
 

Opdrachtgever 

worden voor een 

Technasium- of Bèta 

Challenge Project? 



 

 

 

Elkaar helpen 
U kunt met uw bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle 
bijdrage leveren aan de invulling van het Technasium- en Bèta-
Challenge onderwijs op het Houtkamp College. Door 
samenwerking met het bedrijfsleven komen middelbare 
scholieren in aanraking met de vraagstukken van nu en in de 
nabije toekomst. Alleen met uw hulp kunnen we het onderwijs 
actueel en kwalitatief hooghouden. Opdrachtgever worden hoeft 
helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar levert u wél veel op. 
 
Bij de vakken Onderzoek & Ontwerpen en Technologie & 
Toepassen werken leerlingenteams op school projectmatig aan 
actuele, bèta-technische opdrachten van echte opdrachtgevers.  
 

Kijkt u eens op Youtube: 

 Wat is het Technasium? 

 Wordt u ook opdrachtgever voor het Technasium?   

 
Welke vraagstukken zijn geschikt? 
Denk aan vraagstukken waar u binnen het bedrijf mee bezig bent. 
Of vraagstukken waarmee u bezig zou wíllen zijn, maar waar u 
maar niet aan toekomt, omdat u de mankracht mist. Of 
vraagstukken waar creatieve oplossingen voor nodig zijn. Dát zijn 
vraagstukken waarmee Technasium- en Bèta-Challenge-leerlingen 
aan de slag kunnen. 
 
Maatschappelijk betrokken 
Door leerlingen een kijkje te gunnen in uw bedrijf en aan de slag te 
laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en 
indrukken op van uw vakgebied. U draagt er met uw opdracht 
actief aan bij leerlingen te interesseren voor de bèta-technische 
sector en daardoor het instroomtekort te verminderen. Bovendien 
investeert u in uw eigen regio, want leerlingen maken kennis met 
potentiële toekomstige werkgevers of kunnen zelfs later wel een 
toekomstige opdrachtgever worden. Last but not least: resultaten 
van projecten halen regelmatig de regionale media en het kan uw 
bedrijf dus ook gratis publiciteit opleveren.  
 
Creativiteit 
Niet onbelangrijk is dat de creativiteit en het niveau van 
Technasium- en Bèta-Challenge-leerlingen al menig opdrachtgever 
heeft verrast. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-
box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor 

https://www.youtube.com/watch?v=mMNIEOe4aUs&t=1s


 

 

 

nieuwe ideeën en plannen binnen uw bedrijf. Daarnaast werken 
het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en 
stimulerend en leveren ze energie op bij de betrokken 
medewerkers. 
 
Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol? 
Hoeveel tijd u dit kost, verschilt per project. Gemiddeld zijn er per 
project drie of vier contactmomenten: de kick-off, een tussentijds 
evaluatie- of feedbackmoment en een eindpresentatie. Eventueel 
kunnen leerlingen u tussendoor ook nog voor vragen benaderen. 
 
Scholen en opdrachtgevers bepalen samen wat een interessant 
vraagstuk is. De docent werkt, in samenspraak met u, de opdracht 
uit.  
Bij de eindpresentatie treedt u op als beoordelaar of jurylid.  
 
Voorbereiding: 2 à 3 uur 
Opstart, kick-off: 2 uur 
Eventueel bedrijfsbezoek  
Feedback (afhankelijk van het aantal klassen): 2 uur per klas 
Eindbeoordeling (afhankelijk van het aantal klassen): 2 uur per klas 
 
Insteek opdrachten onderbouw 

 Periode: 9 weken 

 Meerdere klassen 

 Veel verschillende oplossingen creativiteit/technologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden van opdrachtgevers & opdrachten: 
 

Van Raam:    Nieuw design voor een aangepaste fiets 

Pas Reform:    Nieuw prototype eiertransporttray 

FlowGrill:     Redesign of the FlowGrill life raft launcher 

Gruitpoort:    Multifunctioneel decorstuk Theatergroep Grid 

Waterschap:     Een energieleverende stuw bij Gaanderen 

Bakkerij Wiltink:  Bijzonder brood voor morgen 

Sportservice Doetinchem: Ontwerp poster Bewustwording suikergebruik 

Slingeland ziekenhuis: Mogelijkheden Healing environment nieuwbouw 

Brandweer Doetinchem:  Onderzoek naar beleving van brandweerpakken 

Kremer:    Ontwikkelen bedrijfsapp huidig & toekomstig personeel 

Stadslab Doetinchem:  Oeververbinding voor voetgangers over Oude IJssel 

Skyzone:    Vervangen of uitbreiden van speeltoestellen Skyzone 

Fysio ProMotion:  Onderzoek Valpreventie trainingsparcours 

Autobedrijf Ruessink:  Promotie Zeepkist voor FIAT Spider 

IMME:    Nieuw zonnedek voor de Solarboot 

 



Contact 
Technasium (Havo/Vwo): 

Karen Strasser 
karen.strasser@achterhoekvo.nl

Yorrit van der Staay
yorrit.vanderstaay@achterhoekvo.nl

Bèta-Challenge (Mavo): 

Annemarie Rosendaal
annemarie.rosendaal@achterhoekvo.nl 

mailto:k.strasser@houtkampcollege.nl



