Technasium
Op het Hondsrug College

Voor havo en vwo

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

Beter
bètaonderwijs

Ga je (straks) naar havo of vwo en
vind je bèta en techniek leuk?
Ben je erg nieuwsgierig en wil je
graag veel leren over de wereld om
ons heen? Dan is het technasium
misschien iets voor jou.

Het technasium is een onderwijsstroom voor vwo en havo
met het examenvak ‘onderzoek en ontwerpen’ (o&o). Er
wordt dus aandacht besteed aan denken, maar daarnaast
mag je ook de handen uit de mouwen steken en werken aan
de uitvoering van jouw ideeën.
Per jaar werk je aan vier problemen waar bedrijven echt mee
kampen. Ze willen graag dat jullie daarover nadenken en een
oplossing bedenken. Je krijgt per opdracht ongeveer acht
weken voor onderzoek, het maken van een maquette of een

prototype en presenteert dit aan het einde van het project
aan de opdrachtgever. Je werkt altijd in groepjes van vier
personen. Regelmatig breng je, bij een nieuwe opdracht, een
bezoek aan het betreffende bedrijf of komt de opdrachtgever langs om over het bedrijf te vertellen.
Ben je geïnteresseerd? Vraag dan op het Hondsrug College
naar de mogelijkheden die er voor jou zijn.
Het Hondsrug College:
een ondernemende school!

Uitgangspunten van het technasium

De meerwaarde van het
technasium op het
Hondsrug College

Het technasium is een herkenbare onderwijsrichting. Het technasium
op het Hondsrug College is gebaseerd op vijf uitgangspunten:
Uit onderzoek blijkt dat er in havo en
vwo veel meiden en jongens zijn met een

1. ‘Onderzoek en ontwerpen’ als examenvak

belangstelling voor bèta en techniek. De
natuurprofielen bieden veel theorie maar
zijn nauwelijks verbonden met de praktijk.
Het technasium is het antwoord om de stap
naar de praktijk te integreren in het havoen vwo-onderwijs.

Vanaf de brugklas kun je kiezen voor technasium. De
technasiumleerlingen zullen een aparte lessentabel krijgen. De leerlingen volgen dan, naast de reguliere vakken,
het vak ‘onderzoek en ontwerpen’. Dit kernvak wordt in de
bovenbouw afgerond met het schoolexamen en met een
meesterproef. De meesterproef kan worden gecombineerd
met het profielwerkstuk. Ook is het mogelijk dat je aan het
einde van klas 1 of bij je profielkeuze eind klas 3 alsnog voor
technasium kiest.

Je gaat op zoek naar oplossingen voor echte problemen
en werkt samen met bedrijven en hogescholen. Op deze
manier onstaat er betekenisvol en uitdagend onderwijs.

‘Onderzoek en ontwerpen’
als kern van het technasium

2. Onderwijs is gericht op denken en doen
Je werkt in teamverband aan opdrachten die tot concrete resultaten leiden. Dat vraagt om activerende onderwijsmethoden, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Docen- ten van het Hondsrug College besteden hier veel
aandacht aan. Het onderwijsprogramma van het technasium
vraagt van leerlingen dat zij hun verstand, creativiteit en
nieuwsgierigheid aanspreken en inzetten. Leerlingen van
het technasium zijn ondernemend en verantwoordelijk: ze
werpen vragen op, onderzoeken en leggen verbanden tussen theorie en praktijk, ze bouwen en brouwen.

3. De Hondsrug-werkplaats
Het Hondsrug College heeft een speciale werkplaats voor
het technasium. Deze ruimte is bedoeld voor het uitvoeren
van de projecten. De werkplaats is toegangelijk voor technasiumleerlingen.

4. Het Hondsrug College werkt samen met
het bedrijfsleven en het hoger onderwijs
Het technasium brengt leerlingen in contact met de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van bèta- en technische studies
en beroepen. De samenwerking met bedrijven en hoger
onderwijs krijgt gestalte in de projecten. Dit gebeurt op het
Hondsrug College, maar daarnaast ook bij bedrijven, scholen
en instanties in de regio.

Bij ‘onderzoek en ontwerpen’ leer je hoe je een ontwerpproces of een onderzoeksproces
het beste kan aanpakken. De docent biedt je ontwerp- en onderzoekstechnieken aan die
daadwerkelijk ontwikkeld zijn vanuit de beroepspraktijk.
Bij elk ontwerp of onderzoek komen meerdere vakken aan
bod. Hiermee wordt aangesloten op de dagelijkse realiteit,
waarin vakgebieden ook niet strikt gescheiden zijn, maar
elkaar overlappen. Het technasium is zeer geschikt voor
actieve, ondernemende leerlingen.

Bij het onderzoekende deel wordt de nieuwsgierigheid
en het verlangen om de wereld te begrijpen geprikkeld.
Ontwerpen doet daarnaast een beroep op het plezier om
te creëren en de wens om concrete problemen praktisch
op te lossen.

5. Een technasiumcultuur op het Hondsrug
College

Elk technasium ontwikkelt een herkenbare cultuur. Die cultuur is onder andere te herkennen aan tal van activiteiten,
gericht op de moderne wereld van wetenschap en techniek.
Ook het Hondsrug College werkt aan een cultuur die bij de
school en het technasium past.

• First Lego League
Winnaars Drenthe 2015

Good practices
Hieronder volgt een aantal voorbeelden
van projectopdrachten die uitgevoerd zijn

Hierbij gingen de leerlingen de uitdaging aan om het
afvalprobleem op te lossen. Ze kregen diverse opdrachten
(missions) die ze met een groep moesten oplossen. Een belangrijk onderdeel was het programmeren van een robot die
een aantal missies moest oplossen op een circuit. Daarnaast
hebben de leerlingen een nieuwe afvalbak ontworpen die bij
fietspaden kan worden neergezet.

op het Hondsrug College

1e technasiumopdracht. (2007-2008)
Onderwerp: Gedragsverrijking voor roofdieren
De eerste technasiumleerlingen kregen de opdracht van de dierentuin in Emmen om het gedrag van roofdieren te bestuderen.
De opdracht luidt: Bedenk een oplossing voor gedragsverrijking van
roofdieren. Een boeiend verhaal van de verzorger (bioloog) met daar
bij een rondleiding door de verblijfruimtes van de roofdieren is het
hoogtepunt.

• Een uitdagende woning op een inspirerende locatie.
Bouwbedrijf Buursema heeft in Erm een bijzondere
kavel gecreëerd achter een bestaande boerderij. De
leerlingen worden uitgedaagd om hierop een bijzondere woning te ontwerpen.

• Technasium Top Award
Deze wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting technasium. Technasium leerlingen worden
uitgedaagd om een probleem op te lossen dat landelijk wordt voorgelegd aan alle technasium scholen.
• Meesterproef vwo (2014-1015)
Onderwerp: Nieuwe invulling voormalige dierentuin Emmen.
Robbert en Viktor (vwo 6) hebben voor hun meesterproef, in
opdracht van CO-Architecten, een onderzoek gedaan naar
de nieuwe invulling voor de locatie van de oude dierentuin in het centrum van Emmen. Verder hebben ze
voor hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar het
verplaatsen van het centraal station.
Hun oplossing:
1. Maak van de oude dierentuin een park, het
groene hart van Emmen.
2. Verplaats het centraal station naar dit
nieuwe park.

2011 – 2012 (Smart Homes). Onze leerlingen hebben de noordelijke finale gewonnen en mochten daarna
naar de landelijk finale in Utrecht (Hogeschool van Utrecht). De leerlingen konden hun oplossing verbeteren
met hulp van studenten van de Hogeschool Utrecht.
2012 – 2013 (Fiets veilig). De leerlingen werden uitgedaagd om de fiets veiliger te maken. Een complexe
opdracht! Ze hebben hun oplossingen gepresenteerd in de dierentuin van Emmen.
2013 – 2104 (Oplossing voor tijdwinst bij brand). Hierbij hebben onze leerlingen de beste oplossing bedacht van noord Nederland. Ze mochten hun idee verder uitwerken onder professionele begeleiding van
de brandweerschool in Arnhem (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid). Ze hebben meegedaan aan de
landelijke finale maar helaas niet bij de laatste drie geëindigd.
2014 – 2015 (Biomimicry en energieleverend bouwen). De leerlingen hebben een nieuwe school mogen
ontwerpen voor de Christelijke Landbouw Hogeschool in Almere. De inspiratie voor hun oplossingen moest
uit de natuur komen, Biomimicry. De finale was bij de RUG in Groningen.
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