
W&T expertise
binnen

schoolbesturen

Een W&T expert
binnen het bestuur 

Train-de-trainer
W&T expert

Schoolteams staan voor de uitdagende taak om Wetenschap en Technologie (W&T) 
in te bedden in hun onderwijs. Er gebeurt al veel rond W&T in scholen maar vaak zijn 
deze activiteiten nog geen structureel onderdeel van het curriculum. De begeleiding 
door W&T experts blijkt een enorme meerwaarde te zijn om hierin stappen te zetten. 
Scholen kunnen via diverse kennisinstellingen W&T experts benaderen. We informeren 
u echter ook graag over een nieuwe optie:

Schoolbesturen kunnen vanaf 
januari 2023 intern W&T experts 

laten opleiden

In samenwerking met onze partners biedt TechYourFuture een training aan waarin 
W&T experts worden opgeleid die binnen hun eigen bestuur als kundig 
aanspreekpunt de scholen kunnen adviseren en en begeleiden bij het inbedden 
van W&T

Door de scholen binnen het schoolbestuur te ondersteunen met onder meer het W&T 
Kompas, hebben de W&T experts een overzicht van ontwikkelingen, zijn ze op de 
hoogte van de doelen van de scholen en monitoren ze de schoolontwikkeling. Ook zijn 
de experts de linking pin naar het W&T-netwerk rondom de school. Op deze wijze is er 
binnen het schoolbestuur zicht op de kwaliteit van het W&T onderwijs én is er volop 
gelegenheid voor uitwisseling van expertise. 
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Dit levert het op:

Dit vragen wij: 

 De W&T expert:
•  heeft inzicht in de vragen en behoeftes die er leven binnen de scholen
•  heeft inzicht in de kennis en kunde die al aanwezig is binnen de scholen en

hoe deze kennis gedeeld kan worden
•  heeft zicht op de ontwikkeling die schoolteams doormaken  en koppelt 

hierover terug naar de bestuurders
•  is onderdeel van een breed kennisnetwerk en beschikt daarmee over een 

breed arsenaal aan kennis en expertise
• wordt ook na de training ondersteund om hun kennis up-to-date te houden
• krijgt voor het bestuur een account binnen de digitale W&T Kompas 

omgeving 

• Commitment vanuit het schoolbestuur om de inbedding van W&T binnen de
curricula van de scholen te ondersteunen

•  Bij voorkeur 2 leerkrachten die met name in tijd gefaciliteerd worden om hun
taken als intern W&T expert goed uit te kunnen voeren

Wil je meer informatie over het W&T Kompas?
Kijk dan op wtkompas.nl

Wil je meer informatie over de Train-de-trainer?
Mail naar info@techyourfuture.nl




