
W W W . S T E R K T E C H N I E K O N D E R W I J S . N L

De vakken Techniek, Bouwkunde en Metaaltechniek worden al jaren niet meer gegeven op 
OSG de Hogeberg op Texel, maar dat wil niet zeggen dat de OSG de lessen in technische 
vaardigheden overboord heeft gegooid, integendeel. Luisterend naar de vraag van het 
bedrijfsleven om leerlingen te interesseren voor technische vakken is in de afgelopen jaren 
ingezet op een nauwe samenwerking tussen school en bedrijfsleven. Zowel in de school als 
daarbuiten wordt hard gewerkt om onderwijs en bedrijven in de techniek met elkaar te 
verbinden. 

Het technieklokaal, dat voorheen was ingericht met voor metaalbewerking, is nu geschikt 
gemaakt voor verschillende technische keuzevakken. Naast het technieklokaal is ook het ICT 
lokaal gesitueerd, waar gebruik gemaakt kan worden van 3D-printers en waar diverse 
roboticaprojecten plaatsvinden. 

De OSG beschikt daarnaast over een houtbewerkingslokaal dat zeer binnenkort aangepast 
gaat worden aan de moderne eisen en normen en van nieuwe machines zal worden 
voorzien. Dat is niet alleen van belang voor technische keuzevakken, maar ook voor de dit 
jaar gestarte samenwerking met praktijkschool De Pijler uit Den Helder waarvan PRO- 
leerlingen op de OSG deelnemen aan o.a. technieklessen.

De perfecte combinatie op 
OSG de Hogeberg
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Er wordt voor vmbo-leerlingen lesgegeven in het profiel D&P. Binnen dat profiel kunnen ze 
kiezen uit tien keuzevakken. Een aantal daarvan zijn specifiek technische keuzevakken.  Zo
wordt het keuzevak ‘Hout- en meubelverbindingen’ aangeboden, het keuzevak ‘Installeren en 
monteren’, het keuzevak ‘Commerciële visserij’ en het keuzevak ‘Fietstechniek’. Dat laatste is 
natuurlijk niet zo gek als je bedenkt dat op vakantie-eiland Texel veel fietsverhuurders actief 
zijn, die altijd op zoek zijn naar goede medewerkers. Vaak blijkt dat goede leerlingen meteen 
aan het werk kunnen bij deze bedrijven.

In samenspraak met het Texelse bedrijfsleven is de keuze voor deze vakken tot stand 
gekomen. Bedrijven op Texel willen graag meewerken aan het interesseren en opleiden van 
toekomstige medewerkers. Zo hebben de deelnemers van het keuzevak ‘Hout- en 
meubelverbindingen’ allen een middag bij Bouwbedrijf Van Heerwaarden gewerkt, zodat ze 
konden ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Eenzelfde constructie wordt gedaan bij 
het keuzevak Installeren en monteren. Voor het keuzevak Fietstechniek is een monteur van 
een van de grote fietsverhuurders ingeroosterd om op school als gastdocent de lessen te 
geven. 

Er is dus sprake van een perfecte combinatie van praktijk, techniek en prachtig onderwijs! Op 
deze wijze kan een kleine eilandschool zeer positief bijdragen aan het versterken van het 
bedrijfsleven in de eigen regio. 
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