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Ontdek hoe jouw leerlingen tegen de wereld van techniek aankijken
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Verweven in het onderwijs
Van de respondenten zegt 58% tegen belemmeringen aan te lopen in de vorm van tijd of kosten. Toch
zijn dat drempels die misschien wel lager zijn dan
leerkrachten denken, zegt Edith Hilbink. ‘We merken
dat leerkrachten denken dat W&T een vak is dat er
nog extra bij komt. Daarom laten wij graag zien dat
wetenschap dichterbij is dan je denkt. In de schooltuin kun je heel goed onderzoekend bezig zijn. Of
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het onderwijs.’ Ook wat betreft de kosten, is het beeld
over techniek niet altijd juist. ‘Je hoeft echt geen
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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-

De resultaten van het onderzoek laten zien dat W&Tonderwijs op de kaart staat, maar dat er ook nog
veel ruimte is voor ontwikkeling. ‘Hopelijk komt er de
komende jaren meer structurele aandacht voor W&T
in het primair onderwijs. Omdat het belangrijk is voor
de talentontwikkeling van leerlingen én omdat het
gewoon heel leuk is. Als je zelf een lampje in elkaar
mag zetten en het doet het vervolgens ook echt, dan
ben je trots’, geeft Carla als voorbeeld. ‘Dat doet wat
met een leerling, je ziet dan een vonkje overslaan.’

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 jongeren de ruimte om daarmee zelf aan de slag te gaan

Wil je ook met W&T aan de slag?
Via het label Jet-Net & TechNet biedt PTvT scholen
hierbij ondersteuning. Kijk voor meer informatie op
www.jet-net.nl. De publicatie met de resultaten
van de enquête is te vinden in de Kennisbank van PTvT:
www.ptvt.nl/kennisbank.

en hun enthousiasme neemt alleen maar toe.

tot en met 17-jarigen:

zonder te veel theoretische rompslomp. Ze hebben
merendeel van de respondenten
op minder dan vijf
vaak een traditioneel beeld van techniek en vinden
uur per maand. Wat opvalt is dat de aandacht voor
Vernieuwers zijn graag met techniek bezig en vindat ze er niet in uitblinken. Leuke praktijkopdrachW&T vaak projectmatig is – 5% werkt met een doorden dat ze er goed in zijn. Over de rol van techten in de klas en inspirerende rolmodellen kunnen
Het opdoen van kennis over technologie nologie
en ICT
geeft
lopende leerlijn – enhelpen
dat het
onderwijs in 60% van
bij het oplossen van maatschappelijke
hun kijk op techniek te verbreden en hun
leerlingen de kans hun talenten te ontdekken en ontde gevallen afhangt zelfvertrouwen
van enkeleop
enthousiaste
coldit vlak te vergroten.
wikkelen. Daarom ondersteunt Platform Talent voor
lega’s. ‘W&T projectmatig aanbieden kan heel goed
Technologie (PTvT) via haar label Jet-Net & TechNet
werken, maar het is wel belangrijk dat scholen een
scholen met trainingen, visieontwikkeling en kennis.
visie vormen en beleid maken. Op dit moment heeft
‘In de basis willen we onderzoekend en ontwerpend
slechts een vijfde van de scholen dat. Daar zit echt
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van de school, legt Edith uit. ‘We willen starters op
weg helpen en koplopers inspireren om voorop te
blijven lopen. Dat doen we bijvoorbeeld door inspiratieworkshops te geven waarin we leraren laten
zien dat techniek heel dichtbij is en hoe je het kunt
inzetten in de les. Ook stimuleren we scholen om bij
elkaar te gaan kijken. Laat je inspireren, want je hoeft
echt niet alles zelf te verzinnen.’ Carla en Edith benadrukken dat er heel veel mogelijk is, maar dat het
soms wel tijd kost om W&T goed in te bedden in het
onderwijs. ‘Zo is er een school in Noord-Holland die
een structurele samenwerking heeft met een bouwbedrijf en een zaadveredelingsbedrijf uit de buurt.
Op school gaan leerlingen aan de slag met
de thema’s van deze bedrijven, ze leren bijvoorbeeld
welke materialen er allemaal in een gebouw zitten en
hoe een plant groeit. En regelmatig gaan de klassen
op bezoek bij de bedrijven. Dat is prikkelend voor
leraren en leerlingen. Die relatie opbouwen kost tijd,
maar het is niet onhaalbaar.’ Een laagdrempelige
vorm van een dergelijke samenwerking is het betrekken van ouders. Door ze gastlessen te laten geven
over hun beroep of een bedrijf van een van de ouders
te bezoeken, haal je het bedrijfsleven de klas in en
werk je bovendien aan de ouderbetrokkenheid.
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Bedrijven en scholen werken samen met Jet-Net & TechNet
Jet-Net
& TechNet
is een groot
landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen
Breng samen
met Jet-Net
& TechNet
regionaal
samenwerken.
technologie
tot leven! 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
Bekijk al onze activiteiten
opcarrière.
www.jet-net.nl
toekomstige
studie en
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 jet-net.nl
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