
Kies uit deze menukaart onderwerpen die voor 
jouw leerlingen, school of bedrijf interessant zijn 
om bij te dragen aan sterk techniek onderwijs in 
onze regio.

Voor u ligt de eerste editie van de Riverland Tech Explorers Menukaart. Deze 
is ontwikkeld in samenwerking met partners , vmbo scholen, mbo onderwijs en 
leerbedrijven. Meer informatie vindt u op www.riverlandtechexplorers.nl01

/2
02

3 
- V

er
sie

 1
.0

 - 
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
 - 

©
 R

ive
rla

nd
 Te

ch
 E

xp
lo

re
rs

Ontdek techniek
 in Rivierenland!

SCAN MIJ



Tech Events in Hotspot Culemborg 
Tech Events in Culemborg. Kom een drone programmeren, kennis maken met VR, 
3D-printen en nog veel meer.

De vijf Smart Technologies in Hotspot Tiel 
Een drijvend huis maken, robots programmeren of je eigen virtuele winkel beginnen.  
Ontdek Smart Building, Smart Commerce, Smart Health, Smart Mobility en Smart Farming.

Techlab NXT
Bezoek met jouw klas NXT techlab in Culemborg om zelfgemaakte robots te programmeren,
leuke filmpjes te maken met een profi greenscreen en nog veel meer...

Techniekdag
Explore techniek. Kom allerlei doe-opdrachten doen op deze zaterdag.

First Lego League
LEGO® laten doen wat jij wilt?  
Schrijf je in en bouw, programmeer en ga voor de winst in deze populaire wedstrijd.

Girls’day
Ladies only! Speciaal voor de dames: kennismaken met een technisch beroep bij een technisch bedrijf. 

TechInsight
Kom (met je ouders) binnen kijken bij een technisch bedrijf tijdens deze open bedrijvendag.

Techniek Wedstrijd
Een wedstrijd waar basisschoolleerlingen op een actieve manier ervaren hoe gaaf techniek is.

Tech Talenten
Ben jij een praktische hoogvlieger met vmbo-bk profiel? Dan is dit programma iets voor jou… een aantal 
weken lang slim met de handen bezig zijn in onze Tech Talenten klas in Culemborg.

Gastlessen
Kennismaken met techniek? Of juist nog meer leren over techniek? Het kan allemaal in jouw eigen klaslokaal.

Technotheek
Vind een robot uit met LEGO® Mindstorms®! We hebben sets te leen, én nog veel meer.

RTE festival
Waar docenten nieuwe kennis en inspiratie kunnen opdoen over ‘techniek in de les’.

Professionalisering
Het uitwisselen van ervaringen en kennis tussen docenten, bedrijven en opleidingen.

Techniek voor basisonderwijs
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Tech Events in Hotspot Culemborg 
Tech Events in Culemborg. Kom een drone programmeren, kennis maken met VR, 
3D-printen en nog veel meer.

De vijf Smart Technologies in Hotspot Tiel 
Een drijvend huis maken, robots programmeren of je eigen virtuele winkel beginnen.  
Ontdek Smart Building, Smart Commerce, Smart Health, Smart Mobility en Smart Farming.

Techlab NXT
Bezoek met jouw klas NXT techlab in Culemborg om zelfgemaakte robots te programmeren en leuke 
filmpjes te maken met een profi greenscreen.

Techniekdag
Ga techniek ervaren door allerlei doe-opdrachten te doen bij diverse bedrijven 
die zichzelf aan je presenteren.

First Lego League
LEGO® laten doen wat jij wilt? 
Schrijf je in en bouw, programmeer en ga voor de winst in deze populaire wedstrijd.
 
Girls’day
Ladies only! Speciaal voor de dames om kennis te maken met een technisch beroep bij een technisch 
bedrijf.

TechInsight
Kom (met je ouders) binnen kijken bij een technisch bedrijf tijdens deze open bedrijvendag.

Gastlessen  
Een goede manier om een expert in de klas zijn verhaal te laten doen. Voor leerlingen kan dit al een 
aanzet zijn om een bepaald vak te kiezen.

Praktisch Profiel Oriëntatiedagen (PPO Doedagen)
Kom alles te weten (en vooral doen) over de verschillende beroepen in de 7 werelden van de techniek. 

Keuzevakken
Kom je kennis over techniek verdiepen en verbreden tijdens een keuzevak bij het technische MBO

Bedrijfsbezoeken
Bezoek samen met de klas interessante techniekbedrijven!

Stage
Uiteraard zijn er bedrijven in de regio die graag willen dat je stage komt lopen. 
Zie techniek in de praktijk van dichtbij.

Voor voortgezet onderwijs
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Voor voortgezet onderwijs
Technotheek
Vind een robot uit met LEGO® Mindstorms®! We hebben sets om te lenen. 
En nog veel meer technische avonturen te leen. 

Doorlopende techniekroute 
Gezamenlijk (vo en mbo) de leerlijn voor het vmbo-mbo afstemmen zodat leerlingen een bewuste en 
gemotiveerde vervolgkeuze maken.

RTE festival
Docenten zijn van harte welkom bij inspiratiesessies waar nieuwe kennis en ervaringen worden gedeeld.

Professionalisering
Het uitwisselen van ervaringen en kennis tussen docenten, bedrijven en opleidingen.

De vakjes in de kantlijn kun je gebruiken om 
jouw keuze aan te vinken.

SCAN MIJ
Volg ons Riverland Tech Explorers op

Instagram, Facebook, LinkedIn



Als bedrijf bijdragen
aan het opleiden van technisch 
personeel in onze regio.

Hybride docentenpool
Een aantal uren per week les geven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo?
Een prachtige en zinvole uitdaging!

TechInsight 
Stel je bedrijf open voor toekomstige medewerkers en laat hen techniek in de praktijk zien.

Techniekdag
Laat jongeren ervaren hoe divers jouw bedrijf is. Geef ze een doe-opdracht op jullie stand.

Gastlessen 
Verzorg een oriëntatie of gastles op een school, er gaat een wereld open!

Stage
Ontvang jongeren en bied een leerervaring op je bedrijf.

Girls’day
Inspireer jonge meiden voor een toekomst in de techniek!

Bedrijfsbezoeken
Ontvang jongeren op je bedrijf en toon techniek in de praktijk!

Professionalisering
Ondersteun docenten met jouw product ten behoeve van techniekonderwijs.

RTE festival
Verzorg een workshop over technologie/techniek en sla een brug naar het onderwijs.

Partner worden
Meld je dan bij Riverland Tech Explorers en vraag hoe jij mee kunt doen. 
Meer dan 80 collega’s doen al mee. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 
deze regio haar voorsprong behoudt. Daar profiteert iedereen van!
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Regio indeling
Caspar ten Berge - projectleider
Culemborg/Geldermalsen
tbe@lekenlinge.nl
06 142 38 710 

Liset Nab - projectleider Tiel/Kesteren
l.nab@lingecollege.nl
06 390 73 802

Riverland Tech Explorers
www.riverlandtechexplorers.nl

Hotspot Culemborg 
Lek en Linge - vmbo
Ina Boudier Bakkerstraat 2, 
4103 NN Culemborg
- Tech Talenten
- Tech Events
- NXT techlab 

Hotspot Tiel
Lingecollege - beroepscollege
Teisterbantlaan 2,
4006 EB Tiel
- 5 Smart Technologies
 

Deze uitgave van de menukaart is zorgvuldig samengesteld. Het project Sterk Techniek 
Onderwijs in regio Rivierenland is continu in beweging. Dat betekent dat sommige 
informatie af kan wijken van de website www.riverlandtechexplorers.nl.
De website is in dit geval leidend en bevat zo mogelijk de meest up-to-date informatie.
© Riverland Tech Explorers 2023 - Wijzigingen voorbehouden.

SCAN MIJ

Volg ons Riverland Tech Explorers op
Instagram, Facebook, LinkedIn


