
HAVO/VWO
 

HEEL DE WERELD WORDT JE THUIS
Aanmelden of informatie  >>            >> info@lyceumkralingen.nl

MEER INFORMATIE
www.lyceumkralingen.nl  

info@lyceumkralingen.nl 

telefoon: 010 411 15 45

ADRES
Lyceum Kralingen

Witte Hertstraat 

3061 CT Rotterdam

Openbaar vervoer: metrohalte Oostplein (3 minuten lopen)

lyceumkralingen.nl

WELKOM!
Wij organiseren open dagen en kennismakingsdagen -  

meer informatie hierover vind je op onze website. Ook op 

andere dagen ben je van harte welkom om rond te kijken 

op onze school en gesprekken te voeren met docenten en 

leerlingen. 

KIJK OOK NAAR ONZE FOLDER LYCEUM 
KRALINGEN INTERNATIONAL OVER:

  WERELDBURGERSCHAP
  > Betrokken zijn bij de wereld

  FILOSOFIE
  > Creatief en analytisch leren denken 

denken

  CAMBRIDGE ENGELS
  > Wereldtaal Engels op hoog niveau 

  DELF-FRANÇAIS
  > Diplôme d’études en langue française

  SPAANS 
  > De derde taal van de wereld leren spreken

  CHINESE TAAL EN CULTUUR 
  >  Thuisraken in de Chinese taal en cultuur

HEEL DE WERELD WORDT JE THUIS 
Het Lyceum Kralingen is een havo/vwo met extra 

aandacht voor de ontwikkeling van wereldburgerschap, 

in combinatie met een Technasium en Codasium. Onze 

leerlingen leren ver over de grens te kijken, met Cambridge 

Engels, DELF Français, Spaans en Chinees. Het is onze 

missie om leerlingen te laten uitgroeien tot zelfbewuste 

jongvolwassenen, die verantwoordelijkheid nemen voor de 

wereldwijde samenleving waarin zij leven.

TECHNASIUM 
& CODASIUM

CODASIUM
 

TECHNASIUM 

TALENTA Kijk ook naar onze folder

 > Clubs voor Wereldburgers na schooltijd



Daar sta je dan, op het punt om een nieuwe school te kiezen. 

Vragen dwarrelen voortdurend door je hoofd.

 Wie wil ik zijn, wat wil ik worden? 

 In welke wereld wil ik leven? 

Alle kanten kan je nog op, niets ligt vast. Alles verandert zo 

snel dat we nog niet kunnen weten hoe de wereld er over tien 

of twintig jaar uitziet. Niemand weet welke nieuwe beroepen 

er dan zullen bestaan. 

Wat we wel weten: bij alles wat we doen gebruiken we 

technologie. Digitale technologie, hardware, software, chips, 

robotica. De dingen die je om je heen ziet, kunnen alleen 

maar werken dankzij die technologie, zoals auto’s, treinen, 

vliegtuigen, jouw eigen telefoon en computer. Kortom: alle 

apparaten.

Elke dag verzint ergens op de wereld wel iemand een nieuwe 

app, een nieuwe techniek, een nieuwe toepassing. Daardoor 

verandert iedere keer weer de manier waarop we werken en 

leven.

Denk je in dat jij later de nieuwste apps en websites ontwerpt, 

apparaten om het leven mooier te maken en mensen te 

helpen of technieken om beter met onze aarde om te gaan. 

Beeld je in dat je arts bent en die nieuwe technologie gebruikt 

om mensen beter te maken. Dat je de politiek in gaat of juf 

TECHNASIUM 
& CODASIUM
voor nieuwe 
wereldburgers

TECHNASIUM
Op het Technasium leer je hoe je door onderzoek en 

ontwerpen nieuwe producten en toepassingen kan maken en 

bestaande verbeteren. Je zit niet zomaar stil in de klas naar de 

leraar te luisteren, je gaat zelf aan het werk. In een team met 

klasgenoten. Steeds werk je samen aan een project, dat begint 

met een echt probleem waar een bedrijf of instelling een 

oplossing voor zoekt. 

Bij ieder project doorloop je met je team dezelfde fasen: 

brainstormen, onderzoeken, verslag maken, schetsen, 

ontwerpen, model maken, presenteren. In alles word je steeds 

een beetje beter. Tot aan het examenjaar krijg je opdrachten 

via je docent, maar voor het eindexamen zoek je zelf een 

opdrachtgever en bedenk je zelf de opdracht. Dit is je kans om 

uit te zoeken wat je altijd al hebt willen uitzoeken.

CODASIUM 
Op het Codasium leer je niet alleen coderen 

(computerprogramma’s schrijven), maar ook wat je 

allemaal met die programma’s kunt doen. Coderen is een 

taal, net zoals Nederlands en Engels. Taal is voor iedereen, 

daarom is coderen ook voor iedereen (en niet alleen voor 

programmeurs). Met codes kun je namelijk met je computer 

‘praten’, je kunt hem laten doen wat je hem opdraagt. 

wordt en goed kan nadenken over de gevolgen van een 

nieuwe techniek. 

In de toekomst zal iedereen nieuwe technologie maken 

of toepassen, de enige grens is onze eigen verbeelding 

en denkkracht. Bij ons op school leer je precies dat: je 

verbeelding en denkkracht gebruiken.

Lyceum Kralingen heeft twee studierichtingen voor 

nieuwsgierige jongens en meisjes die niet kunnen wachten 

op die toekomst. Op ons Technasium en Codasium leer je 

over de nieuwe technologie en digitale technieken. Je leert 

ook dat het uiteindelijk niet om de techniek gaat. Dat het altijd 

om mensen gaat. Om samenleven, problemen oplossen, de 

wereld steeds een beetje mooier maken.  

Werkplaats Technasium/Codasium

Denktank  >  chillen en nadenken

Computers > programmeren

Atelier   >  tekenen en digitaal ontwerpen

Lab  > experimenteren 

Scrapheap >  modellen maken

Pitstop  >  overleggen met docenten

Stel je voor! Je hebt een idee, je vertaalt je idee in code en je 

zegt daarmee wat je computer moet doen. Zo werken games, 

websites, telefoons en alle andere digitale apparaten. In de 

klas ga je in kleine groepjes aan het werk, eerst in opdracht 

van een docent en later in opdracht van een echt bedrijf. Je 

leert coderen en alles wat daarbij komt kijken: doorzetten, 

samenwerken en computational thinking*. 

* Als je aan het coderen bent, ben je eigenlijk puzzeltjes aan het oplossen: je haalt een

probleem uit elkaar en de deelproblemen die je dan hebt, los je stap voor stap op. Zo 

helder en mooi mogelijk. Je ziet meteen dat dit niet alleen van pas komt bij coderen, maar 

bij alles wat je doet.

Dat wordt nog moeilijk kiezen, tussen het Technasium en 

Codasium. Gelukkig heb je in de brugklas de tijd om ze allebei 

uit te proberen. Je zult merken dat het steeds gaat om welk 

mens jij aan het worden bent en welke plek jij in gaat nemen 

als je van school af bent. Je leert technologie te zien als tool, 

als hulpmiddel, om problemen op te lossen en je in te zetten 

voor een betere wereld. Als een echte wereldburger van de 

21ste eeuw!
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Brugklas

Meteen in het eerste jaar maak je kennis met het Technasium 

en Codasium: alle brugklassers volgen het Technasiumvak 

Onderzoeken & Ontwerpen en het Codasiumvak Coderen. 

Aan het einde van de brugklas kun je kiezen om in een van 

de richtingen verder te gaan. In het eindexamenjaar leg je 

je meesterproef af en sluit je het programma af met een 

speciaal certificaat.


