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De opdrachtgevers 

Het technasium is een vorm van onderwijs waarbij 

de leerling samenwerkt aan echte actuele            

opdrachten uit het bedrijfsleven.  

De afgelopen jaren heeft het Cobbenhagenlyceum al 

samengewerkt met onderstaande bedrijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? Zie ook: www.technasium.nl  
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Wat is het technasium? 

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule 

voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 

2003. Op dit moment zijn er 94 technasia, verspreid 

door heel Nederland. Centraal binnen het                

technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen 

(O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig 

werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de 

praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het 

examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis 

maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onder-

werpen en vraagstukken binnen de bètatechniek,         

worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen            

keuze en verdere carrière in deze sector.  

 

 

 

 

 

Waarom doen we dit? 

Eén van de speerpunten van het Cobbenhagenlyceum is 

om leerlingen kansen te bieden. Het technasium streeft 

naar een verbeterde instroom naar en een bewustere 

keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger 

onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische 

beroepen vergroten.  

 

Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen 

de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen 

de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, 

samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, 

projectmatig werken, organiseren en proces- en     

kennisgericht werken.  

De technasium-

formule 
 

De formule van het technasium omvat:  

• Activerende didactiek - De technasiumdocent 

heeft een coachende rol en krijgt extra scholing. 

• Samenwerking met bedrijfsleven en hoger         

onderwijs - Om een link met de praktijk te leggen 

werkt het technasium samen met het bedrijfsleven en 

hoger onderwijs. 

• Een examenvak - Op het technasium krijg je les in 

het vak Onderzoek & Ontwerpen. Rond je dit vak af in 

het examenjaar dan krijg je naast je HAVO of VWO   

diploma een speciaal Technasium Certificaat. 

• Technasiumwerkplaats - Elk technasium heeft een 

technasiumwerkplaats; een groot lokaal met ruimte 

voor diverse activiteiten. 

• Een opleiding met een moderne bèta-cultuur -  Er 

wordt op het technasium aandacht besteed aan talent-

ontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de 

Technasium Top Award en andere activiteiten. 

 

 

Kansen voor iedereen! 

In het eerste jaar maken alle leerlingen kennis met het 

vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Hierbij staan 

voor iedereen in het eerste leerjaar twee projecten op 

het programma. Vanaf het tweede leerjaar kunnen de 

leerlingen kiezen om met dit examenvak door te gaan.  

De keuze wordt gemaakt samen met de O&O-docent 

en eigen KED-coach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samenwerken is een van de belangrijkste dingen die 

de leerling leert op het technasium. Met je team wer-

ken de leerlingen aan oplossingen voor kleine en grote 

problemen. Zo komen ze er ook achter welke rol het 

beste bij ze past.  
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