
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

met een techniekaanbod krijgt – net als

de reguliere vmbo’s met

techniekaanbod – subsidie voor het

technisch vmbo. Dit kabinet trekt

jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor
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Eerste ervaringen met de voorschouw

Op 28 februari waren er 36 regioplannen ingediend voor de voorschouw (op 1

maart 50 stuks). De medewerkers van DUS-I doen hun uiterste best zo snel

mogelijk op deze plannen te reageren.
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het technisch vmbo. Twee miljoen euro

daarvan gaat dit jaar naar het vso. 

Meer over middelen voor vso

De beoordelingscommissie is officieel

geïnstalleerd. De commissie staat

onder leiding van Michaël van

Straalen. Maak kennis met drie leden

van de commissie.

Lees de interviews

Beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs

Regioportretten 

De regioportretten en het overzicht van de regio’s is zo goed als compleet. Mocht u nog

onjuistheden zien op de kaart of in de regioportretten, geef dan uiterlijk 11 maart 2019 de

wijziging(en) door via bijeenkomsten@sterktechniekonderwijs.nl. Vanaf 1 maart is het

digitale aanvraagformulier beschikbaar en kunt u vanuit uw regioportret linken naar het

aanvraagformulier. De gegevens van de in de regio samenwerkende partners worden dan

automatisch in het formulier geladen.

Begroting bij het regioplan 
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Er is wat verwarring over de begroting

die bij het regioplan gevoegd moet

worden. Niet zozeer over bedragen of

concreetheid als wel over het format.

Sinds een paar dagen staat er een

nieuw format op de website.

Meer over de begroting bij het
regioplan
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 Laatste Kans-dag in Utrecht

Samenwerking CSG
Reggesteyn en
bedrijfsschool REMO
West-Twente 

In Rijssen trekken CSG

Reggesteyn en de bedrijfsschool

Leerlingen
experimenteren met
nieuwe technologieën op
Scholengemeenschap
Thamen

Zelf een drone, een robotarm of

   

Inspiratievoorbeelden

Op de website van Sterk Techniekonderwijs kunt u inspirerende voorbeelden

(video's en artikelen) van kwalitatief en hoogstaand techniekonderwijs vinden.

Heeft u zelf een inspirerend voorbeeld? Meld het ons dan via deze link.

https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/7bk9lYs-sbkDIZyY-T35qo9JOnHYH83pf1T-Z03FDKe8G3QMO0kInHK0U0HMnHJHBn2EPkor19W578NyBD7U_Q/68bvX3mHe2MPvzu
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/SEGnWhpjeE3cBEXlpr43AiAX48zTsWCp2GteMpBeX4ac8tX2Vrw0_wgQJpw9acChmXbX8AVWQBeV7vfKLaq2FQ/s2YLKGkWSLVwcY9
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/7quC4jLoIZjHBKnAQ-ck-mf4ItGjcDqhPXPyFm9LjyNI0d03Q8m8ioHWZhTgKqErU4793f3b1HfBPNhCKtANPQ/RqZxFS76Y7e2kGj
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/sA9IqWsNsdsFbpqA2NfFBEPMqj3wTQRZhBzSbDCpIz6adwZUiagQuaH6IccovWatGxdOVOQ5rTaJQQcdhD9l0g/zBH6yRJVdH7ZBbR
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/NW6atYLwxX0B3O0THaHpmfR1QbIv2DD6ykL-Ft98pokTi0g9z1qDhT8eIE4QGPVxSSax14K5ZHrgMk6Khh5hBA/mn5qANpm8Jnm3pe
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/yrmr7boQRnLi0WcDQF_xUtdjYjv1IOP-Awh0KCLxipjgRGojsCr0UrrsPHvYd9kpmAu5TEzLTHe-hoLt_o2h4w/unJAMSvfGabbTQd
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/LSULnX0xOxpLGzQUawV6qEB5p7CXNiczqOxvNe59Ci7Xx4J2TcJuba2oOsW9gmEdcm3nQS-DAuwL0vmS3oHbWA/PaPIDvILJ9SWsCt


REMO West-Twente samen op

om jongeren te motiveren voor

een loopbaan in de techniek. 

Bekijk het
inspiratievoorbeeld

een arcadekast maken, die nog

werkt ook. De leerlingen van

Abderrahim Chaouki vinden het

fantastisch.

Bekijk het
inspiratievoorbeeld

Een vraag over Sterk Techniekonderwijs?

Kijk tussen de veelgestelde vragen.

Grote kans dat het antwoord op uw vraag

erbij staat.

 VEELGESTELDE VRAGEN

Contact

Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?

Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.

Aanmelden

Reageren

Gegevens wijzigen

Afmelden

Volg ons op Twitter via @sterktechniek voor de laatste
nieuwtjes rondom Sterk Techniekonderwijs. 

        

https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/lHaBL_oszBG6i5i5uDJyhogCrwgnPyjiiw_S3UeAFluYYc9im4hgfPsvaqF7oLtiLxeqpfUXjod4dNC2IcKwMg/Bf3bJ6bmVq9zBGb
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/ZmboxtPlsP-3K8kiIH6rbCMDaAOsYO5VHF19L-3EQQpesPu0ZzW0_Jz2iGIRN0P_CWzgq3g-khoJR3SFaYZt9g/tPQZMT8LM7bcBGd
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/W1nPW0MUqz9be_lDWyMGJkMcDzVjCeuTHPnbavwY_m-CT2MI_yIDygNxASsJmTbzI5jpUBXND3fLN3QVCZXYVw/EGsAgjRDkwSVrwI
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/ol0YCIbVL9tYuyriGsxSfDfrUruUa2D5DEl0ffWmxZS5lNhDSHeV0MKbvrfZwGK1HK165ueEwL82DaZ5fpeU3w/Jqp5Drckn7hHndb
mailto:info@sterktechniekonderwijs.nl
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/H36z_WEBQcW_q4s0GBxPOjBUjIF1wwFKOXRymK35KXSGfFA0x13ABD_3_guhNJm-E6wrqfqQe8F0xlphcVsYfg/IX9qeaMiQbNAY9c
mailto:info@sterktechniekonderwijs.nl
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/ai6GTmg60JzV32hOBj4L9wJTQ7wRj7pOkgOqquKI5K_-K2Jis_sScscv-m8RkYyfkglmNDe7ajbDSACxf1M7Iw/cfeJN5JzKpdcv42
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/q-m9vrTdzr4Wfcvv-m6IFF-9OqssqMOce3KoFxuN0MWQKj8ubG57QAYL7587_aIDB5kcMlqqPaGkGzAF-85LbQ/6abm4y8k5vHC9ZJ
https://nieuwsbrief.sterktechniekonderwijs.nl/ct/m1/k1/1M0QnA1BxRGafx_veIyjPgaPHOpGdTpNZX3-WDfjLfDfHOKYWYIwii4IcTA50xn2XJAfefiDHeUvdJW-9kWGWg/JMQPLD8IZke2Ysx

