Let’s tech together!
Ga je straks naar havo of vwo en vind je techniek en de exacte
vakken leuk? Ben je nieuwsgierig naar de wereld om je heen
en wil je naast het leren ook graag dingen maken? Dan is het
Technasium op het Minkema College misschien iets voor jou.
In de technasiumopleiding is er aandacht voor denken, maar
je steekt ook de handen uit de mouwen. Je leert de kennis die
je hebt opgedaan te gebruiken in de praktijk én je werkt
aan de uitvoering van jouw ideeën.

AAN DE SLAG VOOR EEN
ECHTE OPDRACHTGEVER
Naast de gebruikelijke vakken van havo of vwo volg je op het
Technasium het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Bij O&O
werk je in groepjes steeds acht à tien weken aan levensechte,
bètatechnische projecten. Elk O&O-project heeft een opdrachtgever: een bedrijf uit de omgeving dat de leerlingen van het
Technasium vraagt om een creatieve en innovatieve oplossing
voor een probleem.
Bij de start van een project breng je vaak een bezoek aan
het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te
vertellen. Jullie gaan de school uit en actief op zoek naar de
benodigde informatie om tot goede ideeën te komen. Aan het
eind presenteer je jullie resultaten aan de opdrachtgever.
Voor elk project kruip je in de huid van een professional. Zo
maak je kennis met allerlei verschillende technische en bèta-
beroepen en ontdek je wat bij je past en wat je talenten zijn.

DENKEN EN DOEN
Het Technasium is gericht op denken en doen. Je werkt in
een team aan echte, actuele opdrachten die tot concrete
resultaten leiden. Samenwerken, onderzoek doen, techniek en creativiteit staan centraal. Bij het vak O&O bezoek
je bedrijven, praat je met echte experts en komen er
verschillende workshops voorbij om vaardigheden te
leren. Hierin leer je bijvoorbeeld schetsen, maquettes
bouwen, ontwerpen en werken met een 3D-printer en
een lasermachine, programmeren en presenteren.
Het onderwijsprogramma van het Technasium doet een
beroep op jouw verstand, creativiteit, nieuwsgierigheid
en doorzettingsvermogen. Je leert samenwerken,
organiseren, communiceren én duurzaam denken en
handelen. Belangrijke vaardigheden in een veranderende
wereld vol technologie!

O&O IN DE
MAKERSPACE

Zoals bij elk vak krijg je bij O&O gewoon cijfers die meetellen.
Maar je krijgt niet alleen een beoordeling voor het resultaat.
Je persoonlijke inzet en (vaardigheden)ontwikkeling tellen
ook mee.

Technasiumleerlingen maken gebruik van de MakerSpace
op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Dit is een grote
open ruimte waarin veel plek is voor creatieve en technische vakken. De MakerSpace is ingericht als dé locatie
voor techniek op het Minkema College. Technasiumleerlingen volgen in ieder geval op de dag dat ze O&O
hebben al hun lessen op de Steinhagenseweg, maar
krijgen ook lessen in het gebouw aan de Minkemalaan.

WELKE PROBLEMEN GA
JE BIJ HET TECHNASIUM
OPLOSSEN? ENKELE
VOORBEELDEN:

PREDICAAT
TECHNASIUM

EEN 10 VOOR
SAMENWERKING

∙ Ontwikkel een techniekkist voor een les in de TechnoHUB;
∙ Ontwerp een mobiele kippenweide voor boerderij Vlooswijk;
∙ Onderzoek welke maatregelen HeatTransformers aan
hun klanten kan adviseren om een bestaande woning
te verduurzamen;
∙ Maak een interactieve VR-film voor Stichting De Ster.

Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten
bij Stichting Technasium. Dat zijn er meer dan 100.
Samen werken zij aan goed en actueel, omgevings
gericht onderwijs. Ook tonen zij elk jaar
weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen
die gesteld worden aan het predicaat. Alle
technasiumscholen en meer informatie zijn
te vinden op www.technasium.nl.

ENTHOUSIAST?
MELD JE AAN!
Spreekt het Technasium je aan en denk je dat je geschikt bent
voor het vak O&O, dan kun je dat op je aanmeldformulier voor
de brugklas aankruisen. Je krijgt dan een motivatieopdracht
toegestuurd en als je deze op tijd inlevert, is je aanmelding
voor een technasiumklas definitief. Als de belangstelling
groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, gebruiken we
de motivatieopdracht om te selecteren. Begin juni hoor je of
je bent toegelaten.
Word je na aanmelding voor het Minkema College in het
Technasium geplaatst, dan ziet je lesrooster er in klas 1 t/m 3
iets anders uit. Je hebt bijvoorbeeld niet het vak wetenschap
& techniek in klas 1 & 2 en je volgt iets minder kunst en
economie in klas 2 & 3. Ook kies je minder talentmodules
uit het Minkema Discovery-programma.
Je volgt de technasiumrichting in principe van leerjaar 1 t/m 3
en met een keuze voor een natuurprofiel (NG of NT) kun je
in de bovenbouw examen doen in O&O. De inschrijving voor
dit vak is beperkt. We streven naar één havo/vwo-brugklas,
één atheneum- en één gymnasiumklas. Maar een andere
verdeling is ook mogelijk, afhankelijk van de aanmeldingen.
Meer informatie: www.minkema.nl/technasium
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