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Inventarisatie beschikbaarheid XR hardware en software in
vmbo-scholen
Veel STO-regio’s hebben de afgelopen jaren hardware aangeschaft in de vorm
van VR-brillen, Hololenzen, enz. om het leren in een virtuele omgeving
mogelijk te maken. Om de brillen en lenzen te gebruiken moeten scholen
echter ook beschikken over content en daar ontbreekt het vaak aan. SPV wil
werken aan een open leeromgeving waarin content beschikbaar wordt gesteld
aan scholen, te beginnen met de sector Techniek. Eerste stap in de
ontwikkeling van open content is het inventariseren van materialen en content
waarover scholen al beschikken. De voorliggende vragenlijst is onderdeel van
deze inventarisatie. Doet u mee?

Vul de vragenlijst in! 
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Nieuwe technische innovaties bieden
veel kansen voor Sterk
Techniekonderwijs. Tijdens STO LIVE
gaan we in gesprek met Ewout
Warringa over het gebruik van VR en
AR  en Marco van Wijngaarden en
Tjaart Venemea over de mogelijk-
heden van een immersive room.  

Meld u aan

Meer veelgestelde vragen

In deze serie belichten we op basis
van gesprekken met STO-regio’s
inspirerende voorbeelden van
samenwerking tussen de
ketenpartners in de regio. Dit keer ligt
de focus op de samenwerking tussen
het vmbo en het mbo.  

Download het artikel

Webinar STO LIVE op 7 december: innovatief technisch vmbo

Vraag van de maand

Wanneer er geld overblijft aan het eind van de subsidieperiode,
moet dit dan terugbetaald worden?
Ja, in Artikel 1.10 van de subsidieregeling staat dat niet-bestede
middelen worden teruggevoerd aan het einde van de huidige
subsidieregeling.

Tweede artikel in de serie 'In het hart van Sterk
Techniekonderwijs'
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STO LIVE: webinar 'Innovatief
technisch vmbo' 

Mooie samenwerking
vmbo-bedrijfsleven-mbo
De STO-regio Land van Cuijk en
Noord-Limburg kampt met een
groeiende mismatch tussen de
doorstroom vmbo-mbo in de
technische opleidingen. De wens
was om het beroeps- en
praktijkonderwijs voor meer
leerlingen beschikbaar te stellen.
Kort daarna ging Sterk
Techniekonderwijs van start; dat
had op geen beter moment

 
kunnen gebeuren.

Lees het
inspiratievoorbeeld

Veldwerk op Paleis Het
Loo
Onlangs brachten onderwijs-
mensen van drie samen-
werkende STO-regio’s,
Noordwest Veluwe, Kampen en
Zwolle, samen met mensen uit
het bedrijfsleven, een
werkbezoek aan Paleis Het Loo.
Doel van het bezoek was om de
nieuwste technische
toepassingen te bewonderen die
bouwbedrijf Heijmans heeft
gerealiseerd.

Lees het
inspiratievoorbeeld

In bijna alle 78 STO-regio’s zijn er

Bijeenkomst

Inspiratievoorbeelden

Techlabs en hotspots in beeld: doet u mee?

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/1glMsTRMtuaIujGmi1Dxxu5jfMJooLuEF-HsEG1pH-dkm0U8v1TSRTJDgB0kIEucmGV-aWa0x--0hQwAxkjf1Q/PrgyPBw5emDANhq
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/IfV3exFaaM2n0gm2-bQddNkKj17lWJ8mmIAiTxC0QpPbjSQp625UAvZwyncoVJL0GQbvMGlB2JIDGaP5uQ8wvg/LfrG6MiCsxR87ra
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/SuwjQIB_D3ziDt8ugnAP6iC3CVH50wCHcexTu4ZCA2STIdQu5bMZFt1w60gh4c2UnlmX7fTWiKnP7yHAE-FVtA/FggDcIBJaKP57kB
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/OfQt933xwlcIhT-SnJXsddqjdV76y0NU3ObgzAOzn4cXR7826noL_D7APJGe_pVTbXyrKgDSfWAxXNeMnpjcgg/XaqhV4Bgsv3jfAP
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/4agWb7X-ABmrofH20YkAEszJBn-NdtZ4ZxwE2R0jb6cMe17ioSfPzICW1S0wlhxd2APAuShNy_UUv0KvvPw9Yg/mXMGC2CzVk4XJZs
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/4SIGduMG9xhzrWfz7GgxlDGs3Y27smGpJazR9zCH3I4n-VV4HGl6Kc5LOgd7nt7wAt-7IwLOY7SHUPT-yUNbQw/dcTCiJGgNyuHhih


techlabs, hotspots,
verwonderingslokalen, techbussen,
futurelabs of andere ruimtes ingericht.
Graag brengen we de verschillende
aanpakken, insteek, doelgroepen en
inrichting van deze ruimtes in beeld
op de website van STO. 

Doe mee!
 

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
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