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Sterk TechniekOnderwijs (STO)

• Doelen STO

• Ontwikkelingen vo/vmbo onderwijs

• Samenwerkingsverbanden STO Noord Nederland

• Waarom 400 miljoen in het vmbo geïnvesteerd?

• Uitvoering
v Scholen
v Bedrijven

• Hoe kunnen jullie vanuit je rol bijdragen?



STO-vmbo techniekprofielen

Algemeen profiel met keuzedelen, 
waaronder techniek 



Sterk TechniekOnderwijs: doel en organisatie

De doelstelling is: Werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief 
sterk technisch onderwijs

Hoe?

- Per jaar investeringen in het vmbo (plm. € 100 mln. p.j. voor 4 jr)

- Plannen van samenwerkingsverbanden van scholen/schoolbesturen

- 78 STO-regio’s; per regio/samenwerkingsverband 1 programmamanager
- Groningen: 5 swv

- Friesland: 5 swv

- Drenthe: 4 swv



Sterk TechniekOnderwijs (STO) Samenwerkingsverbanden



Waarom doen we dit?



Friesland (bron DUO, 2019) Groningen (bron DUO, 2019) Drenthe (bron DUO, 2019)

VMBO Leerlingenprognoses 
Bovenbouw bb/kb/gl/tl in Fryslân, Groningen en Drenthe tot 2035



Leerlingenaantal en % 
per vmbo-profiel

Leerjaar 3 + 4
Peildatum: 1 oktober 2020, 

schooljaar 2020/2021 (bron: DUO)



Beroepsgericht 
vs

algemeen 
vormend 
onderwijs

Leerjaar 3 en 4 Techniek: 
bb/kb/gl en TL/mavo

Drenthe bb/kb/gl 605 
TL/mavo 2086

Friesland bb/kb/gl 1010
TL/mavo 3373

Groningen b/kb/gl 960 
TL/mavo 2622

N.B. 2024 GL en TL samen: avo en ook 
praktijkgericht programma 



Wat doet STO 
ermee? 
Investeringen 
> Activiteiten

Mensen (professionalisering; docentenstages; 
hybride docenten; gastdocenten; e.a. capaciteit)

Machines, materialen, drones, VR/AR e.a.

Instroom en werving:
intern, evenementen, bedrijfsbezoeken

Lespakketten en aansluitingsprogramma’s (po –
mbo) > doorlopende leerlijnen

TechLab’s, Hub’s en andere techniek/bouw 
omgevingen

Samenwerking tussen scholen en met 
bedrijfsleven



Zeven 
werelden 
van techniek

7 werelden
https://www.youtube.com/watch?v=kx-1SqNpueM

Taal en associatie techniek:
https://www.youtube.com/watch?v=8IWy2ndbU4k

https://www.youtube.com/watch?v=kx-1SqNpueM
https://www.youtube.com/watch?v=8IWy2ndbU4k


Afdalen naar de jongeren

• Hoe maak je vanuit jou bedrijf - jij als praktijkbegeleider -
een aantrekkelijk programma dat aansluit bij de jongeren die 
in vmbo jaar 2 voor de keuze staan om een profiel te kiezen?

Vraag aan jullie:
• Groepjes van 3
• Rekening houden met: wie je voor je hebt; wat je als bedrijf 
kunt bieden; van ontvangst tot vertrek; wie of wat 
betrokken; etc. etc.
• Vrije hand, maar wel concreet draaiboekje



• Info:

• https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

• https://ptvt.nl/

• Neem contact op met de school in de buurt en help mee!!

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/
https://ptvt.nl/

