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Uitwerking van plan 
 

AANLEIDING 

 
Vanuit Kearn Welzijn en PCBO Tytsjerksteradiel is het plan ontstaan om een mobiele 
Talentenwerkplaats te bouwen met als aanbod: wetenschap en technologie. 
4 schoolbesturen en 2 gemeentes hebben dit initiatief omarmd en doen mee. 
 

ACHTERGROND 

 
We leven in een tijd waarin technologie ene grote rol speelt en in de toekomst zal die rol steeds 
groter worden. Kinderen leren over- en meenemen in de wereld van de wetenschap en de 
technologie is geen keuze maar een must.  
Kinderen leren niet alleen op school, maar ook na schooltijd, in ‘vrije tijd’: met andere 
leeftijdsgenootjes spelen en ontdekken zij in hun eigen leefomgeving.  
In de verschillende dorpen zijn er vaak wel voorzieningen en activiteiten als het gaat om sport en 
bewegen, kunst, muziek en culturele activiteiten, zowel binnen school als daarbuiten. Maar op het 
gebied van Technologie en Wetenschap constateren onderwijs, welzijn en kinderopvang leemtes. En 
dat juist, op een gebied wat we volop nodig hebben nu en in de toekomst, als het gaat om 
duurzaamheid en samenleven?   
Wij vinden het belangrijk om kinderen kennis te laten maken met- , enthousiast worden over- en 
ervaring  op te doen met Wetenschap en Technologie. Het gaat dan om onderzoek doe 
én nieuwsgierig worden te stimuleren.  
Daarom hebben wij, onderwijs en welzijn elkaar opgezocht om daar een oplossing voor te vinden. 
Dat resulteerde in de bouw van een Talentenwerkplaats. 
 

Duurzaamheid als thema binnen het onderwijs en in de samenleving is een belangrijke  
basisvoorwaarde om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie 
voor nu, later, hier en daar.  
Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken welke rol zij hebben en kunnen 
invullen als het gaat om duurzaamheid. De kinderen van nu de volwassen van de toekomst hebben 
een belangrijke rol als het gaat om duurzaamheid en de wereld een stukje groener, gezonder en 
gelukkiger te maken. 
Deze Globals Goals zijn binnen de Talentenwerkplaats belangrijke thema’s om samen met de 
kinderen mee aan de slag te gaan( http://www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/).  

Om daar voor de lange termijn ook echt werk van te kunnen maken is het belangrijk dat mensen 
kennis en vaardigheden ontwikkelen om de context van de uitdagingen te begrijpen en daar later 
vanuit hun werk en maatschappelijke rol vorm en inhoud aan kunnen geven. Het onderwijs vervult 
daar een cruciale rol in. Kinderen inleiden in de Wetenschap en technologie zijn daar essentieel 
voor.   
 

REGIO BUSINESS MODEL 

 
1) Probleem? Uitdaging? 

Scholen zijn/ worden verplicht om een leerlijn te hebben voor wetenschap en technologie. 
Echter: 

- het aanbod voor wetenschap en technologie en een doorlopende leerlijn daarvoor is voor 
scholen lastig te realiseren door gebrek aan kennis, materialen; 

- kinderen groeien op in een wereld vol technologie en dat zal alleen maar meer worden. We 
moeten hen daartoe inleiden en dat gebeurt nog onvoldoende; 

http://www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/


- duurzaamheid moet een plek krijgen in het curriculum: duurzaam denken en duurzaam 

doen. Dat is nu nog te weinig opgenomen in het curriculum; 

- een leerkracht moet veel vakken aanbieden. Een gebied als wetenschap en technologie 

vraagt veel voorbereiding en inzet van concrete materialen. Die tijd voor voorbereiding 

ontbreekt vaak, waardoor het vak summier of niet aangeboden wordt; 

- gebrek aan technisch goed geschoold personeel. De ambachten zoals deze vroeger waren; 

kinderen komen er niet meer mee in aanraking. De ambachten zullen blijven bestaan alleen 

met de technologie van nu en in de toekomst. Ambachten 3.0;  

- gebrek aan kennis bij leerlingen en leerkrachten  over beroepen en toepassingen rondom 

ICT, ondernemerschap en technologie in het bedrijfsleven. De ontwikkelingen gaan 

razendsnel; 

- in de regio is een schreeuwend tekort aan (technische) vakmensen in het bedrijfsleven. 

2) Oplossing? 

Een mobiele Talentenwerkplaats Technologie en Wetenschap. Een werkplaats waar kinderen hun 

talenten kunnen ontdekken en kunnen kennismaken met Technologie van nu en van de toekomst en 

wetenschap.  

Een gemeenschappelijk goed geoutilleerd mobiel leslokaal dat uitnodigend en uitdagend is ingericht 

en die inclusief een docent langs de scholen gaat met een inspirerende les en een leskist achterlaat 

passend bij het thema van de inspirerende les.  

Op deze manier: 

- Is er een vakdocent, leermeester die leerlingen ‘lesgeeft’ en inspireert; 

- maakt de vakdocent, leermeester dat we een kwaliteitsimpuls geven aan het vak technologie 

en aan het onderzoekend leren; 

- worden scholen ontzorgt en de Talentenwerkplaats draagt dus bij aan 

werkdrukvermindering; 

- is er een gedegen aanbod dat voldoet aan het curriculum; 

- leerlingen (en ouders), leerkrachten maken kennis met de recentste technologieën  en 

toepassingen rondom ICT en techniek. Toekomstgericht onderwijs wat aansluit op de 

arbeidsmarkt en op het (samen-) léven in deze 21ste eeuw; 

- is duurzaamheid een belangrijk item in het aanbod en leren wij kinderen hoe we om moeten 

gaan met mensen, de aarde; 

- kan door centralisatie en samenwerken (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) hoogstaand 

materiaal aangeschaft worden, kan de talentenwerkplaats up-to-date blijven.  

- door aan te sluiten bij- en verbinding te zoeken met andere initiatieven in de regio (Sterk 

Techniek Onderwijs, Technetkringen) staan we sterker.   

- door de Talentenwerkplaats ook in het Naschoolse aanbod in te zetten is de kans op 

betrokkenheid van ouders groot. Zij hebben een belangrijke invloed op keuzeproces van hun 

kind, ouders hebben nu vaak ook geen realistische beelden van Wetenschap & Techniek. 

3) Doelgroep? 

De doelgroep zijn de basisscholen in te beginnen de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 

Het aanbod is bedoeld voor de leerlingen van de onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast kan de 

Talentenwerkplaats ingezet worden voor activiteiten bij de buitenschoolse opvang en bij activiteiten 

georganiseerd vanuit welzijn. 

 



Early adopters 

- Welzijnsorganisatie in 2 gemeentes 

- Basisonderwijs Achtkarspelen en Tytsjerktseradiel 

- Gemeente Achtkarspelen (heeft de bouw van de bus geadopteerd als 

werkgelegenheidsproject) en Tytsjerksteradiel 

- Technetkringen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel  

4) Wat maakt dit idee uniek? 
De Talentenwerkplaats, het mobiele leslokaal is uniek in de omgeving. Door scholen het aanbod af te 
laten nemen als abonnement, de bus komt dan 5 keer per jaar langs voor een inspirerende les door 
een leermeester en laat een leskist achter, is er een dekkend aanbod. Het is dan een goed aanbod 
tegen een relatief lage prijs. Door goede en sterke samenwerking tussen 4 schoolbesturen, 
gemeentes, welzijn en bedrijfsleven, kunnen we een sterk aanbod doen. De Talentenwerkplaats is 
bottom up ontwikkeld. Partijen zijn maximaal betrokken bij de tot stand komen van de bouw van de 
bus en het aanbod.  
We verbinden formeel en informeel leren. De Talentenwerkplaats is een mobiele regionale 
voorziening.  
 
5) Wat ga je doen? 
De Talentenwerkplaats komt 5 keer per jaar op school met een inspirerende les voor alle kinderen 
van de school. Daarna blijven leskisten achter met kant en klare lessen, passend bij hetzelfde thema 
als de aangeboden inspiratie-les.  
 
De Talentenwerkplaats is uitdagend ingericht met verschillende, moderne gereedschappen, leskisten 
en technologische hoogstandjes die interessant zijn voor kinderen. De werkplaats zet in op de 
technologie van de toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan 3D modelleren, drone bouwen en 
gebruiken, programmeren, meekijken met wat zonne-energie oplevert, proeven doen, sensoren, 
enz. daarnaast is er ook aandacht voor ambachten, zoals houtbewerken, solderen met de 
technologie die vandaag de dag gebruikt wordt.   
Daar waar het gaat om wetenschappen is de werkplaats uitnodigend ingericht waardoor kinderen de 
mogelijkheid krijgen om zélf onderzoek te doen.   
De Talentenwerkplaats is zo ingericht dat die gedurende het hele jaar ingezet kan worden. Er is de 
mogelijkheid om met een groep van 8 tot 10 kinderen te werken in het mobiele leslokaal. De 
activiteiten zullen wisselen. 
 In de Talentenwerkplaats staan leskisten die door de leermeester zelf ontworpen zijn en up-to date 
gehouden worden. De leskisten zijn curriculum-dekkend. 
 
De Talentenwerkplaats komt naar de scholen toe en is schooloverstijgend. Door de inzet van de 
Talentenwerkplaats kan op een laagdrempelige en positieve manier een serie lessen op school 
gebracht worden. Scholen schrijven in en er is een jaarplanning. Het ontzorgt scholen en is 
kwaliteitsverhogend. 
 
Aansluiting po-vo 
In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen werken onderwijs en bedrijfsleven samen in Technetkringen. 
Een aantal evenementen worden gezamenlijk georganiseerd, zoals: Techniek Tastbaar, 
bedrijvenbezoekdag en het Technics4u evenement. 
STO is betrokken bij de plannen van de Talentenwerkplaats. In de stuurgroep hebben zij een plek. Zo 

werken wij aan doorgaande lijnen en hebben wij kennis van ontwikkelingen binnen po en vo. 

 



6) Wie & wat heb je nodig? 
Wie 
Er is een stuurgroep (7 deelnemers) met leden vanuit de 4 schoolbesturen, het STO, de Technetkring  
en de welzijnsorganisatie.  
 
Daarnaast is er: 

- een coördinator voor planning , PR, contacten enz. 
- een vakdocent/ leermeester 

 
Wat 
De Talentenwerkplaats wordt ingericht met de modernste materialen en met leskisten.  
De leskisten bevatten een thema, waarvan de eerste les, inspiratieles, wordt gegeven door de 
leermeester van de bus. De 3 opvolgende lessen geeft de leerkracht zelf in de tijd dat de leskist op 
school is. 
Daarnaast is de talentenwerkplaats uitgerust met een 3d-printer, een paneel om opbrengst van de 
zonnepanelen af te lezen, sensoren, enz. Die materialen kunnen wisselen en blijven up-to-date. 
 
Stalling voor de Talentenwerkplaats 
Het onderhoud van de Talentenwerkplaats (de auto) moet geregeld zijn. We blijven daartoe 
samenwerken met de gemeente, zodat deelnemers aan participatieprojecten dit soort 
werkzaamheden voor ons kunnen blijven doen.  
Er moet een duurzame begroting zijn. 
We gaan contact leggen met de ROC’s  voor stageplaatsen voor onderwijsassistenten richting 
wetenschap en technologie. De leermeester kan hen begeleiden. 
We houden contact met de gemeentes over arbeidsparticipatieplaatsen (onderhoud 

talentenwerkplaats, chauffeur, hulp in de Talentenwerkplaats bij de lessen, enz.). Wellicht liggen er 

ook nog mogelijkheden bij Maatschappelijke Diensttijd (MDT). We zoeken contact met de scholen 

van voortgezet onderwijs om daarover afspraken te maken. Dit past binnen STO. 

We hebben contact met TechNet kringen, omdat we daar zelf deel van uitmaken. Zij zijn daardoor 

maximaal betrokken. Bedrijfsbezoeken en gastlessen zijn een logisch onderdeel van de 

Talentenwerkplaats. 

7) Wat ga je meten? 
We meten hoeveel scholen deelnemen. Het doel is: alle scholen van de 4 schoolbesturen in 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.  

Wat we willen bereiken en gaan meten: 
- Deelnamepercentage is maximaal; 
- Kerndoeldekkend aanbod in leskisten; 
- Inspiratie die kinderen geeft (bijv. middels enquête); 
- Kiezen meer leerlingen voor een loopbaan/ opleidingen in de Technologie. 

 
Hoofddoelen mobiele Talentenwerkplaats   
 

 Door inzet van leskisten, een curriculum-dekkend programma voor Wetenschap en 
              Technologie aan scholen bieden; 

 Toekomstgericht onderwijs (voor arbeidsmarkt en het leven);  
 Kinderen leren – en laten nadenken over duurzaamheid;  
 Kinderen enthousiast maken voor Wetenschap en Technologie;  
 Kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met Technologie- en 

              Wetenschapsactiviteiten; 



 Kinderen helpen talent te ontdekken, zodat zij goede keuzes maken voor vervolgonderwijs; 
 Leerlingen enthousiast maken voor technologie, zodat meer leerlingen kiezen voor die 

richting. 
  
Subdoelen mobiele talentenwerkplaats  
 

 Talentstimulering. Kinderen kennis laten maken met ontwikkelingen van Technologie en 
               Wetenschap van de toekomst;   

 Kinderen laten kennis maken met ontwerpend en onderzoekend leren(design-cyclus)  
 Verbinden van schools- en naschools leren;  
 Aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden;  
 Verbinden van onderwijs- (po-vo-mbo),welzijn- ,kinderopvang met bedrijfsleven.   

 
 
8) Betrokken partners? Met wie ga je samenwerken? 
- Gemeente (stalling en evt. arbeidsparticipatieplekken) 
- Schoolbesturen 
- Welzijn 
- Kinderopvang 
- Roc( stageplekken onderwijsassistenten) 
- Technetkringen (stageplekken, gastlessen, bedrijfsbezoeken) 
- Kennislab NOF 

- VO/STO:  Sterk Techniek Onderwijs 

- Bedrijfsleven (ook door Technetkringen) 

13) RegioRendement?  

Door leerlingen enthousiast te maken voor technologie zal dat bijdragen aan het feit dat meer 

leerlingen zullen kiezen voor een (school-) loopbaan in de technologie. Basisscholen zijn verplicht om 

volgen leerlingen 3 jaar in vo. We gaan dat meten. 

Daarnaast groeien onze kinderen op in een wereld vol technologie en moeten wij hen daarop 

voorbereiden. Dat kunnen we kwalitatief hoogstaand doen door deze mobiele Talentenwerkplaats. 

Door via gemeentes mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten als medewerker in de 
Talentenwerkplaats, hulp bij lessen, onderhoud van de wekplaats, enz. kunnen zij ervaring opdoen 
en doorstromen naar reguliere banen.  
We starten dit initiatief in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en willen een spin-off in Noardeast-
Fryslan. We bieden daarom de bus, ter inspiratie en motivatie 10 dagen aan aan scholen in 
Noardeast -Fryslan. Dat zien wij als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


