
ONDERWIJS, BEDRIJVEN EN OVERHEID ONTWIKKELEN  
SAMEN DE TECHNIEK SCHOOLAGENDA. DOET U MEE? 

Onderwijs, bedrijven en overheid ontwikkelen samen de techniek 
schoolagenda. Samen brengen we structureel tech nische oplei
dingen, beroepen en carrièremogelijkheden bij leerlingen onder  
de aandacht. De agenda heeft een kaft en opmaak in de huisstijl van 
de school, een weekoverzicht aangevuld met unieke content van de 
school en persoonlijke verhalen van jonge jongens en meiden werk
zaam in de techniek. Hierbij hanteren we een hele brede definitie van 
techniek om juist de verschillende mogelijk heden op interessegebied 
en opleidingsniveau te laten zien. Denk hierbij aan techniek in de 
industrie, bij defensie, in de agrosector, ICT, in de zorg en  
gewoon bij ons thuis. 
 

Naast geschreven persoonlijke verhalen verzoeken wij bedrij ven  
om een functiefilm af te nemen. Deze functiefilms worden geplaatst 
op de Tech@Connect website en het YouTube kanaal. Zo bouwen 
we samen een database die leerlingen en docenten kunnen gebrui
ken bij hun beroepsoriëntatie. De content die wordt afge nomen 
is rechten vrij te gebruiken en hergebruiken. Tot slot hebben de 
leer lingen (eventueel op initiatief van de school) de mogelijk heid 
om de medewerker in de agenda en op de film direct te contacten. 
Zij kunnen (indien tijd beschikbaar) een afspraak maken voor een 
presentatie of een rondleiding op het bedrijf. Door leerlingen eige
naar te maken van het organiseren van het contact worden  
zij gestimuleerd om over hun toekomst na te denken. 

WAAROM EEN 
ANALOGE AGENDA?
Gebleken is dat leerlingen steeds meer moeite 
hebben om zelf te plannen en organiseren.  
De praktijk leert dat een agenda, een boek 
dat je in je handen hebt en waar je notities in 
maakt, helpt om gestructureerd te werken. 

COACHING & TECHNIEK AGENDA



COACHING & TECHNIEK AGENDA

ALBERT
LEERLING MAVO AAN ZEE

“Met de coachgesprekken bespreken mijn coach en ik hoe  
ik schoolwerk ga aanpakken en hoe ik ga leren voor toetsen.  
We beginnen altijd met hoe de week is gegaan, en dan vul ik in bij  
de evaluatie in of het goed ging of niet en of ik mijn doel heb bereikt 
die ik de week daarvoor heb opgegeven. Daarna geef ik mijzelf een 
cijfer van 1 tot 10 gebaseerd op hoe mijn week is verlopen. Wanneer 
we de afgelopen week hebben besproken, gaan we kijken wat ik 
de opkomende week wil bereiken. Dit kan zijn dat ik een goed 
cijfer haal voor een toets, een opdracht op tijd inlever of hoe en 
wanneer ik mijn huiswerk thuis ga maken etcetera. Dit moet 
ik zelf doen, maar mijn coach helpt mij ermee door te vragen 
hoe ik het wil gaan aanpakken en wat ik nodig heb om mijn 
doel te kunnen halen. Ook gaan we kijken of ik mij in moet 
schrijven voor een flex-uur. Ik vind dit heel fijn omdat er nu 
meer gefocust op mij wordt in plaats van een hele klas. 
Wat ik ook heel fijn is, is dat ik niet onder druk word 
gezet door de coach. Ik mag zelf bepalen of ik iets doe 
of niet, alleen helpt mijn coach wel met het kijken 
of het verstandig is of niet. Ik heb bijvoorbeeld 
besproken hoe ik voor Duits ging leren, en dat  
ging ik doen via de website WRTS en dat elke dag 
even één uur zodat ik goed voorbereid ben voor 
de toets. Dit heeft goed geholpen want ik heb 
een voldoende gehaald voor de toets.”

BIJDRAGE  
SCHOOL

400 agenda’s in stijl van de school
Eigen cover

32 pagina’s eigen content
Ruimte voor unieke agendapunten

€ 2.000,-

EXCL.
BTW INTERESSE?

Neem contact op met Michael van Alderwegen  
via michael@techconnect.nl of 06 24 567 705.


