
 

 

10 JAAR TECHNASIUMONDERWIJS IN WEST-BRABANT 

Zes scholen in West-Brabant maken samen met regionale partnerorganisaties 
technasiumonderwijs. Gemeenten, Enexis Netbeheer, Heijmans, Waterpoort, Waterschap, Otib, 
Csi Industries en nog veel meer organisaties zetten kennis en mankracht in om het innovatieve 
onderwijs in de regio mogelijk te maken.  

Viering 10 jaar Technasium in West-Brabant 

Het technasiumnetwerk in West-Brabant bestaat dit schooljaar 10 jaar. Op 14 februari jl. 
organiseerde het netwerk een bijeenkomst samen met Louwman & Parqui B.V op de 
indrukwekkende locatie in Raamsdonksveer. Toyota nam het publiek mee in een lezing over de 
toekomst van mobiliteit. Er waren masterclasses voor 4e-jaars technasiumleerlingen en partners 
over: Circulaire bouwen door Architect Césare Peeren en Virtual Reality en Augmented Reality 
toepassingen in zorginstellingen, industrie en andere sectoren. Ook het Nederlandse robotica-
team was aanwezig om te vertellen over hun ervaringen in de internationale FIRST Robotics 
Competition. Zij deelden hun lessons learned in samenwerken in teams. Henk Meeuwissen van 
CSI Industries is al jarenlang opdrachtgever. Hij was er om de leerlingen in een masterclass  tips 
mee te geven voor samenwerken met opdrachtgevers. De technasiumleerlingen hebben flink 
wat inspiratie opgedaan. Volgend schooljaar starten deze leerlingen met de meesterproef samen 
met opdrachtgevers en experts uit de regio.  
 

 

Opdrachtgevers aan het woord 

Bedrijven en instellingen werken samen met technasiumscholen om jongeren te betrekken bij 
toekomstgerichte vraagstukken in de regio, zoals Waterpoort en Energiek Moerdijk, en om de 
frisse blik van jongeren te benutten bij innovatievraagstukken.  
 

 “Enexis Netbeheer waardeert de samenwerking met het Technasium. Er is zelfs 
een keer een idee over Asset Management van technasiumleerlingen in de 
praktijk gebruikt. Enexis Netbeheer ziet de samenwerking met 
technasiumscholen als een maatschappelijke taak en we merken dat de 
bekendheid van Enexis Netbeheer toeneemt.” Huub de Bock, Enexis  
 



 

 

“Samenwerken met technasiumleerlingen heeft een positief effect op onze 
werknemersmotivatie. Werknemers van Heijmans uit diverse leeftijdsgroepen en 
functies krijgen tijd om leerlingen te begeleiden. Zij zijn zeer betrokken bij de 
begeleiding en halen hier veel voldoening uit”.  
Michel van de Pol, Heijmans 

“Technasiumleerlingen hebben een open mind. De samenwerkingsverbanden 
Waterpoort, Energiek Moerdijk en EnergieA16 laten technasiumleerlingen 
meedenken over actuele vraagstukken van de regio. Deze samenwerking levert 
nieuwe ideeën op en de jongeren raken betrokken bij de toekomst van hun eigen 
regio”, Dimph Rubbens 

 

Ook opdrachtgever worden?  

Kijk voor meer informatie op technasium.nl/opdrachtgeverworden en neem contact op met een van 
de technatoren van de technasiumscholen in West-Brabant.  

 

https://www.technasium.nl/content/samenwerking-met-het-bedrijfsleven-0

