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IN DIALOOG OVER
'Hoe maak ik een start met techniek in mijn

klas?'
O.L.V.: Eef Smits (Techniek Nederland) en Annabelle Hoogakker (OO ‘sH) 

 
Onder de leiding van Eef Smits (Techniek Nederland) en Annabelle
Hoogakker (studentmedewerker OO’ sH) is er een gesprek ontstaan
over het starten met techniek in de klas. Vooral studenten en
deelnemers uit de technische sector waren benieuwd hoe je zonder
al te veel voorbereidingstijd toch een goede techniekles kan geven. 

Eén van de onderwerpen die goed naar voren kwam, was het
stellen van doelen met Tule SLO als handige leidraad. Waarom wil
jij de leerlingen juist dit proefje laten uitvoeren en wat moeten de
leerlingen weten of kunnen als zij dit proefje hebben uitgevoerd?
Wat moeten de leerlingen gaan onderzoeken of ontdekken? Dat
moet voor zowel de leerkracht als de leerling duidelijk zijn. Vanuit
de kerndoelen van Tule SLO kun jij kijken of jouw doel past bij de
doorlopende leerlijn voor natuur en techniek. 

Vanuit de technische sector werd aan docenten als tip gegeven om
het jezelf vooral niet te moeilijk te maken. Vraag hulp aan
technische mensen binnen jouw netwerk, want de proefjes kunnen
met weinig materiaal al vorm krijgen. Met UV-lampen kun je een
laserlampje maken, van soda kun je midden in de zomer sneeuw
maken en het thema verbinden kan gevisualiseerd worden met
dozen, blokjes en draadjes. 

Werk vanuit een thema en doelen. Daarna kun je gaan uitbouwen
met proefjes en expertises binnen jouw netwerk inzetten. 

Tips

Website Doelen

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-po/
https://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html


IN DIALOOG OVER
‘Hoe kom ik tot een visie op techniekonderwijs

die aansluit bij de leerlijn techniek?’
O.L.V.: Zoé Ten Brink (Bossche Vakschool) en Mandy van Wanrooij (OO ‘sH)

 In deze groep was er een dynamisch gesprek met expertise
vanuit verschillende invalshoeken, zoals ISK leerlingen bij de
zomerschool, basisonderwijs en GrowWizzKid.

 
Welke mogelijkheden zijn er binnen techniek voor leerlingen
met een taalachterstand? 
Zoé ten Brink: ‘Techniek is niet iets waar veel taal bij nodig
hoeft te zijn, veel gaat vanuit het ontwerpend en
onderzoekend leren waarbij veel beeld wordt gebruikt. Het is
niet erg als het fout gaat, trial and error proces. Een mooi
voorbeeld is de Bossche Talent School. Hierbij zaten alle
niveaus door elkaar. Denk hierbij aan opleidingsniveau,
taalniveau, enz. De leerlingen gingen elkaar helpen. Er
gebeurde veel met techniek, maar ook daarbuiten.’

 
Heb je als school een technieklokaal nodig om een goede
techniekles te kunnen geven?
Zoé ten Brink: ‘Nee, vanuit de beleving van het kind/leerling is
het prettig als je een technieklokaal hebt, maar dit is geen
randvoorwaarde. Ook als docent is het makkelijk, zodat je altijd
alle materialen bij elkaar hebt. Bij VO-scholen zijn deze er vaak.
In het basisonderwijs vaak niet. De Techniektour is er om
lessen klaar te zetten voor docenten/leerkrachten in het eigen
lokaal. Zoé en haar collega’s kunnen de lessen dan verzorgen,
maar leerkrachten kunnen dit ook zelf doen. Ook is er een
mogelijkheid dat leerlingen naar de Bossche Vakschool
komen, waar leerlingen dan een ontwerp maken en uitwerken.
De Techniektour is er dit jaar voor de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs. Er ligt ook behoefte bij de middenbouw, dit is
voor ons een mooi doel om naar toe te werken in de toekomst.
 

 
 



Hoe kan ik in mijn klas techniek uitbreiden?
Deze vraag kwam van een pabo-student, tevens een stagiaire
van groep 3: ‘Momenteel is er op de school geen gerichte visie
op techniek. Vanuit een methode worden lessen aangeboden,
maar deze zijn niet prikkelend en uitdagend voor de kinderen.
De vorige stagiaire heeft al verschillende proefjes gedaan
binnen de groep, de kinderen waren erg enthousiast. Ik zou
hier graag op willen voortborduren, maar dan samenvoegen
binnen een thema. Waar kan ik materialen vinden als deze niet
op de school aanwezig zijn?

Zoé ten Brink: 'In Den Bosch is het initiatief niet stapelen maar
vervangen. Het feit dat van tevoren al duidelijk wordt gemaakt
welke doelen er in de lessen terugkomen, wordt voornamelijk
als voordeel ervaren. In plaats van alles extra te doen, is het fijn
dat er ook dingen kunnen worden vervangen. Het is echt
gebaseerd op de leerdoelen en doelen die in het curriculum
staan. Het is aan de leerkracht zelf om te kijken wat er uit het
curriculum kan en wat er vervangen kan worden. In Den Bosch
is er oog voor verschillende thema’s, waar techniekmakelaars
van Knooppunt Technologie 073 voor in worden gezet.'

 
 
 

De volgende initiatieven zouden je o.a. kunnen helpen

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/
http://www.knooppunt-technologie.nl/
https://www.growwizzkid.nl/
https://www.zomerklas.nl/
https://www.mol073.nl/
https://www.bosschevakschool.nl/Portals/777/Nieuwsbericht%20Website%20BVS%20Techniektour%2010-12-2020.pdf?ver=2020-12-10-091610-470


‘Wat kunnen we leren van bestaande techniek
onderwijsprojecten?’

O.L.V.: Maarten van der Vaart (Tausch) en Dorieke Houthuijzen  (OO ‘sH)

Na een korte, inspirerende pitch van Maarten van der Vaart over
Let's Play dat hij heeft opgezet met zijn bedrijf Tausch, vertelt hij
nog meer over het project.
Het gebouw, waarin Let's Play zich bevindt, bevat vier prachtige
lokalen, te zien als vier werelden. Iedere wereld is een domein waar
techniek centraal staat. Verder kan ieder kind hier haar of zijn talent  
ontdekken. Dit ontdekken noemt Maarten flex leren.

In de ruimtes zijn grote kasten aanwezig met daarin een ruime
keuze aan materiaal.  De docenten kunnen via de webwinkel
aangeven waar ze gebruik van willen maken. De inspiratiemaker
start de les op, waarna de leerkracht het overneemt.
De inspiratiemakers ontwikkelen samen met leerkrachten en
ondernemers materiaal voor Let's Play. 

Van de meisjes tot 14 jaar heeft 60% belangstelling in techniek,
maar die belangstelling moet wel worden ontwikkeld voor die
leeftijd. Maarten probeert met Let's Play hierop in te spelen. 

Later in het gesprek spreekt Maarten een droom uit over het
project Let's Work, waarbij er banen en vrijwilligerswerk worden
aangeboden en verzameld voor jongeren tot 24 jaar. Het idee is om
geen geld te vragen aan bedrijven, maar om te werken met het
idee jongeren te enthousiasmeren voor bedrijven. Bijvoorbeeld een
tandarts die 2 leerlingen uit groep 8 wil ontvangen of een gastles
komt geven. 

IN DIALOOG OVER

Website

https://www.letsplayskopos.nl/


Dorieke Houthuijzen, een student-medewerker van Ondernemend
Onderwijs 'sH, heeft een lesformulier ontworpen, dat gebruikt kan

worden voor technieklessen. 
 

Daarbij is een aanbeveling gedaan aan de leerkrachten in het
basisonderwijs en is er een voorbeeld van haar project uitgewerkt. 

 

AANBEVELING
Lesvoorbereiding

E-mail: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com
Website: https://www.ondernemend-onderwijs.nl/

Ondernemend Onderwijs

Eef Smits

Zoé ten Brink

Maarten van der Vaart

CONTACT

E-mail: Adbu.EA.Smits@outlook.com

E-mail: z.tenbrink@bosschevakschool.nl

E-mail: maarten@tausch.com

LINK NAAR
MAP

https://drive.google.com/file/d/1dsAdxyc4lEGjrXzX1yrxp8RdjI3qmnHF/view
https://drive.google.com/drive/folders/11IoJSa58Pnm7pu3yhb0kow09ptDfKPGS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11IoJSa58Pnm7pu3yhb0kow09ptDfKPGS?usp=sharing

