
Subsidie Wetenschap 
en technologie 

Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

in Overijssel

Heeft u ideeën voor activiteiten op uw basisschool of 

in het voortgezet onderwijs voor meer wetenschap en 

technologie in uw onderwijsprogramma? Misschien is de 

subsidie wetenschap en technologie dan wat voor u.



Wanneer kunt u de subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor basisscholen en scholen in het  

voortgezet onderwijs in Overijssel. Voorwaarde is dat de aanvrager  

samenwerkt met een regionaal bedrijf, een gemeente en andere  

scholen en de activiteiten betrekking hebben op:

 

 - implementatie van wetenschap en technologie in het onderwijsprogramma;

 - lokale of regionale samenwerking tussen bedrijven en scholen;

 - beroepen/beroepsbeelden van de toekomst;

 - bewuste keuzeprocessen van leerlingen;

 - het faciliteren van professionalisering docenten.

Voor het aanvragen van en meer informatie over de subsidie- 

voorwaarden kijk op: www.overijssel.nl/kiezenvoortechniek

Voor inhoudelijk advies voor een goed project kunt u contact  

opnemen met TechYourFuture en Kenniscentrum Wetenschap  

en Technologie Oost. 

 

Onderwijs in wetenschap en technologie is hard nodig omdat 

technologische ontwikkelingen snel gaan en we creatieve denkers 

en doeners nodig hebben. Provincie Overijssel wil dit net als u in het 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs stimuleren. Zo kunnen we 

samen de instroom naar het technisch onderwijs bevorderen.  

Zodat we straks voldoende en beter opgeleid technisch  

en bèta opgeleide mensen hebben.
Zikke

De scholen van TOF Onderwijs (Tubbergen) willen wetenschap  

en technologie een structurele plek in het onderwijsprogramma 

geven. Dat doen ze met Zikke.

Sanne Weusthof, onderwijskundige van Zikke: 

“Kinderen talenten en drijfveren laten ontdekken, ervaren en registreren, 

zodat ze meer meekrijgen dan een rapport met cijfers en Cito-score.  

Dat is waar Zikke voor staat.

Samen met scholen, ouders, ondernemers en de gemeente levert 

Zikke onder andere een aanbod aan (les)activiteiten aan scholen. 

Eén van de activiteiten is het programma Effectieve bedrijfs- 

bezoeken, ontwikkeld door expertisecentrum TechYourFuture. 

Met dit programma ontwikkelen, implementeren en organiseren  

de scholen van TOF Onderwijs en Zikke bedrijfsbezoeken.  

Talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en (bèta) burgerschaps- 

vorming staan centraal. Dit lesprogramma biedt de scholen de  

mogelijkheid om te voldoen aan het onderwijscurriculum zoals  

dat verwoord staat in de kerndoelen voor het primair onderwijs 

(Wetenschap en Technologie) per 2020. Door een stevige samen-

werking met de scholen van TOF Onderwijs, gemeente Tubbergen, 

het bedrijfsleven, TechYourFuture en de provincie Overijssel, is Zikke 

zo in staat een kwalitatief en duurzaam programma neer te zetten.”  

 

Neem contact op met Sanne Weusthof voor meer  

informatie: 0541 74 50 07. 

“Laat kinderen hun talenten 
en drijfveren ontdekken”

Een succesvol project dat subsidie heeft ontvangen is Zikke. 

Lees hun ervaringen op de volgende pagina.

www.KWTO.nl

0575 59 61 20

Contactpersoon: 

Gerard Venneman

www.techyourfuture.nl

088 019 88 88 

Contactpersoon: 

Marieke Krakers 



Contact

Voor meer informatie over de inhoud van de regeling 

kunt u contact opnemen met Joke van der Zee, 

provincie Overijssel. E-mail: jj.vd.zee@overijssel.nl 

Telefoon: 038 499 75682
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Techniekpact landsdeel Oost

De provincie Overijssel stimuleert kiezen, leren en werken in de  

techniek. Dit doen we vanuit het Techniekpact landsdeel Oost.  

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben met elkaar afgesproken 

de instroom in technische opleidingen en beroepen te vergroten en 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ons 

doel is dat eind 2019 alle Overijsselse basisscholen en scholen in het 

voortgezet onderwijs samenwerken met het regionale bedrijfsleven  

op het gebied van wetenschap en technologie.


