Sterk Techniek Onderwijs

De 3 programmalijnen
voor toekomstgericht
techniekonderwijs

STO WMIJ staat voor Sterk Techniek Onderwijs,
Woerden, Montfoort, IJsselstein en inmiddels ook
Nieuwegein. STO WMIJ is een samenwerkingsverband
en kent partners uit het VO, MBO en bedrijfsleven.
Samen maken wij ons sterk voor goed techniekonderwijs
en voldoende goed opgeleide vakmensen in de regio:
Woerden, IJsselstein, Montfoort en Nieuwegein.

Vanuit 3 programmalijnen werken we samen aan toekomstgericht
techniekonderwijs:
De programmalijn Kwaliteitsimpuls zorgt voor het juiste
technische opleidingsaanbod op scholen en voldoende bevoegde
docenten voor techniekonderwijs.
In de programmalijn Beeldvorming werken we aan
een positiever imago van techniekonderwijs. Ook wordt er
aansluiting gezocht met het basisonderwijs en worden diverse
vormen van ondersteuning aangeboden.
Het programma Gezamenlijk opleiden zorgt voor afstemming
tussen lesprogramma’s van vmbo en mbo. Zo creëren we een
doorlopende leerlijn die goed aansluit bij de behoeften en ambities
van het bedrijfsleven.

“Techniek is overal: in alle
bedrijfstakken, voor jong en oud,
voor jongens en meiden, voor iedereen!
STO WMIJ helpt, ontwikkelt en
organiseert bij beeldvorming,
opleiding en kwaliteit van techniek
onderwijs. Zoek contact met ons
bij vragen of ideeën, daar zijn we voor.”
— Freek den Brok
programmamanager

Wat kan STO WMIJ betekenen voor Primair Onderwijs?
• Ondersteuning bij W&T invulling
• Lesbrieven
• Gastlessen
• Lessen op locatie
• Bedrijfsbezoeken of excursies

Waar is het Voortgezet Onderwijs door STO WMIJ al mee bezig?
• LOB
• Doorlopende leerlijnen
• 20% lessen in of door bedrijfsleven
• Diversiteit
• Ontwikkeling keuzevakken
• Meer aanbod harde techniek
• Tech MAVO

Wat is de rol van het MBO in STO WMIJ?
• Doorlopende leerlijnen
• 20% lessen in of door bedrijfsleven
•	Ontwikkelen keuzevakken (Robotica, 3D, Vormgeving & Realisatie,
Slimme Technologie, Duurzame Energie en Zorgtechnologie)
• Mobiliteit & Transport samen met het Cals

Wat is de meerwaarde van bedrijven bij STO WMIJ?
• Hybride docenten
• Instructeurs
• Stages
• Sponsoring
• Netwerken
• Scholing en training

Meer weten?
Bekijk onze website sterktechniekonderwijswmij.nl
en volg ons op Instagram en LinkedIn.
		 www.linkedin.com/company/sterk-techniek-onderwijs-wmij
		 www.instagram.com/sterktechniekwmij/
Contact?
Mail naar: info@sterktechniekonderwijswmij.nl
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Sterk Techniek Onderwijs
Sterk Techniek Onderwijs (STO WMIJ) in uw regio is een
samenwerkingsverband van de volgende scholen en bedrijven:

CH R IS T EL IJK E S CH OL EN GEM EEN S CH AP
GYM N AS IUM | AT H EN EUM | H AVO | VM B O

Samen werken we aan uitdagend technisch onderwijs
en enthousiasmeren van jongeren voor een Toekomst in Techniek

