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1. Technieklessen waarin kinderen zelf 
kunnen doen en ervaren, zorgen voor 
extra gemotiveerde, enthousiaste 
leerlingen. 

 Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en geven de 
voorkeur aan ‘spelen’ boven ‘werken’. Het 
onderzoekende karakter van technieklessen speelt in op 
deze nieuwsgierigheid. Doordat kinderen zelf kunnen 
doen en ervaren, raken zij intrinsiek gemotiveerd. Zij 
ontdekken en leren spelenderwijs. 

 
 Cindy Raaijmakers, techniekcoördinator Basisschool St. 

Trudo in Helmond: “Doordat kinderen enthousiast zijn 
over de technieklessen en ze zich er zo bij betrokken 
voelen, onthouden ze beter wat ze geleerd hebben.” 

 Matthijs (12) uit groep 8: “Techniek is leuk. Je kunt er je 
fantasie in kwijt en het is uitdagend. Als iets niet werkt, 
begin je opnieuw en zoek je uit waarom het eerst fout 
ging. Ik vind het spannend om dat zelf te onderzoeken.” 

 

Techniek is toekomstgericht en biedt kansen voor rekenen en taal onderwijs. Steeds 
meer basisscholen integreren techniekonderwijs binnen hun curriculum. Scholen 
koppelen techniek ook aan andere vakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis en behalen 
daar voordeel mee. 

Door technieklessen ontwikkelen leerlingen vaardigheden als samenwerken, 
reflecteren en onderzoeken. Vaardigheden die in een veranderende maatschappij steeds 
belangrijker worden. Ook helpt techniekonderwijs bij het ontdekken van hun talenten. 
In de praktijk blijkt goed techniekonderwijs makkelijker dan gedacht: iedereen kan het 
geven en het is niet duur. 

Hoe ervaren uw vakgenoten techiekonderwijs en wat vinden deskundigen er van?

5 redenen waarom techniekonderwijs loont.
1. Technieklessen waarin kinderen zelf kunnen doen en ervaren, zorgen voor extra 

 gemotiveerde, enthousiaste leerlingen. 
2. Andere vakken trekken profijt uit het techniekonderwijs, omdat het  bijdraagt aan een brede 

talentontwikkeling van kinderen. 
3. Techniekonderwijs verdient zichzelf op den duur terug omdat het de  zelfstandigheid van 

kinderen vergroot. 
4. Techniekonderwijs is een krachtig middel om een basisschool te profileren. 
5. Met weinig voorbereiding en materiaal kun je een goede techniekles  

in elkaar zetten. 

Noa (10 jaar) uit groep 7: 
“Ik vind het fijner om dingen zelf te doen. Dat is leuker 
en ik leer er meer van. Dan kan ik alles zelf 
uitproberen. Dit jaar heb ik gezien dat leren over 
techniek saai is. Techniek is veel leuker als je het zelf 
kunt doen.”



2. Andere vakken trekken profijt uit het 
techniekonderwijs, omdat het bijdraagt 
aan een brede talentontwikkeling van 
kinderen. 

 Techniek is essentieel voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Zij leren te reflecteren, samenhang te 
zien en verbanden te leggen. Door tijdens de lessen 
te experimenteren, verwerven ze veel kennis en 
vaardigheden. Hun creativiteit wordt gestimuleerd en ze 
leren problemen op te lossen, verklaringen te vinden en 
opnieuw vragen stellen. Al deze vaardigheden zijn ook 
waardevol tijdens de taal- en rekenles. 

 

 Irene de Bel, voormalig hoofdredacteur New Scientist: 
“Het maken van rekensommetjes is vergelijkbaar met 
puzzelen. Je moet het trucje kennen.  
Dit leer je door te blijven oefenen en proberen tot het 
lukt. Als je kinderen deze onderzoekende mentaliteit 
bijbrengt, zullen ze minder snel opgeven. (…) Met 
puzzeltjes trainen kinderen spelenderwijs hun ruimtelijk 
inzicht

 
 Tim Post, wetenschappelijk onderzoeker Universiteit 

Twente: “Techniek vraagt om specifieke talenten waar 
zowel ouders als kinderen trots op mogen zijn. Kunnen 
ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen is net zoveel 
waard als denkkracht.” 

 

3. Techniekonderwijs verdient zichzelf 
op den duur terug omdat het de 
zelfstandigheid van kinderen vergroot. 

 Tijdens de technieklessen gaan kinderen zelfstandig en 
in groepjes aan de slag. Het is de taak van de leerkracht 
om kinderen zelf te laten ontdekken. Door zelf uit 
te proberen zien ze wat wel en niet werkt. Ze leren 
kritische vragen te stellen, te onderzoeken, fouten te 
herstellen en opnieuw te beginnen. Hierdoor krijgen zij 
inzicht in hun eigen leerprocessen en ontwikkelen ze een 
grote zelfstandigheid. 

 
 Gerhard Konijnenbelt, Techniek Coach: “Tijdens de 

lessen kunnen kinderen zelf ervaren hoe techniek werkt. 
Als ze zich echt verwonderen, heb ik mijn doel bereikt. 
Dan kunnen ze uren bezig zijn met het maken van 
stroomkringen of montages en het opwekken van 
stroom. Het gaat erom dat ze voortdurend geprikkeld 
worden en dat ze de toepassing van techniek herkennen 
in hun directe omgeving. Dan voelt het niet als ‘werken’.” 

4. Techniekonderwijs is een krachtig middel 
om een basisschool te profileren. 

 De vraag naar technici zal de komende jaren alleen maar 
toenemen. Hoe eerder kinderen met techniek in 
aanraking komen, hoe groter de kans dat ze later kiezen 
voor een technische vervolgopleiding. Techniek op de 
basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun  
talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat kinderen 
vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen 
aangeboden. Voor ouders zijn dit gegronde redenen om 
bewust te kiezen voor een basisschool die 
techniekonderwijs geeft. 

 Doekle Terpstra aanjager van het Techniekpact 
“Techniek heeft de toekomst. Het biedt op ieder niveau 
mooie kansen. En dat geldt zeker ook voor meisjes. 
Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van toepassingen 
voor in de gezondheidszorg of in de modebranche. 
Techniek zit overal in en achter.”

 Cindy Raaijmakers, techniekcoördinator Basisschool St. 
Trudo in Helmond: “Van middelbare scholen horen wij 
terug dat ze onze leerlingen eruit pikken door hun 
zelfstandige werkhouding. Ook ouders geven aan dat ze 
vanwege het techniekonderwijs voor onze school 
kiezen.”

Titia Verbeek, directeur Clausschool in Linschoten: 
Ieder kind heeft een talent. (…) Kinderen bloeien op als 
hun talent gezien wordt. Als echte doeners hun 
klasgenoten kunnen helpen, krijgen zij de kans te 
excelleren. (…) Ze vinden het zo leuk om met techniek 
bezig te zijn, dat dat hen stimuleert om zich ook voor 
de andere vakken in te zetten. Het is mooi om zo de 
verschillende talenten van kinderen te kunnen 
stimuleren en benutten.

Cindy Raaijmakers, techniek coördinator Basisschool 
St. Trudo in Helmond: “Als je een onderzoekende 
houding hebt, weet waar je informatie kunt halen en 
hoe je problemen kunt oplossen dan kom je er wel. We 
zien onze leerlingen enorm groeien. Ze ontwikkelen 
een grote zelfstandigheid, proberen gemakkelijker 
dingen uit en komen tot innovatieve oplossingen.“



Ga voor meer informatie naar: 
www.techniektalent.nu/basisonderwijs

Of neem contact op met TechniekTalent.nu:
T: 0348 744066 of E: info@techniektalent.nu

Meer 
weten?

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van 
werknemers- en werkgeversorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) 
mensen in de techniek. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een groot aantal producten en 
ondersteunende diensten ontwikkeld. 

Ga voor meer informatie over al onze activiteiten naar www.techniektalent.nu.
Foto’s: TechniekBeeldbank.nu  januari 2015

5. Met weinig voorbereiding en materiaal 
kun je een goede techniekles in elkaar 
zetten. 

 Scholen die techniekonderwijs willen invoeren, hoeven 
het wiel niet zelf uit te vinden. Door slim te profiteren 
van kennis en ervaring van andere scholen, bespaart u 
een hoop tijd. Op internet is veel informatie te vinden die 
u verder kan helpen bij het implementeren van 
techniekonderwijs of het samenstellen van 
technieklessen. Op www.techniektalent.nu/
basisonderwijs vindt u onder meer een techniekscan en 
een werkmap met inspirerende voorbeeldlessen.  

 Titia Verbeek, directeur Clausschool in Linschoten: “Het 
hoeft geen tijd te kosten als je het werk anders 
organiseert. Laat kinderen zelf hun werk nakijken of kies 
voor een methode waarbij toetsen digitaal nagekeken 
worden. Probeer het uit en zie wat werkt. Het is maar 
net waar je je prioriteiten legt.”

Huib Wilkes, directeur CBS  De Regenboog 
Bergschenhoek: “Ondanks het drukke programma op 
de basisschool reserveren we tijd voor 
techniekonderwijs. Het mag geen sluitpost worden. 
Daarom kozen we bewust voor ‘smalle’ methodes voor 
de zaakvakken. Deze nemen minder tijd in beslag, 
zodat we uren uitsparen. (…) Om aan geld te komen, 
organiseerden we een sponsorloop, vroegen we 
subsidie aan en zochten we steun bij het bedrijfsleven. 
Als je creatief bent, is er veel mogelijk.”


