
Wendy Pereira-Smit

in pakkende opdrachten en kennis 

te laten maken met de vele moge-

lijkheden kunnen ze boven zich-

zelf uitstijgen. De leerlingen zijn 

eigenaar van het leerproces, door 

te ontdekken, te ondernemen en te 

ontwerpen, het leren door te doen. 

Leerlingen raken zelfbewuster 

en krijgen een mooi zelfbeeld en 

inzicht in de eigen competenties. 

Mijn mooie taak is hierin te coachen 

en tools aan te rijken die ze kunnen 

gebruiken. Dit doe ik door onder 

andere bij de leefwereld van hen 

aan te sluiten. We maken gebruik 

van o.a. de 3D-printers, de laser-

cutter en meer. Het gebruik van 

deze middelen stimuleert en 

enthousiasmeert te kijken en te 

zoeken naar andere oplossingen.

Voor het visualiseren van de ideeën 

die mijn leerlingen hebben, kunnen 

ze bijvoorbeeld een virtuele wereld 

bouwen op de computer en deze 

(laten) bekijken en beleven met 

behulp van een VR-bril. 

In ieder leerjaar probeer ik alle 

leerlingen kennis te laten maken 

met de praktijk. En hoe mooi is 

het dat we dan bij bedrijven binnen 

mogen kijken. ‘Mevrouw, in dit 

technische bedrijf wil ik wel werken, 

hier is het schoon en netjes.’ Dit zei 

één van mijn leerlingen tijdens een 

bedrijfsbezoek. Er wordt gekeken 

met andere ogen….

Uiteraard worden op school de 

basisvaardigheden aangeleerd van 

de techniek. Deze zijn in workshops 

ondergebracht ter ondersteuning 

Leerlingen werken aan echte 

opdrachten uit de praktijk die door 

de school worden ontwikkeld in 

samenwerking met het regionale 

bedrijfsleven. ‘Voor leerlingen in de 

theoretische en gemengde leerweg 

is dat een fantastische verbreding, 

want zo leren ze veel meer facetten 

van techniek kennen en van de 

daarbij passende vervolgopleidin-

gen en bedrijven. Het maakt dat 

ze straks beter kunnen kiezen’.
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“Door mijn leerlingen uit te dagen 

“Ik probeer 
ervoor te zorgen 
dat mijn lessen 
dynamisch en 
eigentijds zijn”

aan de opdrachten, gekoppeld aan 

het bedrijfsleven. Voor het aanleren 

van deze praktische vaardigheden 

scannen de leerlingen eerst een 

QR-code om het betreffende inlei-

dende instructiefi lmpje te bekijken. 

Vervolgens gaan ze aan de slag. 

De geleerde praktische vaardig-

heden brengen ze als junior 

professionals in de praktijk 

wanneer ze samenwerken aan de 

opdracht vanuit het bedrijfsleven.

Ik probeer ervoor te zorgen dat 

mijn lessen dynamisch en eigentijds 

zijn. De leerlingen zijn eigenaar 

van het leerproces. Ze leren over 

“vakgrenzen” heen te kijken voordat 

ze keuzes maken.

Als toekomstig professionals is het 

belangrijk dat de leerlingen leren 

hoe technologie toegepast wordt bin-

nen bedrijven. Ze moeten ook leren 

welke vaardigheden, competenties, 

kennis en opleiding er nodig zijn. 

Techniek in de toekomst op school 

is voor mij innovatief, zeker 

duurzaam en uiteraard eigentijds 

en daarnaast ook voortdurend in 

beweging voor zowel de leerlingen 

als de docent.”

Vanaf het eerste leerjaar komen 
de leerlingen van het Bonhoeffer 
College in aanraking met 
technologie en de toepassing ervan. 
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“Mevrouw, in dit technische bedrijf 
                wil ik wel werken, 
       hier is het schoon en netjes.”
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