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“Een bewogen periode achter de rug, hernieuwde 

kennismaking met de buren” 



Campus Techniek, ICT & Orde en Veiligheid

Samenwerking met ZKD

Toekomstplannen

Hack & COVID

Techniek Innovatie Huis

Energietransitie

4 scholen Tinwerf

MEI, BW, M&V, ICT

School voor ICT
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examinering

COVID 20-21, HACK 21-22, 

COVID 21-22

“Contant schakelen tussen onderwijs op 

afstand, fysiek en prioriteren” 

“ Creativiteit, flexibiliteit en pionieren”
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Samenwerking 

surveillance met School 

voor Orde & Veiligheid

Stages en 

ondersteuning

Gezamenlijk 

opleiden

Onderwijs voor 

Techniek & inspiratie 

“ Hubbel + Museon” 

Samenwerking ZKD



Ontmoeting in vele settings
• VR Lab en colab-spaces

• Brainstormen en ontwerpen

• Broadcasting “live events” 

Esports
• Competitie met games

• Excellent Onderwijs

• Human Skills

• Binden, boeien en inspireren

Blended Learning Studio
• Opnemen onderwijscontent

• Plek voor livestreams

• Professionele ondersteuning

Techniek Innovatie Huis



Overeenkomsten met 

bedrijfsleven en behoefte

Wethouder Den Haag 

Opleiden over scholen 

heen

Energietransitie

De visie op het opleiden van toekomstig personeel voor de energie en 

circulaire transitie binnen de gebouwde omgeving van de randstedelijke

delta: 

Voor het succesvol opleiden van jongeren en zij-instromers zetten wij een 

brede basis neer met kennismakingsmodules voor een betere keuze in 

doorstroomroutes waarbij versnellingen mogelijk zijn door het aantonen van 

eerder verworven competenties. In zijn vervolgroute kan de student naast  

vakgebied- modules kiezen om zijn kennis en vaardigheden aan te laten 

sluiten bij zijn gekozen werkomgeving. Overstappen tussen BOL en BBL moet 

hierbij mogelijk zijn om motivatie te behouden en praktijkleren te stimuleren. 

Ieder vakgebied kan gevolgd worden tot een niveau 4 waarbij de modules 

ook geschikt zijn voor werkenden. 



TOEKOMSTPLANNEN



NetAcad-gebruiker en naar volle tevredenheid. 

Voorziet in de behoefte van hedendaags onderwijs
passend bij het niveau van onze MBO-studenten.

SG Bonaire startte in ’20-’21 met nieuwe 
kwalificatie. 

Installatie, lesactiviteiten en opleiden van studenten 
en instructors is met de geboden apparatuur “Cisco 
Collaberation Lab” een onderwijsfeestje, een 
voorbeeld voor de “classroom of the future”. 

Er is nog veel te ontdekken en te leren. Online 
didaktiek en internationalisering kunnen het 
verschil maken. Het samen optrekken met onze 
partners geeft ons vertrouwen en energie.

School voor ICT


