Aftrap Actieplan “Kiezen voor Technologie”
Donderdag 1 oktober 2014 trapte Staatssecretaris Dekker in de Amsterdam Arena het Actieplan
‘Kiezen voor Technologie’ af.
“Hoe mooi zou het zijn als we straks op iedere school kinderen van
jongs af aan iets mee kunnen geven van passie voor technologie”
aldus Staatssecretaris Sander Dekker. Hij trapte aan het eind van de
middag met een symbolische trap in het doel het nieuwe Actieplan
“Kiezen voor Technologie” officieel af. In een enthousiaste setting
met gastsprekers als André Kuipers, ambassadeur van het
Techniekpact, Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad,
landsdeeltrekker Noordvleugel, Jan van Run en Theo Henrar, CEO van Tata Steel, werd de noodzaak
van extra investeringen in technologisch onderwijs op alle schoolniveaus nog eens extra benadrukt.
De dag werd geopend door natuurkundige, politicus en schrijver Jan Terlouw. Als inspirerend
verteller nam hij de zaal mee in een betoog over het belang van technologie, maar ook het belang
van een inspirerende docent die de schoonheid van technologie over weet te brengen aan kinderen.
Daarna vertelde Ruben Jongkind over talentontwikkeling bij Ajax aan de schoolbestuurders uit het
primair onderwijs. De schoolbestuurders bespraken vervolgens hun plannen voor verdere invoering
van wetenschap en technologie in de schoolprogramma’s en de vorming van bestuurlijke netwerken
in de regio. Honderd vmbo-tl scholen gingen van start met kennisuitwisseling binnen het programma
M-Tech en voor professionalisering van leerkrachten werd de STEM Teacher Academy gelanceerd
(De internationale term STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Math).
Certificaat voor initiatieven zes Jet-Net juniors hubs
Zes Jet-Net Junior Hubs ontvingen uit handen van de
staatssecretaris een certificaat voor hun nieuwe initiatief.
Binnen deze hub gaat het bedrijfsleven samenwerken met
onderwijs en Pabo’s om de succesvolle aanpak van Jet-Net
op het voortgezet onderwijs door te zetten binnen het
primair onderwijs. De zes hubs hebben ieder een eigen plan
ingediend met als doel huidige leerlingen en leerkrachten
op een goede en leuke manier in aanraking te laten komen
met wetenschap en technologie.
Over het Actieplan Kiezen voor Technologie
Met het Actieplan Kiezen voor Technologie wordt een extra impuls aan Wetenschap en Techniek
(W&T) in het basis- en voortgezet onderwijs gegeven. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het
Techniekpact 2020. Zowel vanuit het ontwikkel-perspectief van de kinderen als vanuit het
perspectief van de Nederlandse economie is meer aandacht voor wetenschap en technologie in het
funderend onderwijs gewenst. Zo luidt ook de tekst van het Techniekpact. Het plan voorziet in een
investering van twintig miljoen euro in de komende twee jaar. Lees meer over het Actieplan “Kiezen
voor Technologie”.

