
 

 
 
 

Verslag Klankbordgroep 
Donderdag 8 oktober 2015 15.30 uur 
 
Welkom 
Bij de klankborgroepbijeenkomst zijn de volgende ouders 
aanwezig: 
Th2: Hetty Kuijpers, Ellen v.d. Einde, Anja Manders, Tiny van 
de Eijnden, Lorraine Jacobs, Gea van Otterdijk, Marco 
Hurkmans 
Th3: Iet v.d. Voort, Vivian Verstappen, Netty Vereijken 
Th4: Sandra Kusters, Carla Heijblom 
Afwezig met afmelding: 
Angelique Feijen, Wilma Swinkels, Helmi Wijnen 

 
Doel klankbordgroep 
Het Technasium op het Varendonck-College bestaat 10 jaar en in de afgelopen jaren 
hebben we veel informeel contact gehad met ouders. Door de groei van het 
Technasium is het belangrijk om ook de feedback vanuit ouders wat officiëler te 
regelen. 
 
Terugblik klankbordbijeenkomst 30 juni 2015 
Een punt uit de vorige/eerste klankbordbijeenkomst was dat ouders soms niet weten 
wat kinderen op school doen. Als respons op dit geluid hebben wij dit jaar voor het 
eerst de Technasium update naar ouders van Technasiumleerlingen verzonden. 
Hierin is te lezen welk project de leerlingen nu draaien en eventuele belangrijke data 
zoals excursies en eindpresentaties. Hij is positief ontvangen. 

 
Vooruitblik dit schooljaar  

 Komend schooljaar zijn we van 5 naar 4 periodes gegaan. Voor de 
Technasiumklassen verandert er weinig. Zij werkten al met vier blokken. Enige 
verschil is dat ze voorheen geen punt hadden na de eerste periode en dat zal 
nu wel het geval zijn. 

 Vanaf dit schooljaar is het mogelijk dat ook de TTO atheneum leerlingen O&O 
als extra vak volgen. De leerlingen van at2a doet dit met th2a. De leerlingen 
uit gy2a volgen het vak samen met th2b. 

 Dit jaar hebben we een audit. Dat betekent dat ons Technasium aan de hand 
van 12 indicatoren wordt beoordeeld. In de voorbereiding voor deze audit 
zullen we ouders vragen om mee te helpen/denken/beoordelen. De 
auditcommissie wil graag ouders spreken, dus daar zullen we rond april een 
oproep voor doen. Daarnaast krijgen alle technasiumouders, maar ook huidige 
leerlingen, oud-leerlingen en bedrijven een vragenlijst. 

 29 januari 2016 vindt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in het Evoluon plaats 
voor leerlingen van Technasium leerljaar 4 + vwo 5. Leerlingen hebben hier de 
gelegenheid om laagdrempelig met opdrachtgevers te netwerken. Mogelijk 
komen zij zo aan een opdracht voor een keuzeproject of leggen contacten 
voor de meesterproef. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom. 
 



 

 
 
 

Wat leeft er/Rondvraag 
- Opgemerkt wordt dat de leerlingen van klas 3 dit jaar voor de profielkeuze 

staan. Zij hebben dit jaar voor het eerst economie en dat prikkelt leerlingen. 
Leerlingen kunnen geen O&O in de bovenbouw kiezen met het pakket 
‘Economie&maatschappij’. Zij kunnen economie wel in het vrije deel kiezen 
van de andere pakketten. O&O is alleen te volgen met een 
‘Natuur&Gezondheid’ of ‘Natuur&Techniek’ profiel. Leerlingen worden hierover 
uitgebreid voorgelicht. Zij krijgen ook nog een aparte voorlichting over O&O in 
de bovenbouw (dit geldt ook voor de leerlingen die nu geen O&O volgen) 

- Waarom doen opdrachtgevers mee met O&O projecten als dit niet altijd iets 
bruikbaars oplevert voor het bedrijf? 
Enerzijds is de onbevangenheid van leerlingen erg inspirerend. Zij denken out-
of-the-box en zijn niet geremd door voorkennis. Soms levert het niet direct iets 
bruikbaars op (soms gelukkig ook wel), maar helpt het wel om bedrijf weer op 
een nieuw goed spoor te zetten. 
Anderzijds kampen ook veel bedrijven met personeelstekorten. Veel 
technische bedrijven kunnen niet aan goed geschoold personeel komen. 
Bedrijven werken graag mee aan projecten omdat zij hopen dat leerlingen een 
beter beeld krijgen van de mogelijkheden die zij hebben en uiteindelijk voor 
een technische studie zullen kiezen.  

- De voortgang van de kinderen is soms moeilijk te volgen. Ze krijgen pas aan 
het einde van de periode een cijfer voor O&O. Wat kun je als ouder eventueel 
doen: Vragen naar de persoonlijke verslagen die ze maken. Leerlingen 
leveren iedere week een persoonlijk verslag in, waarin ze beschrijven hoe het 
gaat. Tussendoor, maar zeker aan het einde, is het de bedoeling dat 
leerlingen materialen in een digitaal portfolio in Dropbox plaatsen. Ook hier 
kun je kinderen naar vragen. 

- Het meidenevent mag zeker behouden blijven, want het werkt. (We 
organiseren rond het keuzemoment voor Technasium in de brugklas een 
meidenevent. Technasiummeiden uit alle leerjaren vertellen over de 
ervaringen die ze hebben. We willen ook laten zien dat er meer meiden vanuit 
de brugklas voor Technasium gaan kiezen, zodat ze weten dat ze er niet 
alleen voor staan.) 

- De eerste opdracht in Th2 wordt niet door alle kinderen positief ontvangen. Ze 
mogen niet (direct) iets bouwen en dat willen ze wel graag. We hopen dat de 
leerlingen de uitdaging in de opdracht ontdekken, waardoor de lol in het 
oplossen hopelijk ook groter wordt. 

- Er zijn weinig opdrachten met ‘echte’ meidenonderwerpen 
- De naam ‘Technasium’ legt de nadruk op techniek. In de praktijk ligt de nadruk 

vooral op het competentieonderwijs, het projectonderwijs, het 
ondernemerschap. 

- Kwt wiskunde is voor niet alle Technasiumleerlingen te kiezen. Dit komt omdat 
wiskunde alleen wordt aangeboden in kwt-uren die onder O&O vallen, of 
omdat het uur vol zit. We kijken of we kunnen voorkomen dat wiskunde kwt 
onder O&O valt. Indien een kwt vol zit kan via de mentor een verzoek worden 
gedaan om toch in het kwt geplaatst te worden. 

 



 

Afsluiting  
Volgende klankbordgroep zal plaats vinden eind van het schooljaar, alle ouders 
van Technasiumleerlingen ontvangen daar een uitnodiging voor via de mail. 


