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Het Bèta&Tech Mentality-model onderscheidt vijf 

typen jongeren, gebaseerd op onderzoek onder 9- 

tot en met 17-jarigen:

Vernieuwers zijn graag met techniek bezig en vin-

den dat ze er goed in zijn. Over de rol van tech-

nologie bij het oplossen van maatschappelijke 

Jongeren denken verschillend over technologie.  

De één ziet er talloze mogelijkheden in om de 

wereld te verbeteren, de ander staat er kritischer 

tegenover maar wordt wél enthousiast van 

hightech toepassingen zoals drones en robots. 

Weer een ander vindt juist de ontwerpkant 

aantrekkelijk. Al die triggers kun je inzetten 

om de ogen van je leerlingen te openen voor 

een toekomst in de technologie. Het nieuwe 

Bèta&TechMentality-model helpt je daarbij.

Ontdekkers zijn nog zoekende naar een richting 

die bij hen past. Hun – soms nogal conservatieve 

- beeld van techniek ligt nog niet vast. Maar leg je 

verrassende hightech voorbeelden aan ze voor, 

dan worden ze vaak snel enthousiast. Nu nog zor-

gen dat ze zicht krijgen op hun eigen technische 

talent, bijvoorbeeld via ontwerpopdrachten.

Creatieve makers hebben een sterke intrinsieke 

motivatie voor techniek. Ze puzzelen graag op de 

beste oplossing voor een uitdagend probleem. Ze 

zien techniek ook als middel om maatschappelijke 

kwesties te lijf te gaan. Waardering van anderen of 

status vinden ze niet belangrijk. Geef deze jonge-

ren de ruimte om daarmee zelf aan de slag te gaan 

en hun enthousiasme neemt alleen maar toe.

Ontdek hoe jouw leerlingen tegen de wereld van techniek aankijken

Met het nieuwe Bèta&TechMentality-
model maak je onderwijs dat raakt

Schrijf je in voor de workshop Bèta&TechMentality
Wil je meer weten over de drijfveren van je leerlingen en hoe je 

hierop inspeelt? Tijdens de workshop Bèta&TechMentality krijg je 

een toelichting op het model, de verschillende typen leerlingen en 

hoe je je techniek onderwijs zo inricht dat het een brede groep aan-

spreekt. Meld jezelf en/of je team aan via www.betatechmentality.

nl Deelname aan de workshop is kosteloos.

vraagstukken zoals klimaatverandering zijn ze 

positief; ze associëren techniek met vooruitgang, 

en zien zichzelf al vol trots bijdragen aan innova-

ties. Erkenning vanuit hun omgeving voor wat ze 

doen vinden ze belangrijk. Daag hen uit met high-

tech theorie-en-praktijkopdrachten en ze leven 

helemaal op.

Maatschappelijke toepassers lopen (nog) niet 

warm voor techniek en hebben vaak het idee dat 

ze niet goed zijn in vakken als techniek, wis- en 

natuurkunde. Toch zijn ze vaak te enthousiasme-

ren voor technologie als je laat zien hoe belangrijk 

technologie is voor de onderwerpen die hen inte-

resseren, zoals de zorg of het onderwijs.

Doeners willen het liefst met hun handen werken, 

zonder te veel theoretische rompslomp. Ze hebben 

vaak een traditioneel beeld van techniek en vinden 

dat ze er niet in uitblinken. Leuke praktijkopdrach-

ten in de klas en inspirerende rolmodellen kunnen 

helpen hun kijk op techniek te verbreden en hun 

zelfvertrouwen op dit vlak te vergroten.

Breng samen met Jet-Net & TechNet 
technologie tot leven!

Bekijk al onze activiteiten op www.jet-net.nl
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‘Onze lessen W&T zijn ontstaan door goed te luisteren 
naar het team. Collega’s hadden de wens meer 21e-
eeuwse vaardigheden aan te boren, vaker thematisch 
te werken en vakken met elkaar te verbinden’, zo legt 
Paul, zelf leerkracht van groep 7, uit. 

Workshop voor leraren
Op basis van de aangegeven wensen en behoeften 
én het verlangen om meer techniek in hun onderwijs 
te verwerken, werd bij Wethouder van Eupen een 
werkgroep van vier personen gevormd. ‘Bottom-up 
werken is voor onze school de key. We ontwikkelden 
daarom eerst workshops voor onze leerkrachten 

gaan.’ De school koos er in hun visie ook bewust 
voor om geen techniekdocent aan te stellen. 
‘We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten zelf 
enthousiast moeten worden, pas dan gaat 
Wetenschap & Techniek écht leven in de school.’

Alle groepen  
Wethouder van Eupen zit momenteel in het eerste 
jaar van hun nieuw vormgegeven W&T-lessen. 
Dit doen ze onder andere met materialen van de 
Maakotheek. Zelf ontwikkelen ze vanuit dit materiaal 
een vertaalslag naar interne thema’s. ‘Jaarlijks 
hebben we vijf maak-/ontwerpactiviteiten gepland 
voor groep 1 tot en met groep 8. ‘Wij geloven er 
heilig in dat het juist belangrijk is dat je al op jonge 
leeftijd onderzoekend en ontwerpend leert denken. 
Het jonge kind is nog niet begrensd en komt vaak 
zelfs met veel creatievere ideeën en oplossingen.’ 

Tussen iedere vakantieperiode in wordt minimaal één 
W&T-activiteit op de school gegeven. Dat komt neer 
op minimaal vier lessen van 1,5 uur in zo’n periode. 
‘Maar ik merk dat dit door het enthousiasme van 
leraren steeds meer wordt.’ Alle lessen worden 
klassikaal (aansluitend op een thema van het leer-
jaar) gegeven. Zo leert de onderbouw op dit moment 
in het thema bouwen over het maken van verbindin-
gen. ‘We vinden het ontwerpen net zo belangrijk als 
het uiteindelijk creëren, daarom gaan al onze leer-
lingen deze periode uiteindelijk aan de slag met het 
bouwen van een boomhut.’ En hoewel de bovenbouw 
op dit moment de Eerste en Tweede Wereldoorlog in 
de klas bespreekt, werken ook zij mee aan het maken 
van deze boomhut. Daar leggen we de verbinding 
door hen te laten zoeken naar het antwoord op de 
vraag: ‘Hoe richt je die boomhut in voor een deserte-
rende Duitse soldaat? Wat is er dan belangrijk?’ 
‘Zo creëren we uiteindelijk een schoolbreed-project’, 
vertelt Paul enthousiast. 

Ondersteuning 
Voor iedere nieuwe W&T-activiteit wordt vanuit de 
werkgroep opnieuw een workshop voor leerkrachten 
gestart. ‘Onzekerheid wegnemen is een belangrijk 
onderdeel, zolang een leerkracht onzeker is zal het 
techniekonderwijs nooit een vaste waarde krijgen. 
Om die reden hebben we ook twee collega’s vrijge-

Bedrijven en scholen werken samen met Jet-Net & TechNet
Jet-Net & TechNet is een groot landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen 
regionaal samenwerken. Het geeft kinderen en jongeren een reëel en positief beeld van 
technische beroepen en helpt ze bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekom-
stige studie en carrière. Jet-Net & TechNet doet dit door het bedrijfsleven en het funderend 
onderwijs te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een 
structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.
Kijk voor meer informatie op www.jet-net.nl

Investeren in technisch en technologisch onderwijs loont. Door lessen Weten-
schap & Technologie (W&T) ontwikkelen kinderen onmisbare vaardigheden 
voor de toekomst. Maar hoe breng je die onderzoekende en ontdekkende 
vaardigheden de klas in? Laat je in de nieuwe rubriek ‘Wetenschap & Technologie 
in de klas!’ inspireren door bijzondere voorbeelden en enthousiaste leerkrachten! 
De eerste editie wordt afgetrapt door leerkracht Paul Hulshoff van basisschool 
Wethouder van Eupen in Eindhoven. De school werd in januari van dit jaar 
uitgeroepen tot de grote winnaar van de TechniekTrofee 2020. 
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    Wetenschap &&Technologie in de klas! 

‘Investeren in het team is voor ons het belangrijkst’

Laat je inspireren

TechniekTrofee 2020 
Basisschool Wethouder van Eupen ging eind 
januari naar huis als een van de twee winnaars 
van de TechniekTrofee 2020. Zij werden uitgekozen 
tot ‘het beste voorbeeld van W&T-onderwijs’. 
De TechniekTrofee is een initiatief van Jet-Net 
& TechNet. Met deze wedstrijd zetten ze 
basisscholen in de schijnwerpers die de talenten 
van hun leerlingen (willen) ontwikkelen met 
behulp van wetenschap- en techniekonderwijs.

zelf. Het is belangrijk om eerst zelf gevoel bij het 
technische lesmateriaal te krijgen en de didactiek die 
daarbij hoort. Zo zorgen we ervoor dat leerkrachten 
het minder spannend vinden om zelf aan de slag te 

steld die de leerkrachten in de klas helpen, 
observeren en evalueren. Wil je aan de slag met 
Wetenschap & Techniek dan is investeren en tijd 
vrijmaken belangrijk.’

Binnenkort zullen ook de ouders van leerlingen deel-
nemen aan een workshop op school. Paul: ‘We willen 
dat W&T niet alleen iets zijn dat enkel op school 
wordt gedaan. Dus zijn er op korte termijn ook tech-
niekkoffers voor thuis bij onze schoolbibliotheek te 
vinden. Enthousiaste kinderen kunnen hiermee nog 
meer de diepte in gaan en door ouders te betrekken 
maken we hen ook net zo fanatiek.’

‘Ik merk dat onze leerkrachten steeds enthousiaster 
worden over de lessen W&T. De leerlingen die moeite 
hebben met rekenen of spelling zie je tijdens deze 
lessen de meest prachtige dingen ontwerpen. Je ziet 
ze uitblinken en boven zichzelf uitstijgen. Dat maakt 
de investering echt meer dan waard’, eindigt Paul.  


