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VOORAF 
T is for Tech wil scholieren uit de regio graag kennis laten maken met de technieksector. De jongeren van nu 
zijn immers de bouwers van later. Daarom organiseert T is for Tech in opvolging van Bouwend Nederland en 
Technet Eemland een challenge waarbij leerlingen van middelbare scholen (van vmbo tot vwo) worden 
uitgedaagd om met het Beste Techniekidee voor hun eigen school of directe leefomgeving te komen. Het 
idee wordt in overleg met het schoolbestuur uiteindelijk ook uitgevoerd. 

 

U als vakdocent begeleidt vanaf 1 oktober 2022 t/m 30 april 2023 een aantal groepen met leerlingen. 
Dit document is een leidraad voor de TechniekBazen challenge en u bepaalt zelf of er bijvoorbeeld in groepjes 
wordt gewerkt, of er een logboek bijgehouden wordt, hoeveel tijd er wordt ingepland en of u huiswerk meegeeft. 
Tijdens de challenge plannen we een tweetal TEAMS momenten met u om te kijken hoe het verloopt. 

 
We raden de docenten en leerlingen aan het stappenplan via de website 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen te gebruiken. 

 

Voor elke school stelt T is for Tech in samenwerking met bedrijven en scholen een bedrag van € 1.000,-* per 
school beschikbaar voor de realisatie binnen de eigen school. Met dit bedrag kan de realisatie worden 
opgestart, het doel is dat de projectgroep zelf een begroting maakt waardoor de investeringen die gedaan 
worden, terugverdiend gaan worden. Vanaf 1 oktober 2022 t/m 1 april 2023 werken de leerlingen hun challenge 
uit. De school organiseert eind december een jurymoment, waarbij een jury bestaande uit een 
schoolcoördinator, directeur en een leerling. Op het moment dat deze jury doorgeeft wel team mee gaan 
doen met de Techniekbazen Award, ontvangt de school deze €1000,-. 

 
Extra inzet wordt beloond. De jury kan namelijk punten geven voor het onderstaande: 

 
• Haal extra geld voor het project binnen via sponsoring of op een andere manier. 

Wij noemen dat fondsenwerving. Maximaal 10 punten. 

• Breng jullie project van begin tot eind zo goed mogelijk in beeld door filmpjes, foto's en verhalen op jullie 
eigen social media pagina's te plaatsen met #techniekbazen #tisfortech. Maximaal 5 punten. 

• Komt jouw project in de krant, op tv of heb je ongelofelijk veel hits via YouTube of andere social media, 
dan mag de jury ook nog eens 15 punten uitdelen. 

• En is jullie inzending compleet en volgens opdracht uitgevoerd dan krijg je zeker 10 punten extra van de jury. 
 

In totaal kun je dus naast de 60 reguliere punten, 40 extra punten verdienen. En deze worden natuurlijk 
meegenomen door de jury bij het selecteren van de genomineerden die mogen pitchen. 

 
Meer informatie vindt u op https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen 

 
De challenge mag meer kosten dan €1 .000,- 
Extra kosten worden niet vergoed door T is for tech. 
De school/leerlingen kunnen wel zelf extra geld binnen halen en extra punten verdienen.  

* 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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1. METHODISCHE OPZET 

1.1 Algemeen 
Het project TechniekBazen bestaat uit een aantal praktijkopdrachten. Deze zijn bedoeld voor alle onderbouw 
leerlingen van middelbare scholen. De opdrachten zijn voornamelijk gericht op de sector Techniek en het profiel 
Natuur & Techniek. Deze handleiding en het instructieboekje voor de leerlingen bevatten stappen die passen binnen 
de volgende onderdelen: 

 

1. Oriënteren 
2. Voorbereiden 
3. Uitvoeren 
4. Controleren en reflecteren 

De leerlingen werken aan de hand van het stappenplan op de website 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. U als docent begeleidt deze stappen. 

1.2 Verwijzingen 
Er zijn templates beschikbaar die de leerlingen nodig hebben tijdens de challenge TechniekBazen. Daarnaast 
staan er op de webpagina's korte filmpjes met uitleg over het gebruik van de templates en verschillende digitale 
voorbeelden of hulpmiddelen. De leerlingen kunnen de volgende links opzoeken: 

 

• Stap 1, Planning 
• Stap 5, Moodboards 
• Stap 6, Ontwerptekening 
• Stap 7, Financiële onderbouwing  
• Stap 8, Presentatie 

 

1.3   Sturing en begeleiding van de leerling 
Elk onderdeel van het stappenplan begint met een stukje uitleg over waar het in deze stap om draait. 
De leerlingen gaan in groepjes aan het werk. Er kan gebruik gemaakt worden van gemixte groepen, 
denk aan BB, KB, TL en Havisten. De opdracht(en) leveren zij bij u in. 
 
De door de leerlingen op te leveren documenten staan in het overzicht bij stap 'Inzenden' op de website 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. Per opdracht geeft u de leerlingen als groep een Go of No Go.  
No Go betekent: er moet nog wat verbeterd worden voordat de groep verder kan gaan. 
Go betekent: de groep kan verder gaan met de volgende stap. 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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2. VIER STAPPEN 
2.1 Algemeen 
Dankzij de diversiteit van de opdrachten, maken de leerlingen kennis met werkzaamheden op veel 
verschillende vlakken. Dit draagt bij aan de algemene kennis en vaardigheden, de professionele kennis en 
vaardigheden en de loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen doorlopen daarbij 
vier stappen: 
1. Oriënteren 
2. Voorbereiden 
3. Uitvoeren 
4. Controleren en reflecteren 

2.1.1 Activiteiten per stap 
Bij iedere stap staat beschreven wat de opdracht inhoudt en wordt er een aantal voorbeelden gegeven van de 
manieren waarop er gewerkt kan worden. Daaronder wordt aangegeven wat de leerling nodig heeft om de 
opdracht te voltooien. 
In de volgende paragrafen treft u tips aan voor het werken aan de hand van een kick-off van het project en de 
vier stappen. 

2.1.2 Project kick-off 
• Bespreek het onderwerp van de opdracht. Waarvoor kun je het eindresultaat gebruiken? Kent de leerling de 

opdracht al uit zijn eigen omgeving? 
• Bespreek eventueel mogelijke beroepen en functies in relatie tot de uitdaging. 
• Neem het stappenplan door met de leerling. 
• Zorg voor een opbergmap (mag ook digitaal) per leerling/groep voor aanvullende documenten en in te 

leveren documenten. 

2.1.3 Stap 1: Oriënteren 
• Vraag of de leerling de opdracht begrijpt. Geef uitleg waar nodig. 
• Laat de leerling op internet naar voorbeelden van ontwerpen zoeken, die aansluiten bij de opdracht. 
• Er staat een aantal eisen vermeld; daag de leerling uit er nog een paar bij te bedenken. 
• Geef een Go of No Go en licht dit toe (herhalen bij elke stap). 
• U kunt de leerlingen adviseren een logboek bij te houden. Deze input kunnen ze uiteindelijk bij 

het reflecteren gebruiken. 

2.1.4 Stap 2: Voorbereiden 
• Wijs op het nut en de noodzaak van een logische werkvolgorde. Doorloop samen met de leerlingen de 

onderdelen van de planning en laat ze vervolgens per groep een eigen planning maken. Daarbij kunnen ze 
gebruik maken van een projectmanagementtool zoals Google Drive & Agenda of Dropbox 
(https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen). 

• Besteed aandacht aan taakverdeling bij praktijkopdrachten als die in groepsverband gemaakt 
moet worden. 

• Bespreek ook de gevolgen van bepaalde handelingen en bewerkingen voor het milieu. 

2.1.5 Stap 3: Uitvoeren 
• Let op de veiligheidsmaatregelen. 
• Maak de leerling bewust van de contractering met schoolleider, maak hierover concrete afspraken. 
• Spreek de leerling aan op schoon, netjes en veilig werken. 
• Besteed aandacht aan de volgende beroepscompetenties: 

plannen, organiseren, samenwerken, overleggen en taken verdelen! 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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2.2 Stap 4: Controleren en reflecteren 
• Laat elke groep een eindpresentatie voorbereiden die ze (als ze worden geselecteerd) presenteren in de 

hotspot. Laat leerlingen zelf aangeven wat ze hiervoor nodig hebben, te denken aan beamer, flipover etc. Er is 
voor iedereen een presentje en voor de winnaar iets extra's.  

• Bespreek wat de leerling in ieder geval moet laten zien. 

• Wijs op de verschillende mogelijkheden om het idee te presenteren:  

• laten zien en vertellen hoe het werkt, hoe het proces 
verlopen is; 

• PowerPointpresentatie, Prezi, poster, PechaKucha, enz.; 
• samen presenteren, met een goede taakverdeling; 
• iemand (indien mogelijk) van buitenaf uitnodigen om de presentatie een officieel tintje te geven. 

• Bespreek na de presentatie zowel de presentatie als het opgeleverde ontwerp en evalueer dit met de leerling. 
Stel zoveel mogelijk open vragen, zodat de leerling het woord moet nemen. Het moet duidelijk worden dat de 
leerling een helder inzicht heeft in de sterke en zwakke kanten van het ontwerp/idee en dat hij begrijpt wat hij 
in de toekomst beter kan doen. 

• Bespreek het functioneren van de leerling aan de hand van de Competenties. 
Laat hierover ook de leerling zelf aan het woord. 

• Geef duidelijk aan welke competenties hij heeft laten zien en aan welke nog gewerkt moet worden. 
In het reflectieverslag wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Wat hield de opdracht van TechniekBazen in? 

• Waar bestond het werk uit? 

• Tegen welke problemen liep je aan? 

• Welke stappen heb je genomen om deze op te lossen? 

• Paste het allemaal binnen de planning? 

• Hoe verliep de samenwerking en het overleg in de groep? 

• Beoordeel de vragen hierboven door te vertellen wat er goed aan was en wat de verbeterpunten zijn. 

• Wat vond je van het project TechniekBazen? 

• Wat heb je van het project geleerd? 

• Wat zou je de volgende keer anders doen? 

• Waar was je trots op? 

• Door welke projecten van andere klassen of scholen werd je verrast? 

• Welke werkzaamheden vond je leuk en waar liggen jouw interesses? 

• Welke beroepen horen bij deze praktijkopdracht en welke opleiding zou je daarvoor moeten volgen? 

 
Samenvatting: 
Vertel in het kort wat de opdracht inhield, hoe je dat aanpakte en wat het eindresultaat is geworden. 

 

Conclusie: Wat heb je ontdekt en hoe denk je hierover na het project van TechniekBazen? 
 

 
 

http://www.tisfortech.nl/


 

 

 

 

 

 

 


