BÈTA &Tech
Experience

Interactieve techniekbeleving
— 3,5 uur
incl. escape
room+les
programma

VMBO onderbouw
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Waarom deelnemen?

Deze beleving geeft jouw leerlingen
de kans om techniek te ervaren in
een speciaal ingerichte omgeving.
Ze ontdekken spelenderwijs hun
eigen talenten, de veelzijdigheid van
techniek en de rol die techniek
speelt in onze en hun toekomst.
Bovenal maakt het leerlingen
enthousiast door zelf te doen, in
plaats van te luisteren of te kijken.

Bekijk voor
een impressie de
introductievideo van
de escape room op:
beta-tech.nl
‘Ik heb de

waterleidingen
gemaakt.
Ik wist niet
dat ik dat kon!’

Het Huis van Alvara

Onderdeel van deze experience is
het ‘Huis van Alvara’. In en om deze
escaperoom wacht de leerlingen een
spannende uitdaging die begint met
een video. Ze krijgen te horen dat
binnen twintig minuten de zwaarste
storm ooit in Nederland losbarst.
Het huis moet door de klas storm
bestendig worden gemaakt. De
leerlingen gaan in vier teams aan de
slag met het repareren van de
waterzuivering en het isoleren van
de muren. Ook wordt een keuken
robot geprogrammeerd en sluiten ze
de zonnepanelen aan op de meter
kast. Tijdens dit spel leren leerlingen
samen te werken en ontdekken ze
hoeveel ze in hun mars hebben.

Bèta & Tech
experience
Voor wie

Eerstejaars leerlingen vmbo als
onderdeel van de loopbaanoriëntatie.

Wat

Via een voorbereidende les, een
nabespreking op school en het
uitstapje naar de escaperoom
ontdekken leerlingen hun eigen
talenten, ervaren ze techniek en
vergroten ze hun zelfvertrouwen.
Dit programma is inclusief
lesprogramma’s, zie hier:
beta-tech.nl/lesprogramma

Wanneer

Dit programma is gedurende een
aantal weken per schooljaar te
boeken. Kijk op:
techcampusamsterdam.nl/beta-tech

Waar

Bèta&Tech Experience wordt
georganiseerd bij NexTechnician:
Kabelweg 88 in Amsterdam.

Info & aanmelden

Aanmelden via:
techlobboeken@sto-amsterdam.nl
Het programma is kosteloos voor
de partnerscholen van TechCampus
Amsterdam, alleen de kosten van
eventueel vervoer van de leerlingen
zijn voor rekening van de scholen.
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in 3 stap

Stap 1
Talenten ontdekken
		 Wat
Voorbereidende les.
		 Duur
50 - 60 minuten.
		 Locatie
in de klas/op eigen school
door docent.
		 Programma
• Storytelling & rolmodel.
• Techniek verkennen in een
maatschappelijke context.
• Persoonlijke talenten en rol in
het team ontdekken met
digitale vragenlijst.

techcampusamsterdam.nl
techlobboeken@sto-amsterdam.nl

Stap 2
Techniek beleven
Wat
Techniekbeleving in de
Escaperoom en het Technieklab.
Duur
90 minuten.
		 Locatie
Bèta&Tech Experience wordt
georganiseerd bij NexTechnician:
Kabelweg 88 in Amsterdam.
		 Programma
• Escape room: contextrijke
beleving van techniek met
winmoment.
Bij
• het oplossen van de
escaperoom komen de volgende
beroepen aan bod:
* Installatietechniek , o.a. het
aansluiten van water- en
luchtzuivering en (duurzame)
stroom.
* De bouw, o.a. de veilige
constructie van huizen, het
isoleren van wanden en metselen
* Mechatronica en metaaltechniek,
o.a. het instellen van een robot en
uitvoeren van reparaties.
* Procestechniek, o.a. het meten
van waarden, instellen van
machines en kwaliteitsmetingen.
		
Daarnaast is er het
Technieklaboratorium waarin de
leerlingen meer te weten komen
over deze beroepen.

Stap 3
Toekomst verkennen
		 Wat
Lesprogramma na het bezoek
aan de escaperoom.
		 Duur
50 - 60 minuten.
		 Locatie
in de klas/op eigen school
door docent.
		 Programma
• Talenten bevestigen in
onderlinge reflectie.
• Beroepen en profielen
verkennen die passen bij
interesses en talenten.
In
• gesprek met ouders.

