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It’s a Serious Game ver-
sterkt techniek onderwijs
It’s a Serious Game! is innovatief, nieuw 
en eigentijds scholingsmateriaal dat 
inspeelt op de grote uitdagingen in de 
technische sector. De werkvloer van een 
bedrijf wordt naar de klas gehaald d.m.v. 
spannende spellen zoals een mobiele 
escaperoom. It’s a Serious Game! Is een 
initiatief van vooruitstrevende partijen 
als ProfCore, Perfact Group, Meet The 
Youngsters en Soapbox. „Ons primaire 
doel is om jongeren, maar ook zijinstro-
mers een duidelijk beeld geven van de 
industrie”, vertelt Jos Meessen, een van 
de initiatiefnemers. „Wij hebben nieuwe, 
eigentijdse methoden ontwikkeld, die 
een realistisch beeld geven over hoe het 
is om in de industrie te werken. Hierin 
speelt de fun factor een cruciale rol.” We 
maken hiermee een tour langs scholen 
en evenementen.
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W&T-centra 
Het Spark Tech Lab Weert, ontdeklab 
Peel aan de Maas en expeditielab Venray 
zijn een W&T-centra waar leerlingen van 
het primair onderwijs kennis maken 
met wetenschap en techniek. Leerlingen 
ontdekken door te doen hoe tandwielen 
of een stroomkring werkt. Ze ontwerpen 
voor bedrijven uit de regio een nieuw 
product en maken dit. De koppeling tus-
sen scholen en bedrijven is uniek. 

Zesjarige vakmanschaps-
route
Om meer leerlingen op jonge leeftijd 
te interesseren voor een toekomst 
in techniek zijn drie vo scholen, Het 
Kwadrant, het Bouwens vd Boije College, 
het Raayland College en ROC Gildeop-
leidingen een samenwerking begonnen. 
Vanaf het eerste leerjaar van het VO kan 
voor een zesjarige techniek opleiding 
gekozen worden. Onderdelen van de op-
leiding zijn; kennismaking en oriëntatie 
techniek, snuffelstages bij bedrijven, 
gastlessen door vakmensen, aansluiting 
op MBO vervolgopleiding. 
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Betrokken partnersOnderwijs partners

Bekijk de website via de QR code
of ga naar: www.sto-nml.nl

Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard
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Sterk Techniek 
Onderwijs (STO)

STO Regio's

Het moment is nu. Het techniek onderwijs 
staat voor verschillende uitdagingen. Uitdagin-
gen die we samen met onderwijs, bedrijfsleven 
en de overheid oppakken. Onze ambitie is wer-
ken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief 
sterk technisch onderwijs. In het programma 
Sterk Techniek Onderwijs zal de samenwer-
king en uitvoering op verschillende niveaus 
gestalte krijgen en wordt gezamenlijk ingezet 
op verschillende thema’s.

We werken samen op strategisch, tactisch en 
uitvoerend niveau aan thema’s zoals; innova-
tie, profilering en praktijkleren. De noodzaak 
van verandering heeft gezorgd voor de nodige 
financiële middelen voor ontwikkeling en 
uitvoering van de plannen. De organisatie is er, 
de resultaten en het vertrouwen zijn er, en de 
nodige middelen zijn er! Nu is het zaak om te 
schakelen, te versnellen, elkaar nog meer op te 
zoeken en te handelen. 

Nu samen DOORPAKKEN!
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Buro Werk en Stage
Bureau Werk & Stage organiseert 
doelmatige stages voor VMBO 
en MBO in de technische sector. 
Belangrijk doel van het bureau 
is het bevorderen van kennis-
deling- en verspreiding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven in 
Midden- en Noord-Limburg.

Meet & Match 
Peel en Maas
Meet & Match Is gestart in 2017 
door Ondernemers, Onderwijs en 
Overheid in de Gemeente Peel en 
Maas. Het is een combinatie van 
een bedrijvenbeurs, banenmarkt 
en beroepenoriëntatie. Leerlin-
gen uit het Primair en Voortge-
zet onderwijs, werkzoekenden 
en bedrijven ontmoeten elkaar.
Een prachtig event waarbij net-
werken, ervaren en reflecteren 
belangrijk zijn.

Techniekketen
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Noord-limburg  23%, 1 op 4
Midden-limburg  19%, 1 op 5

23%
Van MBO Leerlingen in Noord-
Limburg heeft technische
opleiding. Dat is 1 op 4!
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daling: vmbo leerlingen in
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