Voorwaarden deelname pilot Technologie & toepassing (T&T)
1. T&T wordt in het schooljaar 2019 - 2020 in het derde leerjaar van de gemengde of
theoretische leerweg gegeven.
2. De school leidt de leerlingen in het vrije deel van de door de leerlingen gekozen
leerweg op conform het schoolexamenprogramma (versie: 2018).
3. De leerlingen die conform het concept-schoolexamenprogramma T&T worden
opgeleid volgen zowel het gemeenschappelijk deel als het profieldeel van de door hun
gekozen leerweg en nemen deel aan de centrale examens.
4. Alle beoordelingen in het SE moeten uiteindelijk samen leiden tot een cijfer voor het
SE op de cijferlijst van de leerling, meetellend in de slaag-/zakregeling van de
leerling. T&T kan:
a. als extra vak meetellen; of
b. als één van de vakken in het vrije deel meetellen.
5. Op de cijferlijst bij het diploma wordt ten aanzien van het concept
schoolexamenprogramma T&T de juridische status vermeld, en wordt vermeld van
welke reguliere voorschriften wordt afgeweken.
6. T&T wordt gegeven door docenten die bevoegd zijn les te geven in het derde en
vierde leerjaar van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo.
7. De school faciliteert de ontwikkeling van T&T op schoolniveau voldoende, geadviseerd
wordt om in dit kader in ieder geval rekening te houden met:
a. De rol van de T&T-docent
b. De inrichting van een vaksectie T&T, inzet van:
 twee docenten voor een T&T-groep;
 ondersteuning van T&T-lessen door bijvoorbeeld een (technisch)
onderwijsassistent;
 een netwerker voor een dag(deel) per week om contact te leggen met het
regionale bedrijfsleven, instellingen en mbo en deze contacten te onderhouden
c. De noodzaak van voldoende ontwikkeltijd (60 tot 100 uur per jaar per lid van
de vaksectie)
d. Minimaal drie contacturen T&T per week op het lesrooster
e. Het beschikbaar stellen van een praktijklokaal voor T&T
f. Een structurele samenwerking met het decanaat, het bedrijfsleven en het mbo
8. Een vertegenwoordiger van de schoolleiding en docenten nemen deel aan alle
pilotactiviteiten, waaronder bijeenkomsten en monitoring.
9. De school neemt met minimaal twee T&T-docenten en één leidinggevende
(bijvoorbeeld een teamleider) deel aan het professionaliseringstraject / leergang T&T
dat door het Ministerie van OCW wordt georganiseerd.

