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====================================== 

 

Predicaat Technasium op 16 september uitgereikt 

aan De Breul 

 

De Breul in Zeist mag zich vanaf 16 september 

officieel Technasium noemen. De school heeft 

aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die door 

Stichting Technasium gesteld worden aan het 

predicaat Technasium. Vanaf dit schooljaar kunnen de 

havo- en vwo-leerlingen op honderd middelbare 

scholen waaronder De Breul kiezen voor innovatief 

bètatechnisch onderwijs. 

 

Predicaat Technasium 

De Breul heeft afgelopen schooljaar het 

introductieprogramma om Technasium te worden met 

goed gevolg doorlopen en ze voldoet aan alle 

kwaliteitseisen voor predicaatverlening van Stichting 

Technasium. Met ingang van schooljaar 2020-2021 

mag de school daarom het predicaat Technasium 

voeren. In de brugklas zijn de leerlingen al van start 

gegaan met het technasiumonderwijs. Met dit 

predicaat beschikt De Breul over een  

 

kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch 

onderwijs op havo en vwo.  

 

Predicaatuitreiking 

Gisteren, woensdag 16 september, is het predicaat 

Technasium officieel uitgereikt aan De Breul.  

Ik heb hoge verwachtingen van het Technasium.  

Wij zijn ontzettend trots dat onze school deel gaat uit 

maken van een netwerk van 100 Technasium scholen. 

Leerlingen die van al die scholen komen, hebben stuk 

voor stuk een pre in het vervolgonderwijs, omdat zij 

in het aanpakken en onderzoeken van complexe 

problemen echt een voorsprong opbouwen. Voorts zal 

De Breul door het Technasium gaan werken met 

bedrijven en instellingen om voor hen opdrachten uit 

te voeren. Wij zien uit naar deze interactie en de 

innovatie die dat gaat brengen.  

Tegelijk met onze school kregen ook drie andere 

scholen het predicaat uitgereikt. Daarmee is het 

Technasium uitgegroeid tot een landelijk dekkend 

netwerk van honderd technasiumscholen. De honderd 

technasiumscholen bieden aan ruim 35.000 havo- en 

vwo-leerlingen uitdagend en actueel bètatechnisch 

projectonderwijs, zodat ze gemotiveerd en goed 

toegerust zijn voor hun vervolgopleiding. 

Technasiumleerlingen doen al vroeg ervaring op met 
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uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en 

vraagstukken binnen de bètatechniek.  

 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 

Voor technasiumleerlingen staat het vak Onderzoek & 

Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in 

teamverband werken aan actuele, levensechte 

projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met 

het examen. Binnen het technasiumonderwijs 

ontwikkelen leerlingen de competenties en 

vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. 

Zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, 

zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken. 

 

De kersverse technasiumdocenten worden speciaal 

opgeleid om het vak Onderzoek & Ontwerpen te 

geven. Ze hanteren een activerende didactiek en 

coachen leerlingen bij hun projecten. Ook gaan 

docenten, samen met bedrijven en organisaties uit de 

regio, ieder schooljaar nieuwe projecten ontwikkelen 

voor de leerlingen. De actualiteit en echtheid van de 

opdrachten vormt de basis van het 

technasiumonderwijs. 

 

Ferry Brokers, rector/bestuurder 

 

====================================== 

 

Studiekring  

Thuis onenigheid om het maken van huiswerk? 

Moeite met plannen of gewoon een rustige plek nodig 

om aan de slag te gaan?  

Kom eens een middagje meelopen bij Studiekring De 

Breul!  

 

Mijn ervaren collega’s en ik staan 5 middagen per 

week in het Paviljoen voor de leerlingen klaar. Na een 

vrijblijvend intakegesprek gaan we samen aan de slag 

en werken we zo snel mogelijk naar zelfstandigheid 

toe.  

Hopelijk tot snel! 

 

Louise van Dijk,  

vestigingscoördinator Studiekring De Breul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


