ervaringen op het
Technasium bereiden je voor op een mooie
toekomst in de techniek!
Aan het volgen van de
Technasiumopleiding zijn
kosten verbonden.
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