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DE UITDAGING 
We dagen jou en je klasgenoten uit om het Beste Techniekidee voor jullie eigen 
school of directe leefomgeving te bedenken! Thema van dit jaar is duurzaamheid. 
Zorg jij ervoor dat lampen vanzelf aan en uitgaan als er iemand loopt, of kan de 
verwarming in school wat zuiniger, of... Bedenk iets bijzonders. Niets is te gek! De 
groep met het beste ontwerp van de school krijgt € 1.000,- startkapitaal om het 
project ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit alles krijgt een vervolg in de regionale 
challenge, ’de Techniekbazen Awards’ waar elke school een pitch mag geven over 
hun idee. De winnaar van deze ronde wordt feestelijk in het zonnetje gezet. 

 

HET BUDGET 
Op elke school is er voor het beste idee van een bedrag van € 1.000*,- 

beschikbaar gesteld. Van 1 oktober 2022 t/m 31 december 2022 heb je de tijd om 
het Beste Techniekidee voor jullie eigen school uit te werken en voor je eigen 
school te presenteren. Meer info hierover vind je in dit boekje en op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen 

 

EXTRA PUNTEN VERDIENEN! 
De jury kan nog extra punten geven voor 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. 
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 gewone 60 punten, 40 extra punten verdienen. En 

deze worden natuurlijk meegenomen door de jury bij het selecteren van de 

genomineerden die mogen pitchen. 

 
Het project 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
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HET STAPPENPLAN 
Je kunt dit project aan de hand van de volgende stappen doorlopen, maar je 
mag natuurlijk ook je eigen pad volgen. Elke groep heeft een docentcoach. Dit 
kan je mentor of (techniek)docent zijn. Hij of zij kan ook iemand aanwijzen voor 
deze taak. 

 
STAP 1. MAAK EEN PLANNING 
Jullie gaan goede ideeën bedenken, maar die moeten natuurlijk ook goed 

uitgewerkt worden. En dat allemaal binnen de gestelde tijd. 

De opdracht 
Download de template van de planning op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen en vul de planning  in. In de 
template kan je natuurlijk zelf de weken en dagen aanpassen of weken eraan 
toevoegen. Doe dit in overleg met jouw projectleider/mentor, zodat jouw 
planning overeenkomt met de lesuren die besteed worden aan project 
TechniekBazen. Het is handig om een tijdspad te maken en te beginnen bij het 
einde. Dus het inzenden van jullie idee. Vul alle stappen eerst in tot je terug bent  
bij vandaag. 
Nadat je de stappen hebt benoemd, koppel je er een tijd en datum aan. Voeg bij 
elke stap een actielijst toe met wat klaar moet zijn om naar de volgende stap te 
gaan. Op https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen staat een voorbeeld 
van een ingevulde planning en een kort filmpje met uitleg. 

Wat heb je nodig? 
• Template planning Techniekbazen 
• Pen & papier 
• Overzicht lesuren project TechniekBazen 
• Stappen uit dit instructieboekje 
• Word, Excel, Google Drive & Agenda, Dropbox of een andere projectmanagement- 
tool 

Tijdsduur: ± 2 uur 

Wat lever je op? 
Een planning die klopt met de te besteden (les)uren. 

 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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STAP 2. BRAINSTORMSESSIE 
Aan een nuttige brainstormsessie en het daarmee bedenken van goede ideeën 
zijn een paar regels verbonden. 

 

Spelregels 
Eén persoon leidt de brainstorm (de projectleider) en bespreekt 

de punten hieronder: 

1. Alles kan, elk idee is goed. Hoe meer ideeën hoe beter! 
2. Iedereen is gelijk, niemand is beter dan iemand anders 
3. Reageer positief: geef complimenten over goede ideeën 
4. Probeer verder te gaan op iemands idee 
5. Niet haasten, neem tijd voor de sessie 
6. Gebruik al je zintuigen 
7. Geen dooddoeners zoals: "dat is al een keer gedaan", "kost te veel", "te moeilijk", enz. 
8. Ideeën blijven binnen de groep totdat er een keuze is gemaakt 
9. Vertel een mop - Komen twee techneuten op een school, zegt de één... 
10. Kies een inspirerende plek - bijvoorbeeld in het bos, een oude fabriek of een 

leuke plek op school. 
 

Sturende vraag 
De brainstormleider begint met een sturende vraag. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we 
techniek integreren in onze regio zodat alle leerlingen en docenten er plezier aan 
beleven? Op deze vraag mag iedereen een nieuwe vraag bedenken. 
Bijvoorbeeld: Hoe ziet onze regio er in 2040 uit? 
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Ideeën 
De brainstormleider wijst één persoon aan die alle ideeën opschrijft, zodat er 
niets verloren gaat. Als er al ideeën zijn na de sturende vragen, dan worden deze 
opgeschreven. Hang brownpapers op en laat ieder op een geeltje zijn of haar idee 
opschrijven en plak dit op de brownpaper (evt. gerubriceerd). 
Om tot meer ideeën te komen, blader eens door wat magazines, maak een 
mindmap of schets je idee uit op een groot vel. 

 

Wat kun je allemaal gebruiken bij een brainstorm? 
• Whiteboard 
• Grote vellen papier en stiften 
• Magazines, inspiratieboeken, muziek of waar jij ook maar creatief van wordt 
• Mindmap met de eerste woorden die in je opkomen als je denkt aan 

Techniek, School en Leefomgeving. 
 

Tijdsduur: ± 2 uur 
 

Wat lever je op? 
Een lijst met interessante ideeën, waar jullie verder mee gaan werken. 
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STAP 3. SELECTIE IDEEËN BRAINSTORMSESSIE 
Laat de ideeën een paar dagen rusten. De beste ideeën moeten namelijk nog komen. 

 

De opdracht 
Stel jezelf voordat je gaat slapen nog een keer de vraag: Wat zou je kunnen 
ontwerpen voor jouw eigen school of directe leefomgeving? 
Kijk welke ideeën de volgende morgen, bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen 
of aankleden, naar boven komen. Schrijf je ideeën op! 

 

Selectie beste ideeën 
De brainstormleider verzamelt alle ideeën en schrijft ze op een whiteboard. 
Iedereen maakt daarna een eigen lijstje met de drie beste ideeën. Bij jouw keuze 
schrijf je op waarom je het een goed idee vindt. Nu kijken jullie samen welke 
drie ideeën het meest gekozen zijn. Als iedereen 
het ermee eens is dat dit de drie beste 
ideeën zijn, kun je door naar de volgende 
stap. Vind jij dat één van de ideeën die niet 
is gekozen het toch verdient om door te 
gaan, dan mag je dit nog 
onderbouwen en proberen de 
anderen te overtuigen. 
Jullie gaan verder werken 
aan de drie gekozen 
ideeën. 

 

Wat heb je nodig? 
• Whiteboard 
• Alle verzamelde ideeën 

 
Tijdsduur: ± 1 uur 

 
Wat lever je op? 
Drie goede ideeën. 
 

http://www.tisfortech.nl/
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STAP 4. SCHETSEN VAN DE IDEEËN 
De bedachte ideeën kunnen erg leuk zijn in je hoofd, maar door het uit te tekenen 

zie je ook hoe het er in het écht uit gaat zien. 

 

De opdracht 
Download en print de schets template van TechniekBazen om met stift of 
potlood het idee zo goed mogelijk uit te schetsen. Je kunt ook foto's maken, 
zodat je kan natekenen of overtrekken. Maak per idee één overall schets, schets er 
drie detailtekeningen bij en voeg een korte beschrijving van het idee toe. Uit alle 
schetsen kiezen jullie de drie beste. Er mogen natuurlijk ook schetsen 
gecombineerd worden. Op https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen 
staan voorbeeldschetsen en een kort filmpje met uitleg. 

 
 

Wat heb je nodig? 
• Template schets TechniekBazen te downloaden op: 

https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen 
 
• Potloden, stiften, pennen en een gum 
 
• Fotocamera 

 

Tijdsduur: ± 4 uur 
 

Wat lever je op? 
Iedereen maakt een schets en de groep 
kiest de drie beste schetsen. 

 
 

 

 

 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen


 

www.tisfortech.nl – Instructieboekje Techniekbazen 9 

STAP 5. HET MAKEN VAN MOODBOARDS 
Het woord moodboard zegt het al! Zet de juiste sfeer en het bijbehorende gevoel 
voor jullie bouwideeën neer. 

 

De opdracht 
Het is niet handig om alles lukraak op 1 moodboard te plakken maar te 
categoriseren over verschillende moodboards. Wij hebben alvast 4 verschillende 
moodboard-templates gemaakt die je kan downloaden op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. Eén moodboard voor sfeer en 
stijl, één voor kleuren, één vormen en één voor materialen. Zoek in tijdschriften, 
kranten of op internet naar afbeeldingen, woorden en stijlen waarvan jij denkt 
dat ze goed passen bij de geschetste ideeën. Je mag natuurlijk ook materialen 
gebruiken en opplakken, zolang het maar bijdraagt aan de juiste sfeer. Je mag de 
plaatjes scheuren, knippen of snijden. Wat jij maar wil. Kleurthema's van foto's 
met allemaal dezelfde kleur werken ook goed. Kijk maar eens op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen 
voor wat inspiratie en een kort filmpje met uitleg. 

 
Wat heb je nodig? 
• Template moodboards TechniekBazen 
• Groot stuk karton om de moodboards op te beplakken (± A1 formaat) 
• Schaar & lijm 
• Foto's, plaatjes en teksten 
• Verschillende materialen 
(van behang tot spijkerstof, noem maar op) 

 

Tijdsduur: ± 3 uur 
 

Wat lever je op? 
Iedereen maakt voor elk idee 
een moodboard (drie in totaal). 

 
 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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STAP 6. DE ONTWERPTEKENING MAKEN 

Voordat je iets kunt maken zijn er een aantal tekeningen nodig. 
Een aantal voorbeelden zijn: 

1) Een tekening voor de omgevingsvergunning, zodat gemeentes kunnen 
beoordelen of het bouwplan binnen de regelgeving past. 

2) Een tekening voor de aannemer zodat hij precies weet welke materialen, 
kleuren en merken worden gebruikt. Hiermee kan hij de juiste prijs bepalen. 

3) Een verkooptekening, zoals een 3D illustratie, die de klant een goed beeld 
geeft van wat het gaat worden. 

 

Maar wat jij gaat maken is een ontwerptekening. Deze tekening bevat nog geen 
technische informatie. In een ontwerptekening staat wel aangegeven waar 
bepaalde muren staan, maar de exacte wandopbouw is bijvoorbeeld nog niet 
aangegeven. Voor een voorbeeld ontwerptekening en een kort filmpje met uitleg 
kijk op https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. 

 

De opdracht 
Download de template van de ontwerptekening 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. Maak met jullie groep voor 
jullie idee een ontwerptekening. Zoek op internet naar wat er zoal in een 
ontwerptekening staat of kijk op https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. 
Vraag eventueel bestaande tekeningen op. Omschrijf en teken wat jullie van plan 
zijn te ontwerpen. 

 

Wat heb je nodig 
• Template ontwerptekening TechniekBazen 
• Potlood en gum 
• Informatie via internet 
• Eventueel tekening locatie 

 

Tijdsduur: ± 4 uur 
 

Wat lever je op? 
Jullie maken als groep 
een ontwerptekening. 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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STAP 7. FINANCIËLE ONDERBOUWING 
VAN HET PROJECT 

Jullie kunnen allerlei spannende plannen voor jullie eigen school of directe 
leefomgeving hebben, maar is jullie ontwerp uit stap 6 wel technisch haalbaar? 
En rijzen de kosten niet de pan uit?  Denk aan materialen, tekeningen en natuurlijk 
uren van bijvoorbeeld de architect, programmeur en werkvoorbereiders. Er is voor 
elke school een bedrag van € 1.000,- beschikbaar die aan de groep met het beste 
idee wordt gegeven. 

 

De Opdracht 
Download de template voor de financiële onderbouwing op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. Op deze pagina staat ook een 
overzicht van de verschillende stappen binnen een traject, prijzen voor materialen en 
uren, een voorbeeldcalculatie en een kort filmpje met uitleg. Je mag natuurlijk ook op een 
andere manier aan jouw informatie komen. Misschien werkt er wel een familielid in de 
techniek of kijk even verder op internet. Omschrijf wat jullie denken nodig te hebben om 
jullie idee uit te werken in materialen en uren. Bepaal per onderdeel wat de kosten zijn en 
zorg dat je binnen je budget blijft. 

 
Wat heb je nodig? 
• Template financiële onderbouwing TechniekBazen 
• Ontwerptekening 
• Rekenmachine 
• Excel bestand 
• Internet of andere bron 

 
Tijdsduur: ± 2 uur 

 
Wat lever je op? 
Met je groep maak je een 
financiële onderbouwing 
bij de ideeën. 

 

 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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STAP 8. PRESENTEREN 
Presenteren op school 
De ideeën presenteren jullie op school aan een jury die bestaat uit een 
schoolcoördinator, de directeur en een leerling. Uit de drie ideeën wordt één idee 

gekozen die de nominatie voor TechniekBazen krijgt. Houd er rekening mee dat 
de schooljury twee à drie dagen bedenktijd krijgt. 

 

De opdracht 
Download de presentatie template van TechniekBazen op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen. 
De vraag is natuurlijk hoe je de schooljury kan overtuigen van jullie ideeën. Dit doe 
je door een presentatie neer te zetten met een goed verhaal! 
De projectleider verdeelt de groep in drie verschillende groepjes die elk 
de presentatie één voor één gaan uitwerken. Iedere groep bepaalt zelf de 
rolverdeling: wie de presentatie geeft, wie hem schrijft, wie de afbeeldingen 
maakt en wie de presentatie in elkaar zet. In de presentatie template van 
TechniekBazen (powerpoint ) hebben we alvast de belangrijkste punten gezet die 
in de presentatie moeten komen. En kijk ook eens op 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen voor presentatie-ideeën en 
een kort filmpje met uitleg. 

 
Wat heb je nodig? 
• Presentatie template TechniekBazen 
• Schetsen, moodboards, ontwerptekening en financiële onderbouwing 
• Beamer/projector 
• Eventueel een maquette van jullie ideeën 

• Goed verhaal 

 
Tijdsduur: ±  4 uur maken 

presentatie en 20 minuten om te 

presenteren aan de schooljury. 

 

Wat lever je op? 
Jullie maken met je groep 
een presentatie. 

http://www.tisfortech.nl/
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/techniekbazen
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STAP 9. REFLECTEREN 
Hoe was het om mee te doen aan het project TechniekBazen? Wat heb je 
geleerd? Deze en andere vragen komen voorbij in het reflectieverslag. 
Dit reflectieverslag stuur je ook in bij jullie ontwerp. 

 

De opdracht 
Maak een reflectieverslag waarin de volgende elementen terugkomen: 

 

Omschrijving opdracht TechniekBazen 

• Wat hield de opdracht van TechniekBazen in? 
 

Voorbereiding opdracht TechniekBazen 

• 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? 
• Kon je jouw project goed presenteren aan de jury? 

 

Beoordeling opdracht TechniekBazen 

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

 

Leermoment TechniekBazen 

• 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? 
 

 

 

http://www.tisfortech.nl/
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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? 

 

Wat heb je nodig? 
• Logboek 
• Papier, pen, computer en printer 
• Afbeeldingen en foto's van het project 

 

Tijdsduur: ± 4 uur 
 

Wat lever je op? 
Een reflectieverslag met antwoorden op de vragen van stap 9. 
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STAP 10. INZENDEN 

Wanneer? 
Jullie nominatie voor de Techniek Awards moet worden ingezonden 
vanaf 1 januari, maar vóór 15 april 2023 via e-mail of per post. Dat is 
ook het moment waarbij het bedrag uitgekeerd wordt. De opdracht is 
compleet als er uiteindelijk bij het inzenden van de ideeën een 
beschrijving van de planning, het idee, de schets, het moodboard, de 
technische tekening, de financiële onderbouwing en de 
reflectieverslagen worden aangeleverd. 

 

Adres 
T is for Tech 
T.a.v. Techniekbazen 
Hardwareweg 15, 
3821 BL Amersfoort 
Info@tisfortech.nl 

 

http://www.tisfortech.nl/
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STAP 11. PITCHEN VAN HET IDEE 

Genomineerden 
Voor 31 mei laat de jury weten welke 3 inzendingen zijn genomineerd. Zij pitchen hun 
idee tijdens de TechniekBazen Awards. Dit is een presentatie van jouw/jullie idee met 
een duidelijke uitleg, waarbij alle scholen een kleinigheidje en één school de hoofdprijs 
wint.  

 

TechniekBazen Awards 
De genomineerden mogen hun idee pitchen waarna de jury een winnaar kiest. 
We sluiten natuurlijk af met een leuk feestje! De datum & locatie en wie er in 
de jury zitten worden later bekend gemaakt. 

 

Wil je ook aanwezig zijn bij de TechniekBazen Awards? 
Laat dat dan weten via een mailtje naar info@tisfortech.nl 

 
 

15 
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