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K
nip deze poster uit en geef hem

 een m
ooie plaats!

techlabs

Voor de makers van morgen

Makerspaces, TechLabs, STEAM, maakonderwijs, smart learning, gamification,  

mediawijsheid, programmeren en robotica... Zomaar wat trends en ontwikkelingen  

waar u in het voortgezet onderwijs mee te maken krijgt. En wat te denken  

van al die nieuwe toepassingen en technieken zoals 3D-printing en Virtual Reality?  

Wij kunnen ons zomaar voorstellen dat het steeds lastiger wordt om keuzes  

te maken over wat u wel of juist niet in uw lessen toe kunt en wilt passen.  

Heutink wil u graag een handje helpen. Door u meer inzicht te geven  

in deze trends, maar vooral door u inzicht te geven in wat deze  

ontwikkelingen voor uw onderwijs zouden kunnen betekenen.  

Dat doen we met praktische tips, mooie praktijkvoorbeelden  

en een bijpassend productaanbod.
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SUBSIDIEREGELING  

EN DE AANPAK PER FASE OP STERKTECHNIEKONDERWIJS.NL
Bron: Sterk Techniekonderwijs. Het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO, Platform  
Bèta techniek, Federatie Techniek, technische branches, bedrijfsleven en VNO-NCW zetten zich  
de komende jaren samen met het regionale onderwijs in voor Sterk Techniekonderwijs.

De regeling in het kort 
>  Doel? Door regionale samenwerking komen tot regionaal duurzaam, dekkend en kwalitatief 

hoogstaand techniekonderwijs in het vmbo. 
>  Hoe? In de periode 2020-2023 is hiervoor in totaal € 440 miljoen subsidie beschikbaar.  

Regio’s kunnen deze subsidie zelf aanvragen. De voorwaarden worden hieronder uitgelegd. 

Samen werken aan
een sterk techniekonderwijs
Hoe werkt de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 - 2023? 

 WAT ZIJN DE MINIMALE EISEN AAN EEN REGIO?

Logisch geografisch afgebakend geheel, 
bijvoorbeeld langs de grenzen van een 
gemeente. 

Geen overlap met een andere regio  
(iedere vmbo-vestiging kan maar aan  
één plan deelnemen).  

Techniekrijke regio’s  
(regio’s met techniekaanbod)

Techniekarme regio’s 
(regio’s zonder techniekaanbod)
Een regio is techniekarm als minder dan 10% 
van het aantal leerlingen in de bovenbouw van 
de beroepsgerichte leerwegen (BB, KB en GL) 
ingeschreven staat in een technisch profiel.

Alle relevante partijen kunnen meedoen:
• vmbo-vestigingen met een technisch profiel;
• vmbo-vestigingen met aantoonbaar 

technisch of technologisch aanbod  
(zoals technisch vormgegeven D&P); 

• vso-vestigingen met techniekaanbod.

Het is mogelijk overige schoolvestigingen 
(bijvoorbeeld praktijkonderwijs of primair 
onderwijs) te betrekken.

Minimaal twee vestigingen met een technisch 
profiel in een beroepsgerichte leerweg.

Minimaal twee vmbo-vestigingen met een 
beroepsgerichte leerweg.

Minimaal één mbo-instelling en bedrijven 
uit het regionale bedrijfsleven.  

technisch vmbo
Samen werken aan een sterk

GA NAAR WWW.HEUTINK.NL/STERKTECHNIEKONDERWIJS

EN DOWNLOAD DE OVERZICHTELIJKE INFOGRAPHIC VAN  

HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP.

Tip!

Stap voor stap de transitie de baas

Het begon met de brief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ van 

minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede 

Kamer; het resulteerde in extra budget voor techniekonderwijs. 

WAT EN WAAROM?

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch 

personeel. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord struc-

tureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief 

hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt 

namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs 

naar de arbeidsmarkt. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te 

werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat 

leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

 

ERKENNING VOOR HET VAK TECHNIEK

De stimulans is geweldig nieuws, de reden is echter allesbehalve 

nieuw voor u. Scholen met een technisch profiel of het vak Techniek, 

zijn dagelijks al bezig hun steentje bij te dragen aan kwalitatief goed, 

actueel en innovatief techniekonderwijs. Innovatief denken is één, 

maar vaak zijn randvoorwaarden als tijd en budget de bekende beren 

op de weg om ideeën ook daadwerkelijk naar de praktijk te kunnen 

brengen. Met het besluit van de Tweede Kamer krijgen scholen  

erkenning in het belang van techniek!

 

VERBINDING MET PRIMAIR ONDERWIJS

Het is zinvol overige schoolvestigingen en -soorten, zoals het  

primair onderwijs, bij de plannen te betrekken. Hierdoor worden  

jonge kinderen in staat gesteld al vroeg kennis te maken met  

techniek en technologie. Diverse voortgezet onderwijs scholen  

zijn hier al mee gestart. Bijvoorbeeld in de regio Zwolle, waar  

een TechLab wordt gerealiseerd waar naast VO-scholen ook  

basisscholen gebruik van kunnen maken. Voor de basisschool- 

leerlingen worden master classes ontwikkeld, waardoor deze  

kinderen geheel op hun niveau kennismaken met techniek. 

Fase 1. Aanloopfase (2018-2019)

Het afgelopen schooljaar zijn de eerste stappen in de transitie  

op weg naar een sterk technisch vmbo gezet. De eerste bedragen 

zijn uitgekeerd en -gegeven, regionale STO-samenwerkings- 

verbanden zijn opgericht, bijeenkomsten werden bijgewoond en 

plannen voor fase 2 werden opgesteld.

Fase 2. Transitiefase (2020-2023)

A > Uitvoering van regionale plannen

B > Middelen voorwaardelijk op goedgekeurde plannen

C >  Maximum aan te vragen bedrag op basis van bedrag  

per leerling in de vijf technische profielen op vmbo en vso

D >  Ook een apart fonds voor ‘techniekarme regio’s’ - aanvraag  

van minimaal 600.000 tot maximaal € 4.000.000 (voor 4 jaar)

Fase 3. Structurele fase (2024 >)

Vmbo Techniek 
krijgt extra budget!

“Welke code-taal wilt u  
uw leerlingen meegeven?
Block of Python codering  

zijn stap voor stap leerbaar 
met onze producten.”

Wist u dat Heutink materialen  
met curriculum ontwikkelt in  

samenwerking met kennispartners  
zoals Wismon, Techni Science,  
MakeBlock, Harrie Valkenier,  

LEGO® Education, Studio Tast,  
3Dkanjers, Emagine en meer?

Heutink is van oorsprong totaalleverancier voor het onderwijs  

en heeft ruim 100 jaar ervaring. Hierdoor kunnen we een  

sluitend product, curriculum én inrichtingsaanbod bieden  

voor deze doelgroep. We voorzien in het gehele proces van  

implementeren van techniek in het basisonderwijs.

 

BETERE SAMENWERKING TUSSEN HET VMBO EN MBO

De budgettering zet ook in op een sterke en duurzame  

regionale samenwerking, waaronder het partnerschap tussen 

vmbo en mbo. De samenwerking met het mbo zorgt voor een 

betere aansluiting tussen het vmbo en mbo en daarmee evenzo 

met de arbeidsmarkt. Vanuit het onderwijs wordt gewerkt aan 

doorlopende leerroutes, waardoor leerlingen de overstap van 

vmbo naar mbo makkelijker maken.

 

FACILITERING VANUIT HEUTINK

Met techniek in uw onderwijsaanbod heeft u iets prachtigs  

in huis en mag u bijdragen aan het opleiden van goed  

geschoolde toekomstige lassers, monteurs, installateurs en 

technici. Met de stimulans én erkenning vanuit de overheid  

voor uw vak ontstaan kansen voor uw lessen. Bijvoorbeeld  

op het gebied van de materialen die u aanbiedt en waar  

uw leerlingen mee aan de slag gaan.
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Technologie 
op het 

Vechtdal 
College in 

Hardenberg

Ewout Warringa en Jan ten Napel

“Start with Why” (Simon Sinek)
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      3D-printing wandkast
Deze wandkast met opstelling van de 

3D-printers is ontwikkeld vanuit visie  

op uitstraling met de ledverlichting  

die de 3D-printers aanlicht. De 3D- 

printers zijn geplaatst op uitschuifbare 

plateau’s waardoor deze naar voren  

gehaald kunnen worden, zodat het  

wisselen van rollen filament eenvoudig 

kan. Aan de wens zoveel mogelijk  

opbergruimte te realiseren is voldaan door 

de kast tot aan het plafond door te bouwen.  

De bovenste kasten zijn te bereiken met 

de traprail en verplaatsbare trap.

      Werkeiland
Voor de wandkast is een werktafel in  

eilandopstelling geplaatst, die te ge- 

bruiken is als zit-sta-werkplek. Onderin 

deze tafel is de recirculatieafzuiging  

geplaatst om er ook te kunnen solderen 

met puntafzuiging.

      Truss
Boven de werktafel plaatsten we  

een trussbalk voor het uitvoeren van

programmeren met verlichting en

het plaatsen van objecten voor het

vliegen met drones.

MAKE
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Een greep uit de toegepaste meubels en materialen

Kijk op heutink.nl voor alle specificaties

Vario opbergkast
005.034 Standaard uitvoering gecombineerd 

met 578.726 en 578.736 Gratnell bakken.

Opbergsysteem 
mobiele telefoons
004.038 De muuropberger/ 

telefoontas is een organizer 

 voor in het klaslokaal.  

LEGO® MINDSTORMS wedstrijdkast Heutink
701.501 Verrijdbare kast met een kunststof ombouw  

met opstaande rand. De kast wordt geleverd met 

12 kunststof Gratnell bakken (8x blauw en 4x transparant; 

hoogte 15 cm), 4 zwenkwielen en 2 handvatten. Daarnaast is 

er ruimte om 3 LEGO bakken te plaatsen (niet meegeleverd).

LupoStool kruk
Hoogte: 46, 56 en 61 cm.  

Multi-inzetbaar. 

716.171 Met rugleuning, met  

optioneel vaste voetensteun.

716.200 Zonder rugleuning,  

met vaste voetensteun.

Kruk
006.188 Stapelbaar. De zitting 

is van beuken multiplex. 

Hoogte 46 cm. Het frame is 

leverbaar in 3 basiskleuren.

PantoMove LuPo stoel
716.054 In hoogte verstelbaar.  

Optioneel met voetenring.  

Leverbaar in diverse kleuren.

Filament 3Dkanjers 
022.760 en verder Vervaardigd uit PLA, dikte 2,85 mm en 90 m.

3D-printer Ultimaker 2+
022.749 Ieder onderdeel is ontworpen om de best presterende en 

meest betrouwbare 3D-printer op de markt te maken. 

Aan de slag!

Biologisch
afbreekbaar

3Dkanjers Discovery begeleidingspakket 
022.707 Speciaal begeleidingspakket ontwikkeld voor de Dremel 

3D-printers in het voortgezet onderwijs. Naast persoonlijke 

begeleiding vanuit 3Dkanjers, krijgen de docenten en andere  

betrokkenen toegang tot het netwerk van 3Dkanjers en ontmoeten  

ze de ervaringen van anderen.

      UITGELICHT

Treinbanken
Uitgevoerd in Stamskin stoffering. 

Afmeting: 110 x 120 x 72 cm.

Uitgevoerd in Polyurea.  

Afmeting: 100 x 120 x 64 cm.

Voorzien van robuust 
onderframe en zware 
dubbele zwenkwielen

Rust en 
duidelijkheid 

tijdens 
de les

Onderstel in diverse kleuren 
& ophangbaar aan tafel!

MET
VERSPRIN-

GENDE 
VOETEN-

RING

Voorzien 
van CE 

MARKERING

Aankleders, thema- en sfeermakers, zone- 
aanduiders... Hoe je ze ook noemt, wandvisuals  

maken indruk! Of u nu kiest voor sfeerbeeld, informatieve 
afbeeldingen en/of teksten of in de lijn van uw huisstijl,  

signing is niet alleen mooi maar kan, afhankelijk van  
de gekozen bedrukking, ook heel functioneel zijn  

en dienst doen als communicatiedrager.

wandvisuals
Indrukwekkende    
    blikvangers

TIP
Ook ver-

krijgbaar in 
akoestische 

variant!

VEILIG  
& gebruiks-
vriendelijk

Tello Edu drone
023.771 Deze drone van Ryze is ideaal voor gebruik in het onderwijs. Hij vliegt 

nauwkeurig en stabiel dankzij de geavanceerde vluchttechnologie van DJI.

BRM Lasermachine 6090
Met de BRM 6090 kies je voor meerwaarde in productie en ontwerp.  

Eenvoudige maar veelzijdige machine, die gebruiksklaar wordt afgeleverd.

Vraag uw  
adviseur 
naar de  

mogelijk- 
heden
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Meer weten over de mogelijkheden van Makeblock? 
Kijk op heutink.nl voor het complete aanbod.

Makeblock bestaat uit meer dan 400 verschillende quasi-industriële onderdelen zoals elektronische  
modules, aluminium constructie materialen, overbrenging & bewegings-onderdelen, motoren en actuatoren. 

Dit alles in combinatie met een krachtig programmeerplatform dat Scratch, Pyton en C ondersteunt,  
stelt de docent in staat om STEAM-onderwijs vakoverstijgend en op elk niveau toe te passen.

Ultimate 2.0,  
Robot Science educatie kit
024.210 De mBot Ultimate 2.0 is een nog geavanceer-
dere programmeerbare robotkit die bestaat uit meer  
dan 550 mechanische onderdelen en elektronische 

modules voor 10 aangepaste robots en nog veel  
meer eigen projecten. De kit is compatibel met  

het makersplatform en Arduino en laat de 
fantasie de vrije loop. The sky is the limit! 

Ideaal voor robotliefhebbers. Laat leerlingen zelf 
spannende projecten bouwen met deze kit en laat ze 
ervaren hoeveel plezier ze kunnen hebben van het 
omzetten van hun ideeën naar de werkelijkheid.

mCreate
024.232 mCreate is een veelzijdige desktop  
3D-printer. De gepatenteerde smart nozzle,  
de flexibele magnetische plaat en de mogelijkheid 
om zelfs na een stroomstoring weer aan het werk  
te gaan, stellen mCreate in staat om een opmer-
kelijke hoog slagingspercentage en kwaliteit te 
leveren. Door snel over te schakelen naar de laser-
graveerstand voldoet de machine aan de behoef-
ten van een breder scala aan toepassingen in het 
STEAM-onderwijs of andere creatieve projecten. 

Een 
veelzijdige 

3D-
printer

KLaar voor 
de toekomst 
met 
makeblock

The 
sky is 
the 
limit

Als u weet dat van de leer-
lingen die nu op school 
zitten, straks 65% zal gaan 
werken in beroepen die  
nu nog niet eens bestaan, 
dan weet u ook dat het tijd is  
voor verandering. 

71% van de beroepen zal gerelateerd 

zijn aan programmeren en coderen  

en 80% heeft STEAM-vaardigheden 

nodig om zijn beroep straks goed 

te kunnen uitvoeren. Heutink heeft 

exclusief de complete leerlijn van 

Makeblock in haar assortiment die 

leerlingen gaat ondersteunen om de 

juiste vaardigheden onder de knie 

te krijgen, zodat zij straks klaar zijn 

voor de toekomst. Van basisschool-

vaardigheden tot alle vaardigheden 

die je nodig hebt in het VO en MBO.

Achter alle producten van Makeblock  

zit een uitgedacht curriculum en  

verschillende mogelijkheden tot  

programmeren. Van Scratch tot  

Python. Iedere leerling kan worden 

uitgedaagd op zijn of haar eigen 

niveau.

Halocode, draadloze single board computer
024.224 Makeblock Halocode is een single board computer  
met ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth. Ontworpen voor het  
programmeren in het onderwijs. Het compacte ontwerp 
integreert een brede selectie van sensoren en elektronische  
modules. Door de koppeling met de object-georiënteerde  
visuele programmeersoftware mBlock (scratch) biedt  
de Halocode allerlei mogelijkheden om met een paar klikken  
de AI- en IoT-toepassing te ervaren. De Halocode maakt  
creëren eenvoudig en leuk. 

Neuron, ontdekken  
met elektronische bouwstenen
024.205-024.206 Makeblock Neuron bevat  
tientallen verschillende elektronische modules 
zoals ledpanelen, camera’s, sensoren, ultrasoon  
en motoren. Door middel van eenvoudige com- 
binaties kunnen diverse creatieve uitvindingen  
worden gedaan. Met de een-voudig te gebruiken 
flow-based programmeersoftware kan de neuron  
aangestuurd worden zonder complexe code- 
programmering. 

Samen met lasersnijders  
en 3D-printers is  

niets meer onmogelijk!

SPECIAAL 
ONTWORPEN VOOR 

EDUCATIE

Laserbox, 
een slimme desktop 
lasersnijder
024.228 Speciaal ontworpen voor 
educatie en creatie herdefinieert  
de Laserbox het gebruikersgemak 
van lasersnijden, door gebruik  
te maken van een hoge resolutie 
ultra-groothoek camera in com- 
binatie met AI visuele algoritme.  
De machine kan automatisch  
elk officieel materiaal identificeren 
en vervolgens de parameters voor 
het snijden en graveren op basis 
daarvan instellen. De laserbox is 
een revolutionaire lasersnijder  
omdat je kunt lasersnijden op basis 
van een handgemaakte tekening  
of ontwerp. Het maken van een 
ontwerp is nog nooit zo eenvoudig 
geweest!

 

mBot Ranger  
024.209 De mBot Ranger is een geavanceerdere 
versie van de mBot, die wordt geleverd met drie  
vooraf ingestelde vormen, voor drie keer zoveel 
plezier! Vanaf de bouw en de bediening tot en  
met de programmering laat de Ranger kinderen 
op een eenvoudige en leuke manier STEAM- 
onderwijs volgen. Ranger laat leerlingen  
beginnen met het programmeren van robots  
en gaat met hen mee als ze groeien en hun  
probleemoplossend vermogen ontwikkelen.

beginnen met 
robot educatie

De meervormige
landverkenner

mBot
022.868 mBot is een STEAM-onderwijsrobot  
voor beginners, die het lesgeven en leren pro-
grammeren van robots eenvoudig en leuk  
maakt. Met slechts een schroevendraaier, de 
stapsgewijze instructies en een studieschema  
kunnen kinderen een robot vanaf nul bouwen  
en het plezier van het hands-on creëren ervaren. 
Ze leren een verscheidenheid aan robotachtige 
machines en elektronische onderdelen kennen, 
leren de basisprincipes van blokgewijs program-
meren kennen en ontwikkelen logische denk-  
en ontwerpvaardigheden.

bouwen

waarnemen

aansturen

uitvoeren

bewegen

Combineer componenten 
voor een pakket op maat

Oplossingen bouwen  
met coding en robotica

Robots spelen een belangrijke rol in ons  
dagelijks leven. Of het nu gaat om een  

oplossing voor energie, voeding of productie, 
met robots kunt u zaken digitaliseren, auto-
matiseren en gemakkelijker maken. Steeds 
meer uitdagende vragen worden met robots 

opgelost. Met de juiste componenten en  
mini computers kunt u ze voor u laten werken.

Stel je eigen pakket samen
Mogelijke componenten vindt u in de 

Makeblock Makerspace. Een zeer breed  
pakket met elektronische modules,  

motoren en actuatoren, bouw-, transmissie- 
en bewegings componenten voor het bouwen 

van elke oplossing. Met mBlockly kunt u  
alles programmeren.
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Scrum is een werkwijze om op een flexibele manier gewenste  
projecten samen op te leveren. Steeds meer scholen in het VO gebruiken  

de Scrum methodiek, met leerlingen maar ook in het team. 

in het project worden gedaan, ook 

weer realtime volgen en er vervol-

gens weer samen aan doorwer-

ken. Deze wisselwerking tussen 

teamleden vergroot het succes van 

het project. Ze maken veel meer 

gebruik van elkaars kennis en 

vanwege de transparante werkwijze 

blijft het project overzichtelijk, taken 

zijn helder en ideeën krijgen kans 

van slagen. 

 

SCRUMWAND VOOR PROJECT- 

BASED LEARNING

Dat we met de oplossing van Nureva 

vonden wat we zochten, blijkt ook 

uit de enthousiaste reacties van de 

scholen die het gebruiken. Zo horen 

we dat de manier waarop Nureva 

werkt innovatief en eenvoudig is. 

Ook de vormgeving valt op. Deze is 

ondersteunend aan de inhoud, mo-

dern en sluit aan op de belevingswe-

reld van leerlingen en docenten. 

INVESTERING VOOR 

DE TOEKOMST

Door deze interactieve, professio-

nele oplossing voor project-based 

learning zijn wij ervan overtuigd 

dat de docent op een leuke manier 

leer lingen bij de les houdt. Ze leren 

op een innovatieve wijze en zijn 

goed voorbereid op het vervolg-

onderwijs. Een mooie investering  

in de toekomst. 

We zien de bekende variant waarbij 

post-its op een lange wand worden 

geplaatst. Dat lijkt een handige 

oplossing, maar het is niet effectief 

voor een project dat langer duurt of 

als meerdere groepen één ruimte 

gebruiken. Het antwoord daarop is 

een praktische cloudoplossing voor 

project-based learning die tijds- en 

plaatsonafhankelijk is. 

Met de scrumwand en de Nureva 

Span Control software is de docent 

in de lead en kan hij leerlingen of 

collega’s uitnodigen om inter- 

actief te scrummen. Deze wand is 

beschikbaar in vrijwel alle denkbare 

formaten: van links naar rechts in 

een ruimte, inklapbaar of vast;  

alles is mogelijk. Afhankelijk van 

de gewenste workspace maken we 

een ontwerpvoorstel. U kunt direct 

aan de slag, omdat wij de complete 

installatie verzorgen.

HOE HET WERKT

De docent sluit zijn device aan en 

kan meteen aan de slag met leer-

lingen of collega’s. Door eenvoudig 

’teamleden’ uit te nodigen, kan ieder 

lid realtime aanpassingen of aa- 

vullingen doen op het project, zelfs 

als deze niet fysiek in dezelfde 

ruimte aanwezig is. Aangesloten 

teamleden kunnen alle acties die 

Chameleon 
scrumwand!

Maak kennis met de

Chameleon
scrumwand

Deze wand is beschikbaar 
in vrijwel alle denkbare  

formaten: van links naar rechts  
in een ruimte, inklapbaar  
of vast; alles is mogelijk. 

SCRUM
for education

“ uitdagend voor
leerlingen, plug & play

voor docenten ”

“Don’t scale the size of your ideas
to the size of your whiteboard”
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Het vakgebied Techniek vraagt 

om een inspirerende en active-

rende leerruimte met speci-

fieke, kwalitatief uitstekende 

materialen die aansluiten bij 

de trends en ontwikkelingen in 

het onderwijs. Een omgeving 

die de leerlingen uitdaagt zélf 

na te denken, uit te proberen en 

te experimenteren. Niet enkel 

resultaatgericht, maar vooral 

ook procesgericht. Niet voor 

niets vinden wij het voorgezet 

onderwijs een vak apart!

Heutink biedt educatieve meer-

waarde, door een afwisselend 

aanbod met mooie materialen en 

een inrichtingsvoorstel op maat 

passend bij de school en haar 

leerlingen. 

Jarenlang was een traditioneel  
technieklokaal zichtbaar op een middelbare  
school. In dit lokaal stonden de kolomboren,  
figuurzagen en soldeerbouten. Hier konden  

leerlingen zich voorbereiden op de bovenbouw,  
ze konden eindelijk werken met hun handen. 

activerende 
en inspirerende 

leerruimte 
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Scholengemeenschap Pantarijn
Rhenen

pantarijn 
ontdek(t) 
je talent

Aan de slag
met je handen!

Kantel-
bare 

werktafels 
en taboeretten

die altijd passen door  
de verspringende 

voetenring

Bij regionale scholengemeenschap Pantarijn  

kunnen leerlingen hun talenten ontdekken 

en ontwikkelen. De school zet zich in voor 
onderwijs dat uitdaagt, aanspreekt,  
ruimte geeft en activeert. Dat is goed  

terug te zien in het door Heutink  

projectinrichting ingerichte crealokaal  

waar zowel lessen handvaardigheid  

als tekenen worden gegeven.
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1. TEACHER CAPSULE 

Geheel in stijl van de Teacher Capsuleserie is er ook een BiNaSk-docentmeubel  

met ruimte voor gas-, water- en elektra aansluitingen. 

2. TOA TRANSPORTTAFEL MET OPBERGRUIMTE

Voor het voorbereiden en het uitvoeren van de proefjes is er een TOA transporttafel 

ontwikkeld: een verrijdbare Capsuletafel voorzien van Grattnel opbergbakken. 

1

2

molecule
De moleculetafel is er in twee vormen: de basismolecule  
en de haltermolecule. De basismolecule is de ronde tafel  
met één “hap” eruit, de haltermolecule is de ronde tafel met 
twee “happen” eruit. Door deze bolle en holle vormen  
kunnen de tafels eenvoudig worden gekoppeld. 

Voldoende 
plek voor  

zes tot acht 
leerlingen  
per tafel

Handig!  
Met afneembaar inspectiepaneel

Alles-in-één

Beiden tafels kunnen worden 

uitgevoerd met spoelbak, kraan, 

gas- en stroomaansluitingen. 

In de centrale stalen kolompoot 

zijn alle leidingen opgenomen. 

Kwaliteit

Het werkblad is uitgevoerd  

in een naadloos verwerkte  

Getacore toplaag en is verder  

40 mm massief afgewerkt. 

    Met afneembaar 
inspectiepaneel

Gaskraan + 
    snelkoppeling

molecule
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De Capsuletafel is opgebouwd  
uit twee bladen die beiden draaibaar zijn.  
De vormgeving van het blad is  
gebaseerd op de vorm van een capsule. 

CENTRAAL, INDIVIDUEEL  

EN GROEPSGEWIJS 

De Capsuletafel is de ideale  

oplossing voor het hybride  

klaslokaal waarbij men klas- 

sikaal lesgeven wil afwisselen 

met werken in groepen of 

individueel. Speciaal voor de  

Natuur- en Scheikundelokalen  

is van deze tafel een hoge variant 

ontwikkeld die ook kan worden 

uitgevoerd met spoelbak, kraan, 

gas- en stroomaansluitingen. 

VERNUFTIGE  

SCHARNIERCONSTRUCTIE

De Capsuletafels hebben een  

vaste poot waarin voorzieningen 

zoals elektra en data kunnen  

worden opgenomen. Door de 

vernuftige scharnierconstructie 

kunnen de bladen draaien  

waardoor de indeling van het 

klaslokaal snel en eenvoudig kan 

worden aangepast.

MINI CAPSULE

Om het capsuleprogramma  

compleet te maken is er ook  

de Mini Capsuletafel. Een een- 

persoonstafel met T-poot frame 

en vast blad. De vorm van het  

blad, met een holle en een bolle 

zijde, maakt het mogelijk met 

deze tafels diverse opstellings- 

configuraties te maken. 

capsule
Het huidige onderwijs wisselt steeds tussen klassikaal  

en groepsonderwijs. Dit vraagt om een flexibele indeling van 
het klaslokaal. Belangrijk hierbij is dat de wijziging  

van de indeling eenvoudig, efficiënt en snel kan gebeuren. 

capsule

Zowel met vaste  
  als draaibare poot

PANTOSWING-LUPO STOEL

716.031 Uitgevoerd met  

dynamische zit en ergonomisch 

gevormde zitkuip. Voorzien  

van unieke duoglijders waardoor 

krassen op (linoleum) vloeren  

voorkomen worden. Uit te voeren 

in diverse zithoogtes en kleuren.
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      “WE ZIJN ERG BLIJ 
  MET DE MODERNE, 
         KLEURIGE ELEMENTEN 
    IN DE LICHTE OMGEVING.”

1

DE BESTE MERKEN EN ONS  

MAATWERK GECOMBINEERD VOOR  

EEN VIERTAL ONDERWIJSRUIMTES

BINASK-AFDELING MET TOA-RUIMTE

Met onder andere veilgheidskast en loog- 

zurenkast gekoppeld op 24/7 afzuiging,  

zowel vaste als verrijdbare werktafels met  

volkern werkbladen, een geïntegreerde vaat-

wasser en maatwerk vitrine-opslagkasten.

CKV-MUZIEKLOKAAL 

Met onder andere duo werkplekken,  

ergonomisch gevormde, beweeglijke stoelen  

en een maatwerk opbergmeubel aan de  

wand van staal en hout voor de opslag  

van muziekinstrumenten. 

SCIENCEPLEIN

Met onder andere Moleculetafels voorzien  

van geïntegreerd gas, wcd en water, verrijdbare  

presentatie-zuurkast en een docententafel  

met centrale sturing voor gas, elektra en water 

op de leerlingtafels. 

BIOLOGIELOKAAL

Met onder andere standaard leerlingtafels en  

maatwerk werktafels langs de wanden voor  

het werken met microscopen en het doen van 

proeven. 

Stroom-
katrol 

91402185  Met 4 
wandcontact-

doos ingangen 

Ook voor
doorgeefzuur- 

en vitrine-
kasten kunt u 

bij Heutink 
terecht.

Science is leuk!
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Voor de locatie van Pantarijn in Kesteren mochten  

we een heleboel heel gevarieerde ruimtes inrichten.  

Allemaal passend bij de identiteit van de school,  
maar steeds met een eigen, ruimtespecifieke  
uitstraling. We gingen aan de slag met de nieuwe  

keuken, aula, leerplein, BiNaSk-afdeling, Scienceplein,  

Biologielokaal en CKV-muzieklokaal.

KEUKEN MET TOPKWALITEIT APPARATUUR

De professionele catering- en leskeuken is geheel  

volgens de geldende HACCP-regelgeving ingericht.  

In de keuken zijn leerlingkooktafels met RVS-  

werkbladen en frame gecombineerd met volkern 

kastruimte en inductiekooktafels met flexzone. 

voor elke  
ruimte 
een eigen 
gezicht

Catering- 
en les-
keuken
in één!

               Een leeromgeving
met topkwaliteit apparatuur

Scholengemeenschap Pantarijn 
Kesteren
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IJzer-
sterk

in staal en 
hout

Door eigen 
productielocaties  

en interieur- 
architecten zijn we 

sterk in 
maatwerk

Een goed meubel start met de juiste materialen  

(grondstoffen). Naast voorkeuren zoals kleur en  

materiaalsoort, zijn ook kwaliteit en duurzaamheid  

van belang.

Om van mooie materialen goede meubels te maken 

die voldoen aan alle specifieke wensen en eisen zoals 

gebruiksgemak, levensduur en comfort, zijn de juiste 

machines nodig die het materiaal met respect ‘behan-

delen’. Veiligheid, professionaliteit en nauwkeurigheid 

zijn hierin cruciale voor waarden.

En last but not least: materialen en machines zijn  

weinig waard zonder de juiste mensen die er mee  

werken. Het derde, cruciale onderdeel in het  

productieproces van maatwerk meubels is dan ook  

de makers: de vakmannen en –vrouwen die met  

zorg en aandacht aan het werk gaan met de materialen 

en de machines. Ervaren, professionele, nauwkeurige 

en bovenal gepassioneerde vakmensen zijn het kersje 

op de maatwerk-taart. Zij maken van maatwerk een 

knap staaltje vakwerk!

MATERIALEN

MACHINES

MAKERS

De ’M’ van 
maatwerk 

Maatwerk is een veelomvattende term. Want eigenlijk is alles  

wat niet standaard is maatwerk. Maar hoe weet je nu of je er goed 

aan doet voor maatwerk te gaan? Allereerst is maatwerk heel geschikt 

om de ruimte optimaal te benutten. Daarnaast wordt maatwerk veel 

toegepast voor het neerzetten van een duidelijke eigen identiteit 

doorvertaald naar de inrichting. Soms wordt voor maatwerk gekozen 

omdat dit gewoon vooral heel mooi is. Bij Heutink projectinrichting  

geloven we dat góed maatwerk valt of staat met de juiste combinatie 

van drie factoren die samen bepalend zijn voor de mate van  

kwaliteit en daarmee het succes van maatwerk meubilair:

> Kwaliteit staat voorop
> Geen uitdaging is te groot
> Ruimte voor innovatieve  

ideeën en toepassingen
> Modernste technieken in  

combinatie met ambacht
> Ideeën toetsen en wijzigen
> Efficiënt en accuraat 

productie proces
>  Productie volgens de  

hoogste Nederlandse  
kwaliteitseisen

> Korte lijnen en snel schakelen
> Gemaakt met liefde  

(en dat zie je)

> Als het standaard  
meubilairaanbod  
niet volstaat

> Bij ‘onhandige’ hoeken  
en ruimtes

> Bij relatief kleine ruimtes - 
minimaal ruimteverlies

> Bij innovatieve  
inrichtingswensen

> Voor handige extra  
functionaliteiten van  
het meubilair

> Bij specifieke wensen

Daarom
maatwerk!

De 
voordelen:
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