
Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om met andere 

denkers, doeners, onderzoekers, 

tekenaars en ontwerpers samen te 

werken aan een échte opdracht uit het 

bedrijfsleven? Na een excursie naar het 

bedrijf, werk je met je klasgenoten toe naar 

een creatief, oplossingsgericht onderzoek 

of ontwerp.

• Hou je van samen werken en samen leren?

• Ben je creatief en kun je kritisch 

  nadenken?

• Droom je van een carrière als architect?

• Vind je het leuk om voor een bedrijf een   

  opdracht uit te voeren?

• Bouw jij de nieuwste smartphone voor de   

  toekomst?

• Zet je graag jouw ict-vaardigheden in   

  voor een goed ontwerp?

• Hou je ervan om dingen te onderzoeken   

  om zo een probleem op te lossen?

Dan is onze pilotklas Onderzoek & 

Ontwerp écht iets voor jou!

Wat ga je doen in de pilotklas?
In de brugklas werk je aan twee verschillende onderzoek- en/of ontwerp- uitdagingen. Aan deze opdrachten werk je samen met je mede-leerlingen uit verschillende klassen. Elke opdracht duurt 

zeven weken. Aan het einde van die zeven 
weken presenteer je jullie ontwerp of onderzoek aan je klasgenoten, docent en/of de opdrachtgever.

Je werkt aan realistische opdrachten uit de wereld om je heen; een bedrijf uit de omgeving is de opdrachtgever. Je helpt hen bij het ontwerp of de oplossing voor hun vraagstuk! Denk aan het ontwerpen van een brug, het oplossen van een milieuprobleem voor een bedrijf of het bouwen van een nieuwe app. In je groepje 
analyseer je het probleem, schrijf je een plan van aanpak en ga je je plan uitvoeren.

ONDERZOEK & ONTWERP OP HET VEURS

NIEUW 
OP HET 
VEURS



En na de brugklas?Mocht je na het eerste jaar écht 

enthousiast zijn geworden dan kun je in 

de tweede en derde klas doorgaan met 

het vak Onderzoek & Ontwerp. Je volgt dan het Technasium. Het 

Technasium is een bètaopleiding die 

leerlingen op de havo en het vwo de 

mogelijkheid biedt om op actieve 

wijze kennis te maken met de vele 

kanten van techniek en technologie.
Wil je ook een plek 

in de pilotklas?

Kom langs met je ouders op de Open Dag 

op zaterdag 25 januari 2020.

Mochten je ouders meer informatie willen, 

dan zijn ze van harte welkom op onze 

Informatieavond voor ouders 

op dinsdag 21 januari 2020 vanaf 19.30 uur 

Vermeld op het aanmeldformulier van het 

Veurs Lyceum dat je wilt meedoen met de 

pilotklas Onderzoek & Ontwerp. 


