
Opdrachtgever Technasium –SMC  
 
Wat is het technasium (op het SMC) 
Technasium is vormgegeven volgens de technasiumformule, waarbij de docent een 
coachende rol heeft, er wordt samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs en 
leerlingen in aanraking komen met talentontwikkeling en een moderne bèta cultuur. 
Het vak wat gekoppeld zit aan het technasium is heet Onderzoek en Ontwikkeling 
(O&O). Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in kleine teams 
projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte. Vraagstukken 
waar men binnen een bedrijf mee bezig is. Vraagstukken waarmee een bedrijf bezig 
zou wíllen zijn, maar waar deze maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. 
Vraagstukken waarmee een bedrijf al een tijd in de maag zit, en waar maar geen 
creatieve oplossing voor komt. Dat zijn voorbeelden van vraagstukken waarmee 
technasium leerlingen aan de slag kunnen. Door leerlingen een kijkje te gunnen in 
een bedrijf en aan de slag te laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel 
kennis en indrukken op van deze veelzijdigheid van de bètawereld waardoor 
leerlingen geïnteresseerd kunnen raken in bepaalde vlakken en daardoor ook op 
lange termijn instroomtekort op opleidingen en het bedrijfsleven te verminderen.   
 
Niet onbelangrijk is de creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen. Vaak 
komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt 
kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen een bedrijf. Daarnaast 
werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en 
stimulerend en levert het energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not 
least: resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de regionale media en het kan 
uw bedrijf dus ook gratis publiciteit opleveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.technasium.nl/in-de-media
https://www.youtube.com/watch?v=mMNIEOe4aUs


Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol? 
 
Contactmomenten 

1) Opdracht/probleemstelling formuleren (in samenspraak/-werking met de o&o-
docent/leerlingen) 

2) De kick-off (uitleg van de opdracht, bekijken van het bedrijf en de huidige 
situatie)  

3) Een tussentijdse evaluatie op school/op locatie/via mail 
4) Een eindpresentatie op school/op locatie (dit verschilt per project).  
5) Eventueel kunnen leerlingen het bedrijf tussendoor ook nog met vragen 

benaderen (alleen in overleg). 
 
Met betrekking tot bovenstaande bepalen de opdrachtgever en de docenten 
(onderbouw) of leerlingen (bovenbouw) samen wat een interessant vraagstuk is. De 
leerlingen werken de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met 
opdrachtgever. De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande 
contactmomenten. Bij de eindpresentatie treedt het bedrijf dan weer op als 
beoordelaar of jurylid. 
 


