
STERK TECHNIEK ONDERWIJSLOB-pakket VMBO GL/TL
Dit LOB-pakket is zorgvuldig samengesteld door Knooppunt Techniek. Het 
is bedoeld voor decanen, LOB’ers, docenten en andere geïnteresseerden 
die werken met techniekoriëntatie in regio Foodvalley. De inhoud kun je 
gebruiken als inspiratie voor jouw LOB- of technieklessen.

de 7 werelden van Techniek
Aan de hand van deze 7 werelden 
kun je leerlingen een aantrekkelijk 
en realistisch beeld geven van leren 
en werken in de bèta en techniek.

 Bekijk de video’s 
 van de 7 werelden 
 van techniek
 

Expeditie 7 werelden van 
techniek
Ga in jouw klas aan de slag met 
techniekoriëntatie en ontdek 
‘Expeditie 7 werelden van 
techniek’. In elke wereld maken 
bezoekers kennis met ‘technische’ 
bedrijven uit de diverse bèta & 
technieksector

Tech Gelderland
Tech Gelderland is een podium 
voor alle initiatieven uit Gelderland 
die te maken hebben met het 
dichten van het gat op de arbeids-
markt ten aanzien van technisch 
geschoold personeel. Ze laten zien 
dat het technisch onderwijs op het 
ROC leidt tot vakmanschap waar 
ontzettend veel vraag naar is.

Het videoplatform NXTV
Altijd al willen weten wat een 
bepaald technisch beroep nu echt 
inhoudt? Bekijk de video’s op het 
interactieve platform dat tech laat 
leven.

Knooppunt Techniek 
knooppunttechniek.nl
info@knooppunttechniek.nl  
(0318) 664 220

Kies MBO
Hoe werkt het mbo? Welke 
beroepen vind ik interessant en 
uit welke opleidingen kan ik 
dan kiezen? 

 NAAR DE WEBSITE 

 OPLEIDINGENOVERZICHT 

 DOE DE INTERESSETEST 

DOE DE TECHCHECK
Dit is een initiatief vanuit Sterk 
Techniekonderwijs. Knooppunt Techniek 
verzorgt het programmamanagement 
van Sterk Techniek onderwijs in regio 
Foodvalley.

‘Samen in regio Foodvalley werken aan 
een duurzaam, dekkend en kwalitatief 
sterk technisch vmbo-onderwijs’ 

Kiezen 14 tot 18 jarigen moeten 
keuzes maken. Wel of geen 
techniek? Wat valt er te kiezen? 

Aanbod techniekoriëntatie 
voor het vo
Bekijk het aanbod in regio Foodvalley.

Maak kennis met het Bèta & 
TechMentality-model
Volgens het Bèta&TechMentality-
model zijn er vijf bètatypes die 
onderling sterk verschillen in 
hun houding ten aanzien van de 
bètatechnische wereld en die dus 
ook elk hun eigen aanpak vergen. 

Bezoek een lokaal bedrijf of nodig een gastspreker uit
Wil je een bedrijfsbezoek organiseren of een gastspreker uitnodigen? 
Knooppunt Techniek denkt graag met je mee om een programma samen 
te stellen en brengt je in contact met ondernemers bij jou in de buurt.

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/foodvalley
https://www.nxtv.nl/over-nxtv
https://knooppunttechniek.nl
https://knooppunttechniek.nl/aanbod-techniekorientatie-vo/
https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/
https://www.techgelderland.nl/kiezen/
https://www.kiesmbo.nl
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen-overzicht?levels=9&levels=10&profiles=fb1a50c0-abad-44a6-a982-a1dc47712fa7&profiles=dc28e234-c328-4d8c-a661-eafac95e6d1e&profiles=ae864339-9d9e-468e-b883-88542672c6a6&profiles=18241ef5-add3-40aa-a1fb-b4eb2d9b8daf&distance=15
https://www.kiesmbo.nl/interessetest
https://techcheck.nl/7werelden
https://expeditie7werelden.nl
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/foodvalley
https://www.techgelderland.nl
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://knooppunttechniek.nl/aanbod-techniekorientatie-vo/
https://www.techniekpact.nl
https://knooppunttechniek.nl/aanbod-techniekorientatie-vo/
https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/
https://www.nxtv.nl/channels
https://www.nxtv.nl/over-nxtv
https://www.kiesmbo.nl
https://www.kiesmbo.nl/interessetest
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen-overzicht?levels=9&levels=10&profiles=fb1a50c0-abad-44a6-a982-a1dc47712fa7&profiles=dc28e234-c328-4d8c-a661-eafac95e6d1e&profiles=ae864339-9d9e-468e-b883-88542672c6a6&profiles=18241ef5-add3-40aa-a1fb-b4eb2d9b8daf&distance=15
https://www.techgelderland.nl
https://www.techgelderland.nl/kiezen/
https://expeditie7werelden.nl
https://techcheck.nl/7werelden
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/foodvalley
https://knooppunttechniek.nl
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://knooppunttechniek.nl/aanbod-techniekorientatie-vo/
https://www.techniekpact.nl
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