
NIEUWSBRIEF 

Dit is de allereerste nieuwsbrief van STO 
Zuid-Limburg. Je ontvangt deze ter kennis-
making in je mailbox. Via deze nieuwsbrief 
informeren we jou graag over de beweging 
van STO Zuid-Limburg. Schrijf je dus direct 
in om de nieuwsbrief te blijven ontvangen! 

Techniek is overal! In een technologische samenleving die  
continu verandert wil Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg 
mee innoveren en ontwikkelen. Via deze nieuwsbrief houden 
we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Beweeg je met ons 

mee naar de toekomst? 

STO Zuid-Limburg wil samen met scholen  
in regio Zuid-Limburg het techniekonderwijs 
verder innoveren, zodat leerlingen nog vaker:

●	 In aanraking komen met moderne   
 technieken;
●	 leren werken met machines en  
 materialen die ook in de  
 beroepsomgeving gebruikt worden;
●	 kunnen kiezen uit een divers én  
 inhoudelijk aantrekkelijk  
 onderwijsaanbod;
●	 in contact komen met het  
 bedrijfsleven dat vakinhoudelijk  
 betrokken wordt in het leerproces  
 op school;
●	 het juiste maatwerk en zorg met  
 passende begeleiding krijgen.

We werken daarbij nauw samen met het 
primair onderwijs, het middelbaar beroeps-
onderwijs en het bedrijfsleven. STO Zuid- 
Limburg is een samenwerkingsverband van 
het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg: 
SVO|PL, DaCapo College en stichting LVO.

EVEN VOORSTELLEN….

STO Zuid-Limburg Zuid-Limburg is verdeeld  
in drie regio’s, elk met hun eigen coördinator 
om de initiatieven en ontwikkelingen in goede  
banen te leiden.  

Zij stellen zich graag even aan je voor:

28 mei 2020

inschrijven

https://stozuidlimburg.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=site_launch&utm_term=046
https://stozuidlimburg.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=site_launch&utm_term=046
https://stozuidlimburg.nl/


Programmaleider:  
Bert Schroën
Ik ben Bert Schroën, programmaleider STO 
Zuid-Limburg. Na zelfstandig ondernemer 
te zijn geweest ben ik in 2003 aan de slag 
gegaan bij Zuyd Hogeschool. Eerst als do-
cent en al snel als faculteitsdirecteur aan de 
technische kant van de hogeschool. In 2019 
heb ik het ondernemerschap weer opgepakt. 
Mijn hart klopt daarbij vooral als het gaat om 
de ontwikkeling van organisaties en specifiek 
mensen. Mensen van alle leeftijden. Onder-
wijs is essentieel voor onze maatschappij. 
Onderwijs dat ertoe leidt dat mensen ertoe 
doen en erbij kunnen horen. 

Het programma van STO Zuid-Limburg kan 
en wil ertoe bijdragen aan dat jongeren 
zich ontwikkelen, zodat zij ertoe doen en 
erbij horen. Dit is voor mij de motivatie om 
de komende jaren de schouders onder het 
programma te zetten. Dat kan ik niet alleen. 
Samen met de regiocoördinatoren en de 
ondersteuning zetten wij ons beste  
beentje voor om de docenten in de scholen 
de ruimte te geven om te werken aan bete-
kenisvol onderwijs voor onze leerlingen en 
het bedrijfsleven. De rol van het bedrijfsleven 
is daarbij een wezenlijke. Door het betrekken 
van het bedrijfsleven bij de school, kunnen 
de school en het bedrijfsleven een gedeelde 
verantwoordelijkheid nemen in de ontwikke-
ling van jonge mensen.



Regio Westelijke Mijnstreek: 
Jos Wolters 
Mijn naam is Jos Wolters, regiocoördinator 
STO Zuid-Limburg Westelijke Mijnstreek. 
Mijn schoolloopbaan is begonnen op de “LTS 
Pastoor Jacobs” in Sittard, voorloper van het 
DaCapo College als docent Bouwkunde. Op 
deze school ben ik docent, decaan en team-
leider geweest. Daarnaast ben ik betrokken 
geweest bij vele projecten waaronder de 
vernieuwing van de beroepsgerichte vakken, 
Techniek Onderwijs Zuid-Limburg en de ont-
wikkeling van doorlopende leerlijnen met 
het MBO. Ook in het MBO heb ik gewerkt als 
docent en als teamleider. De afgelopen jaren 
ben ik intensief betrokken geweest bij de 
planvorming en realisatie van de nieuwbouw 
van het DaCapo College aan de Havikstraat 
in Sittard. Hier is een moderne techniekvoor-
ziening gebouwd waar po-vmbo-mbo en 
bedrijfsleven samen werken aan goed  

onderwijs. Als regiocoördinator werk ik voor 
het DaCapo College in Sittard, Graaf Huyn 
in Geleen en Groenewald in Stein. Naast 
het coördineren van de activiteiten van STO 
Zuid-Limburg probeer ik de scholen zo veel 
mogelijk te ondersteunen om de kwaliteit 
van het techniekonderwijs te borgen en te 
verbeteren. Samen met het primair onder-
wijs, het mbo en het bedrijfsleven gaat het 
ons zeker lukken om het onderwijslandschap 
voor techniekonderwijs nog aantrekkelijker 
en duurzaam te maken.

Regio Maastricht Heuvelland:
Maarten van Rijn
Mijn naam is Maarten van Rijn en ik ben  
regio-coördinator voor STO Zuid-Limburg 
voor de regio Maastricht-Heuvelland. Mijn 
werkverleden gaat terug naar het uitzendwe-
zen, loopbaan en outplacement-activiteiten, 
docentschap, teamleiderschap en het pro-
jectleiderschap binnen Techniek Onderwijs 
Zuid-Limburg voor de technologieroute. De 
rode draad waarbinnen ik deze activiteiten 
mocht en mag uitvoeren vallen onder de 
sectoren techniek en technologie. 

Samen met mijn collega’s binnen de kern-
groep van STO Zuid-Limburg wil ik stimule-
ren, initiëren en ondersteunen bij de vele 
activiteiten die binnen het project uit te voe-
ren zijn. Er is ook in deze bizarre tijd nog veel 

te doen op het gebied van techniek. Onze 
eigen spirit leert ons op een andere wijze 
om te gaan met de vele uitdagingen. Vanuit 
mijn positivisme biedt dit andere kansen en 
mogelijkheden ter ondersteuning van leer-
lingen en docenten. Samen met jullie wil ik 
bouwen aan een STO Zuid-Limburg waarin 
de leerling, met support van de docent, een 
passend perspectief krijgt aangeboden.



Regio Parkstad:  
Lixel Bevk en Amin Elouazghari

Ik ben Lixel Bevk en ik coördineer samen met 
Amin Elouazghari het STO Zuid-Limburg voor 
regio Parkstad. Op dit moment ben ik werk-
zaam als teamleider bij het Techniekcollege 
Parkstad Limburg. Ik heb 15 jaar ervaring in 
het speciaal onderwijs en 20 jaar gewerkt als 
docent vmbo bovenbouw. Mijn loopbaan is 
met name gericht  op kansen voor leerlingen 
van de basis- en kaderklassen. De pedago-
gische insteek staat voor mij daarbij voorop. 
Samen staan we sterk. 

Binnen STO Zuid-Limburg zijn Amin en ik met 
allerlei projecten bezig. We voelen ons daar-
voor ook verantwoordelijk. De leerinfrastruc-
tuur is goed in kaart gebracht. De offertes 
zijn compleet en eerste aanbestedingen zijn 
gedaan.

Mijn naam is Amin Elouazghari. Ik ben 
werkzaam als teamleider Techniekcollege 
Parkstad Limburg en coördineer samen 
met Lixel Bevk het STO Zuid-Limburg voor 
Parkstad. Ik ben vanuit een technische ach-
tergrond gestart in het onderwijs met het  
onderwijzen van technische vaardigheden 
aan leerlingen. Hierbij steeds kiezend voor 
de pedagogische insteek. Ik vind het belang-
rijk om daarbij steeds een professionele re-
latie op te bouwen op basis van wederzijds 
vertrouwen.

Waar Lixel en ik met name warm voor lopen 
is om techniek breder weg te gaan zetten in 
het onderwijs. Met name ook naar het pri-
mair onderwijs toe en in de diverse onder-
bouwen. Daarnaast zien we veel kansen in 
de brede samenwerking met het bedrijfsle-
ven en daaraan gekoppeld loopbaanoriënta-
tie en -begeleiding.



MAAK KENNIS MET DE PROJECTEN!

De coronacrisis houdt de ontwikkeling van STO Zuid-Limburg niet tegen. Samen 
met de scholen werken we aan de ontwikkeling van plannen en activiteiten.  
In deze nieuwbrief lees je wat er nu in STO Zuid-Limburg gebeurt. En in de  
volgende nieuwsbrieven? Dan zetten we telkens een mooi initiatief in de kijker!

Maastricht-Heuvelland: 
Drones als keuzedeel 
Op dit moment zijn de directeuren van  
de scholen in Maastricht-Heuvelland  
geïnformeerd over de mogelijkheden van 
STO Zuid-Limburg. We zijn aan de slag  
gegaan met de beeldvorming, uitvoering 
en planvorming om de activiteiten van STO 
Zuid-Limburg te concretiseren. Op veel scho-
len zijn er al activiteiten die in de lijn van STO 
Zuid-Limburg uitgevoerd worden, zoals: 

●	 het loopbaanoriëntatie en  
 begeleiding Loopbaancoach traject, 
●	 de informatievoorziening en ontwik-  
 kelingen rondom de invulling van de   
 Nieuwe Leerweg via Dienstverlening   
 & Producten of Technologie &  
 Toepassing. 

●	 En er zijn scholen die al ideeën  
 hebben over een technologisch  
 project als keuzedeel in de boven  
 bouw. Bijvoorbeeld een keuzedeel   
 ‘drones’ voor VMBO Maastricht.

Daarnaast worden de contacten met het 
bedrijfsleven geïntensiveerd. De lopende 
projecten en samenwerking met onze  
partners in het primair onderwijs worden 
verder versterkt.

Westelijke Mijnstreek:  
Ontdekken in het Doe-lab  
Om onderzoekend en ontwerpend leren in 
het primair onderwijs te ondersteunen wordt 
in het nieuwe schooljaar in de Westelijke 
Mijnstreek het Doe-lab Zuid-Limburg opge-
zet. Hier kunnen leerling een product in de 
praktijk onderzoeken, maken en testen. Ze 
kunnen daarnaast een product verbeteren 
in de praktijk. Het doel van het Doe-lab is het 
realiseren van een ontwerp-, test- en maak-
plek in Sittard voor basisschoolleerlingen in 
de regio Westelijke Mijnstreek. Onder  

deskundige begeleiding vinden leerlingen 
hier antwoorden op (zelf) ontwikkelde  
onderzoeksvragen in de wereld van de  
wetenschap en (creatieve) techniek, door te 
ontdekken en experimenteren. Het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfs-
leven werken in deze proeftuin samen rond-
om relevante thema’s en projecten. Zij  
zoeken daarbij aansluiting bij de lopende 
projecten van STO Zuid-Limburg. 



Parkstad: experiencelab
Techniekcollege Parkstad werkt al op veel 
gebieden samen met het mbo. We denken 
bijvoorbeeld na over een drempeloze door-
stroom vmbo-mbo, het samen vormgeven 
van een nieuwe opleiding (mechatronica) en 
het gezamenlijk opleiden van onze collega’s. 
In het techniekcollege wordt uitsluitend  
techniekonderwijs gegeven. Het vmbo  
techniekonderwijs (klas 3 en 4) ligt ook in 
hetzelfde gebouw als mbo techniek.Heel con-
creet zijn we samen met het mbo bezig om 
een experiencelab in te richten. De gedeel-
de flexwerkplek in onze school is daarvoor 

inmiddels vrijgemaakt. In deze ruimte zal 
vooruitstrevende techniek een plek krijgen. 
Leerlingen kunnen daar op inschrijving  
experimenteren en ervaring opdoen met 
deze technieken. Denk bijvoorbeeld aan 
3d-printen, programmeren en robotica. 

Er ontstaan in het experiencelab ook  
mogelijkheden om een buddyproject 
mbo-vmbo voor studenten vorm te geven. 
De mbo-student leert leiding te nemen en  
de vmbo-leerling kan leren van de kennis  
en vaardigheden van de mbo-student. 

Heb je opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op via 
info@stozuidlimburg.nl. Wil je meer weten over de ontwikkelingen van STO Zuid- 
Limburg in jouw regio? Neem dan contact op met jouw regiocoördinator: Maarten van 
Rijn, Maastricht Heuvelland, Jos Wolters, Westelijke Mijnstreek of Lixel Bevk en Amin 
Elouazghari, Parkstad.

website STO
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