TECHNIEK
WERKKAARTEN

Hoe dan?!

21st century skills. Ma

ker Education.
werpend leren.
Allemaal termen die
binnen het
onderwijs veel gehoor
d worden.
“Daar moet de docent
iets mee doen.”
Maar hoe doet u dat?
Onderzoekend en ont

DESIGN THINKING MET BOUWPAKKETTEN
Voor u ligt een set Techniekwerkkaarten. Hiermee kunt u concreet en praktisch aan de
slag om vorm te geven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Deze werkkaarten zijn
onderdeel van de bouwpakkettenset die we samen met Stichting Ontdekplek ontwikkelden.
Hiermee worden leerlingen uitgedaagd om te ontwikkelen, te onderzoeken en te ontwerpen in een vooraf gestelde richting.

RUWE MATERIALEN - EDUCATIEVE MEERWAARDE
Waar andere aanbieders kant-en-klare bouwpakketjes aanbieden, biedt deze set vooral
educatieve meerwaarde. Niet enkel resultaatgericht, maar vooral ook procesgericht.
Met de werkkaarten worden de leerlingen uitgedaagd te werken met ruwe materialen
stimuleren tegelijkertijd eigen inzicht en initiatieven en bieden extra leerdoelen in plaats
van kant-en-klare, op maat gemaakte materialen. Kijk achterin voor een verdere
onderbouwing over 21st century skills en onderzoekend en ontwerpend leren.

WWW.HEUTINK.NL

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

UITLEG TECHNIEKWERKKAARTEN
De sleutelbegrippen geven
u informatie over lesdoelen
van de kaarten. We kiezen
bewust voor begrippen
zodat de kaarten voor
meerdere lessen en doelen
in te zetten zijn.

Hier vindt u
informatie
over het niv
eau van de
werkkaart.
Deze niveau
’s
lopen op va
n 1 tot 3.

Deze icoon
tjes laten u
zien welke
21st centu
ry
skills door
de kaarten
gedekt wo
rden.

TECHNIEKWERKKAART

1 VO
Kerndoelen

FL IP PE RK AS T 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Hefbomen

32

Elektriciteit, hefboomwerking, kracht

33

Technisch product ontwerpen/maken

STEAM
STE

/snelheid

DIT GA JE DOEN

• Maak een achterwand van triple
x • Bevestig dit
aan het flipperkast (die je hebt gema
akt met behulp
van werkkaart Flipperkast 1). Beden
k zelf hoe je de
achterwand bevestigt • Bedenk een
manier om het
lampje te laten branden als de knikk
er langskomt •
Maak bijvoorbeeld een schakelaar
van twee stukjes
aluminiumfolie die elkaar net niet
raken, maar wel als
de knikker er tegenaan komt of ligt
• Maak meerdere
schakelaars • Vervolg op werkkaart
Hier
Flipperkast 1.

ven
De nummers ge
doelen
aan welke kern
n.
de
or
gedekt w
atie
Voor meer inform
elen,
over de kerndo
n SLO.
zie de website va

vindt u informatie
over welke aspecten
van STEAM behandeld
worden.

Is het je gelukt en ben je toe aan
meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkk
aart Flipperkast 3!

DIT HEB JE NODI G

Voor Flipperkast 1
1x Plankje/multiplex 12 mm 20x30
cm
1x Knikker
Spijker, elastiekje, ijshoutje, schroe
f
Extra: viltstiften of kleurpotloden

(022.679)

Voor Flipperkast 2
1x Batterij 4,5 V (platte)
1x Stukje stroomdraad ± 50 cm
1x LED (groot)
1x Stukje aluminiumfolie

(752.981)
(022.360)
(022.673)
(021.370)

Ontwi kkeld door Sticht ing Ontde
kplek

De kern va
n de
werkkaart
en is de
duidelijke
stap voor
stap omsc
hrijving
van het pro
ject.

WWW.HEUTINK.NL

chniekOnderaan de te
t het
werkkaart staa
stje.
lij
boodschappen
rresponDe nummers co
tikelen in
deren met de ar
onze webshop.
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TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

FLIPPERKAST 1
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Hefbomen

32

Hefboomwerking, kracht/snelheid

33

Technisch product ontwerpen/maken

STEAM
STM

DIT GA JE DOEN
• Kijk naar het voorbeeld • Maak een ontwerp op een
A4 blaadje • Denk aan je doelgroep of maak het voor
jezelf • Bedenk een puntensysteem • Breng het
ontwerp over op de plank [zie TIP] • Sla de spijkers
in de plank • Maak de flippers • Span de elastiekjes.
Vergeet niet ze af en toe om de spijkers te draaien
• Draai de schroeven in de onderkant tot de juiste
hellingshoek bereikt is.

Tip!
Maak je eigen overbreng
blaadje door
een A4-tje helemaal zw
art te maken met
potlood of grafietstift.
Leg het met de
zwarte kant op het pla
nkje. Zet de blaadjes vast met plakband.
Trek de tekening
over. Er zit nu een afd
ruk op je plankje.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Flipperkast 2,
waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
1x Plankje/multiplex 12 mm 20x30 cm
1x Knikker
30x Spijkers 25 mm
20x Elastiekjes
2x IJshoutjes
2x Schroeven 40 mm
Extra: viltstiften of kleurpotloden

WWW.HEUTINK.NL

(022.679)

(021.835)
(025.013)
(036.211)

Ontwikkeld i.s.m Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

FLIPPERKAST 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Hefbomen

32

Elektriciteit, hefboomwerking, kracht/snelheid

33

Technisch product ontwerpen/maken

STEAM
STE

DIT GA JE DOEN
• Maak een achterwand van triplex • Bevestig dit
aan het flipperkast (die je hebt gemaakt met behulp
van werkkaart Flipperkast 1). Bedenk zelf hoe je de
achterwand bevestigt • Bedenk een manier om het
lampje te laten branden als de knikker langskomt
• Maak bijvoorbeeld een schakelaar van twee stukjes
aluminiumfolie die elkaar net niet raken, maar wel als
de knikker er tegenaan komt of ligt • Maak meerdere
schakelaars • Vervolg op werkkaart Flipperkast 1.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Flipperkast 3!

DIT HEB JE NODIG
Voor Flipperkast 1
1x Plankje/multiplex 12 mm 20x30 cm
1x Knikker
Spijker, elastiekje, ijshoutje, schroef
Extra: viltstiften of kleurpotloden

WWW.HEUTINK.NL

(022.679)

Voor Flipperkast 2
1x Batterij 4,5 V (platte)
1x Stukje stroomdraad ± 50 cm
1x LED (groot)
1x Stukje aluminiumfolie

(752.981)
(022.360)
(022.673)
(021.370)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

FLIPPERKAST 3
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Hefbomen

32

Elektriciteit, hefboomwerking, kracht/snelheid

33

 echnisch product ontwerpen/maken, constructie,
T
materiaal eigenschappen, verbindingen

STEAM
TEAM

DIT GA JE DOEN
• Ontwerp en soldeer een draaihekje, hindernis of
knikkerbaantje • Bevestig dit op de flipperkast die je
hebt gemaakt met werkkaarten 1 en/of 2, of maak een
nieuwe, grotere flipperkast • Bedenk een manier om
de behaalde punten weer te geven • Ontwerp en maak
een hindernis met een 3D-printer • Bedenk een
knikkerspel met een zelfbedacht afschietmechanisme
• Maak een flipperkast van een grote plaat hout
of een deur • Combineer een beweegsensor van
de LEGO® Mindstorms-set met je flipperkast
• Vervolg op werkkaart Flipperkast 1 en 2.

DIT HEB JE NODIG
Voor Flipperkast 1
1x Plankje/multiplex 12 mm 20x30 cm
1x Knikker
Spijker, elastiekje, ijshoutje, schroef
Extra: viltstiften of kleurpotloden
Voor Flipperkast 2
1x Batterij 4,5 V (platte)

WWW.HEUTINK.NL

(022.679)

1x Stukje stroomdraad ± 50 cm
1x LED (groot)
1x Stukje aluminiumfolie
Voor Flipperkast 3
1x IJzerdraad 1mm
1x Soldeermaterialen

(022.360)
(022.673)
(021.370)

(752.981)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

ENERGIEWAGEN 1
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Krachten op een voertuig

32

Kracht en snelheid

33

Testen en evalueren ontwerp, meten/vergelijken

STEAM
STEM

DIT GA JE DOEN
• Kijk naar de tekening • Maak een stevig chassis
• Maak een keep in een klein wieltje • Bevestig het
wieltje stevig op de aandrijf-as • Bevestig je elastiekje
aan het chassis • Haak het elastiekje in het aandrijfwiel • Test je wagen • Vergelijk jouw wagen met
andere wagens • Verbeter je model.

Tip!
Voor snel werken is een
lijmpistool handig.
Bij gebruik van de alle
slijm eerst
uitsmeren tot een ega
al laagje over het
hele te lijmen opperv
lak. Dan op elkaar
duwen en weer loshal
en. 5 tot 10 seconden
wachten en dan stevig
op elkaar duwen.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Energiewagen 3, waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
Kartonnen wieltjes 25 mm
38 mm
51 mm
63 mm
Elastiekjes 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.657)
(022.658)
(022.659)
(022.660)
(025.013)

Rondhout 5 mm		
Latjes 9x9 mm 		
Kartonnen driehoekige ashouders
Papieren driehoekjes
Extra: lijmpistool of alleslijm

(022.664)
(023.605)
(022.668)
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TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

ENERGIEWAGEN 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Krachten op een voertuig

32

Kracht en snelheid

33

Testen en evalueren ontwerp, meten/vergelijken,
verbindingen

STEAM
STEM

DIT GA JE DOEN
• Maak een wagen met opgeslagen energie • Maak het
frame van de wagen op de tekening • Gebruik dit of
bedenk een systeem dat de wagen zo ver mogelijk laat
rijden • Vervolg op werkkaart Energiewagen 1.

Tip!
Zaag de houten assen
steeds met twee
tegelijk. Dit voorkomt
heen en weer rollen.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Energiewagen 3!

DIT HEB JE NODIG
Kartonnen wieltjes 25 mm
38 mm
51 mm
63 mm
Elastiekjes 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.657)
(022.658)
(022.659)
(022.660)

Rondhout 5 mm		
Latjes 9x9 mm 		
Kartonnen driehoekige ashouders
Papieren driehoekjes

(022.664)
(023.605)
(022.668)

(025.013)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

ENERGIEWAGEN 3
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Krachten op een voertuig

32

Kracht en snelheid, katrol, versnelling

33

Overbrenging, constructie, maken/realiseren ontwerp,
verbindingen

STEAM
STEAM

DIT GA JE DOEN
• Kijk naar de tekening • Maak een ontwerp voor een
eigen wagen • Bedenk wat je wilt laten draaien • Denk
ook na over de draairichting • Denk na over waar de
bewegende onderdelen komen (binnen- of buitenkant)
• Bouw het frame • Laat dat goed drogen • Maak
ondertussen de versiering/aankleding • Vervolg op
werkkaart Energiewagen 1 en 2.

DIT HEB JE NODIG
Kartonnen wieltjes 25 mm
38 mm
51 mm
63 mm
Elastiekjes 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.657)
(022.658)
(022.659)
(022.660)
(025.013)

Rondhout 5 mm 		
Latjes 9x9 mm 		
Kartonnen driehoekige ashouders
Papieren driehoekjes
Lijm, scharen etc.

(022.664)
(023.605)
(022.668)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

SPEELDOOS 1 KARTON
Sleutelbegrippen

32

Kracht/beweging, versnelling

33

Overbrenging, realiseren ontwerp

21st century skills

STEAM
STEA

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de tekening of een filmpje op YouTube (zoek
op ’mechanical toys’) • Regel of maak een (schoenen)
doos • Bestudeer de techniek van de draaiende
overbrenging • Onderzoek de draaisnelheid van even
grote wielen • Onderzoek de draaisnelheid van grote
wielen op kleine en andersom • Onderzoek op en neer
gaande bewegingen • Maak het mechanisme • Let op!
De assen moeten soepel kunnen bewegen • Werk de
doos af met materialen in een onderwerp naar keuze.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Speeldoos 2,
waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
Kartonnen wieltjes 25 mm
38 mm
51 mm
63 mm

WWW.HEUTINK.NL

(022.657)
(022.658)
(022.659)
(022.660)

Rondhout 5 mm 		
Latjes 9x9 mm 		
Kartonnen driehoekige ashouders
Papieren driehoekjes

(022.664)
(023.605)
(022.668)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

SPEELDOOS 2 HOUT
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten/beweging, versnelling

33

Overbrenging, realiseren ontwerp,
materiaal eigenschappen

STEAM
TEM

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de tekeningen op deze werkkaart of zoek
een filmpje op op YouTube • Bedenk wat je wilt gaan
maken • Maak een houten frame • Bestudeer de
techniek van de draaiende overbrenging • Onderzoek
de draaisnelheid van even grote wielen • Onderzoek de
draaisnelheid van grote wielen op kleine en andersom
• Onderzoek op en neer gaande bewegingen • Let op!
De assen moeten soepel kunnen bewegen • Werk het
frame af met materialen in een onderwerp naar keuze.
Vervolg op werkkaart Speeldoos 1.

Tip!
Zaag houten wielen van
een bezemsteel
of ander rondhout. Of
plak meerdere
kartonnen wielen teg
en elkaar.

EXTRA
• Bouw een langer frame en maak een wave of een
bewegende rups • Maak een filmpje met de producten
van de klas en zet dat op YouTube.

DIT HEB JE NODIG
Kartonnen wieltjes 25 mm
38 mm
51 mm
63 mm
Elastiekjes 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.657)
(022.658)
(022.659)
(022.660)

Rondhout 5 mm 		
Latjes 9x9 mm 		
Kartonnen driehoekige ashouders
Papieren driehoekjes

(022.664)
(022.605)
(022.668)

(025.013)
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TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

ROBOTHAND 1
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten

33

Ontwerpprobleem oplossen, soort verbindingen

STEAM
STE

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de tekeningen op deze werkkaart of zoek
een filmpje op op Youtube • Maak je eigen hand na
• Maak een vogelklauw.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Robothand 2,
waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
Prikkarton 25x35 cm
Artstraws 		
Draad 		
Satéstokje		

WWW.HEUTINK.NL

(050.010)
(036.216)
(475.256)
(036.219)
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TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

ROBOTHAND 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Hefboomwerking

32

Soorten krachten (pneumatiek)

33

Ontwerpprobleem oplossen, soort verbindingen

STEAM
STE

DIT GA JE DOEN
• Kijk naar de getekende voorbeelden • Bedenk een
grijper waarmee je een zelf gekozen voorwerp kunt
oppakken. Bijvoorbeeld: suikerklontje in de koffie,
blik van de bovenste plank, rommel van de grond
• Maak de grijper • Vervolg op werkkaart Robothand 1.

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm
Triplex
Rondhout 5 mm
Injectiespuiten 20 ml
Slang
Draad

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(022.664)
(022.676)
(022.677)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

STOEL 1
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Constructie, groepswerk

32

Realiseren ontwerp, bedenken van deeluitwerkingen

STEAM
TEAM

DIT GA JE DOEN
• Maak een stoel van karton • Bekijk de tekening
• Maak de stoel met het bouwplaatje • Maak er
een bijpassende bank bij • Maak een zithoek.

Tip!
Lijm het bouwplaatje

op dun karton.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Stoel 2,
waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
Prikkarton 12,5 x 17,5 cm
Prikkarton 25 x 35 cm

WWW.HEUTINK.NL

(050.012)
(050.010)
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TECHNIEKWERKKAART
1 VO

STOEL 1 BOUWPLAAT

WWW.HEUTINK.NL
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TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

STOEL 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

29

Constructie, groepswerk

32

Realiseren ontwerp, bedenken van deeluitwerkingen

33

Materiaaleigenschappen, verbindingen,
ontwerp maken en realiseren

STEAM
TEAM

DIT GA JE DOEN
• Ik maak een houten chillstoel • Bestudeer een aantal
eetkamerstoelen of afbeeldingen op internet • Let op
de verbindingen, afstand tafel/stoel, stand rugleuning,
etc. • Maak een ontwerp • Zet de maten erbij • Bedenk
de schaal. (1 op 10 of 1:12) • Zaag de onderdelen • Zet
de stoel in elkaar • Vervolg op werkkaart Stoel 1.

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm
Triplex 4 mm - A4
Rondhout 5 mm

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(022.664)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

PNEUMATIEK 1
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten, pneumatiek, hefbomen

33

Verbindingen, constructie, overbrenging

STEAM
TEM

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de foto’s van het voorbeeldmodel en
de tekening van het voorbeeld • Bestudeer het
mechanisme • Maak een model gebaseerd op
hetzelfde principe.

Tip!
Schuur eerst het randje
van een houten
as of neem een punten
slijper. Deze steken
dan veel gemakkelijker
door de gaten.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Pneumatiek 2,
waar je je model gaat verbeteren.

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm 		
Triplex 4 mm - A4		
Triplex 9 mm - A4		
Rondhout 5 mm 		
Injectiespuiten 10 ml
Slang 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(023.594)
(022.664)
(022.675)
(022.677)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
1 VO
Kerndoelen

PNEUMATIEK 2
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten, pneumatiek, hefbomen

33

Bedenken van deeluitwerkingen, verbindingen,
constructie

STEAM
TEM

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de foto’s van het voorbeeldmodel of het
voorbeeld • Bestudeer het mechanisme • Maak een
model gebaseerd op hetzelfde principe • Vervolg op
werkkaart Pneumatiek 1.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Pneumatiek 3!

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm 		
Triplex 4 mm - A4		
Triplex 9 mm - A4		
Rondhout 5 mm 		
Injectiespuiten 10 ml
Slang 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(023.594)
(022.664)
(022.675)
(022.677)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

PNEUMATIEK 3
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten, pneumatiek, hefbomen

33

Besturing, verbindingen, constructie

STEAM
TEM

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de foto’s van het voorbeeldmodel of het
voorbeeld • Bestudeer het mechanisme • Maak een
model gebaseerd op hetzelfde principe • Vervolg op
werkkaart Pneumatiek 1.

Is het je gelukt en ben je toe aan meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werkkaart Pneumatiek 4!

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm 		
Triplex 4 mm - A4		
Triplex 9 mm - A4		
Rondhout 5 mm 		
Injectiespuiten 10 ml
Slang 		
Stukjes afvalhout

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(023.594)
(022.664)
(022.675)
(022.677)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

TECHNIEKWERKKAART
2 VO
Kerndoelen

PNEUMATIEK 4
Sleutelbegrippen

21st century skills

32

Soorten krachten, pneumatiek, hefbomen

33

Besturing, verbindingen, constructie

STEAM
STE

DIT GA JE DOEN
• Bekijk de foto’s van het voorbeeldmodel of het voorbeeld • Bestudeer het mechanisme • Maak een model
gebaseerd op hetzelfde principe.

DIT HEB JE NODIG
Latjes 9x9 mm 		
Triplex 4 mm - A4		
Triplex 9 mm - A4		
Rondhout 5 mm 		
Injectiespuiten 10 ml
Slang 		

WWW.HEUTINK.NL

(022.605)
(023.504)
(023.594)
(022.664)
(022.675)
(022.677)

Ontwikkeld i.s.m. Stichting Ontdekplek

21ST CENTURY SKILLS

WERKEN AAN DE JUISTE
VAARDIGHEDEN
De werkwijze van onderzoekend en ontwerpend leren past bijna naadloos
in het model van 21e eeuwse vaardigheden, vaak ook 21st century skills
genoemd. Het gaat hier om vaardigheden die essentieel zijn om goed te
kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst. Door technologie
en digitalisering verandert onze wereld van een industriële samenleving
naar een kennis- en netwerksamenleving.
Om uw leerlingen goed voor te bereiden
op de toekomst, is het belangrijk om de
21st century skills een plek te geven in
het onderwijs. Daar zijn geen vastomlijnde
plannen voor, maar wel is er veel kwalitatief hoogwaardig materiaal beschikbaar.
Deze Techniekwerkkaarten zijn beoordeeld op de vaardigheden die aangeleerd
worden en hoe deze passen binnen het
model van 21st century skills. De onderdelen sociale en culturele vaardigheden,
zelfregulering, kritisch denken, creatief
denken en probleem oplossen hebben
een plek gekregen. De icoontjes op de
Techniekwerkkaarten geven aan welke
vaardigheden geoefend worden.
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De digitale maatschappij heeft ervoor
gezorgd dat kennis steeds sneller beschikbaar is. Als er een probleem is,
kun je via filmpjes of handleidingen snel
en gemakkelijk een oplossing vinden.
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Je zou dus kunnen denken dat vakkennis
en instrumentele vaardigheden niet meer
nodig zijn, of dat uw rol als douitgespeeld
is. Het tegendeel is waar.
Docenten blijven nodig om leerlingen
voort te helpen als ze vastlopen in het
proces. Door het opdoen van succeservaringen, krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Het oplossen van complexere problemen
moet in kleine stapjes gebeuren, en
daar is de docent onmisbaar bij.
Samen met de leerlingen kunt u het
probleem analyseren om daarna de juiste
stappen te maken. Een kant-en-klaar
bouwpakketje biedt hier niet de mogelijkheid toe, omdat het probleem eigenlijk al
opgelost is.
De Techniekwerkkaarten kunnen u op
een simpele en doeltreffende manier
helpen om onderwijs te geven dat klaar
is voor de toekomst.

OOK STEAM WORDT
NIET VERGETEN
STEAM staat voor Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics.
STEAM laat docenten nadenken over het
curriculum voor de toekomst. Omdat het
naadloos past binnen het model van 21st
century skills, is het een aanvulling op
de manier van werken die leekrachten
gewend zijn. STEAM biedt de mogelijkheid
om via kunst- en techniekonderwijs een
samenhang te creëren tussen de vakken
die nu al gegeven worden.
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ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN

NIEUWSGIERIGHEID. VERWONDERING.
VRAGEN. ANTWOORDEN.
Onderzoekend en ontwerpend leren is een manier van werken waarbij
uw leerlingen zelf actief aan het werk gaan - met levensechte opdrachten,
concreet materiaal en een duidelijk doel. Op deze manier is er ruimte
om kritisch te denken, met creatieve oplossingen te komen en om daadwerkelijk samen op onderzoek uit te gaan.
Reden genoeg om uw leerlingen concreet
aan de slag te laten gaan. In de handel
zijn genoeg pakketjes verkrijgbaar, waarmee leerlingen gelijk aan de slag kunnen.
Kant-en-klare, op maat gemaakte
materialen en dus snel resultaat.
Met deze werkkaarten kunt u een grotere
slag slaan. De duidelijke handleiding en
alle materialen zitten er in. Maar doordat
het ruwe materialen zijn, moeten ze nog
op maat gemaakt worden. Hierdoor leren
uw leerlingen beter om te gaan met ruw
materiaal, het plannen van werkzaamheden en het doorlopen van de fases van
onderzoekend en ontwerpend leren.

AL DOENDE LEREN
Dat het spreekwoord ‘al doende leert men’
echt zo werkt, bleek uit onderzoek aan
de University of Chicago in 2015. Men liet
studenten kennismaken met ingewikkelde
wetenschappelijke concepten. Niet alleen
door ze er over te laten lezen, maar ook
door ze daadwerkelijk dingen uit te laten
voeren. Na het experiment lieten de wetenschappers de studenten een test maken.
Wat bleek? De groep die het experiment
had uitgevoerd, scoorde beter dan de groep
die alleen had toegekeken. Om te zien wat
er precies in het hoofd van de studenten
gebeurde, sloten de onderzoekers alle
proefpersonen aan op een hersenscanner.
Ze lieten ze naar filmpjes kijken waarin
een virtueel mannetje de wielen van een
fiets in beweging bracht, net zoals zijzelf
tijdens het experiment hadden gedaan
(of hadden zien gebeuren).
Bij de studenten die het experiment zelf
hadden uitgevoerd, werden tijdens het
kijken van het filmpje hersengebieden
actief die verantwoordelijk zijn voor
het uitvoeren van bewegingen en het
verwerken van zintuiglijke informatie.
Het was al bekend dat studenten die
hersengebieden hard nodig hebben om
ingewikkelde natuurkundige concepten
echt te kunnen doorgronden. Conclusie
van de wetenschap: een experiment kan
helpen om ingewikkelde dingen goed
over te brengen.
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