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Verslag Inspiratiemiddag 
Techniekonderwijs op de 
Basisschool – 8 juni 2016  

 
 
 

Introductie 

Op woensdag 8 juni jl. organiseerde de TechniekFabriek een Inspiratiemiddag 
Techniekonderwijs op de Basisschool.  
Het doel van deze middag was om met de gemeente en afgevaardigden van basisscholen in 
gesprek te gaan over de toekomst van techniekonderwijs in Houten. Volgens het 
Techniekpact 2020 moeten basisscholen vanaf 2020 namelijk hun aanbod in 
techniekonderwijs op orde hebben.  
De TechniekFabriek wil daarbij laten zien dat zij een interessante speler is als het gaat om 
aanbod van techniekonderwijs in Houten. De TechniekFabriek heeft de middelen en expertise 
in huis om basisscholen nu en in de nabije toekomst bij te staan.  
 
Voor alle betrokken partijen een win-win situatie: aan de ene kant neemt dit organisatorisch 
veel zorgen weg bij basisscholen, en aan de andere kant zorgt dit ervoor dat de toekomst 
van de TechniekFabriek gewaarborgd blijft.  
 
De TechniekFabriek is een initiatief dat eind 2014 gestart is door twee moeders om 
techniekworkshops te verzorgen voor kinderen. Zij is inmiddels uitgegroeid in een stichting 
die wordt gerund door zo’n 45 vrijwilligers, die samen 96 kinderen onder hun hoede nemen. 
 

Aanwezigen waren o.a. Wethouder 
voor Onderwijs Herman Geerdes, zijn 
collega Wieger Sloot (afdeling 
Samenleving), Hans Hoving 
(Techniekpact), zeven leerkrachten 
basisonderwijs uit Houten, het 
bestuur van de TechniekFabriek 
(Annemarie van Grunsven, Ankie 
Persoons en Ronald Verbeek) en vijf 
vrijwilligers van de TechniekFabriek.  
 

 

 

 

De TechniekFabriek  
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Het programma 
Het programma zag er als volgt uit: 

• 14.30 welkom/inleiding door Wethouder Geerdes 
• 14.40-15.10 Hans Hoving – Techniekpact: “Waarom moeten basisscholen iets met 

Technologie?” 
•  15.10-15.50 Ankie Persoons: Uw en ons verhaal 
•  15.50-16.00 Pauze 
•  16.00-16.30 Workshops 
•  16.30-16.40 Terugkoppeling: essentie van deze dag 
•  16.45-17.30 Afsluiting en Borrel 

 
 

Wethouder Herman Geerdes 
Na het verwelkomen van de gasten gaf Ankie het woord aan Wethouder Geerdes. Hij sprak 
kort over het belang van techniek in de samenleving, maar verwoordde ook dat het 
Nederlandse bedrijfsleven zich zorgen maakt. Want zijn er straks wel genoeg mensen die in 
de techniek willen en kunnen werken? Nu blijft die instroom achter. Verder gaf hij aan dat 
techniek een bijzonder talent is. 
 
 

Hans Hoving 
Hans Hoving, adviseur bij het TechniekPact, nam vervolgens het stokje over en haakte aan 
op het verhaal van Wethouder Geerdes. Zo vertelde hij over de twaalf doelen van het 
Techniekpact 2020. Hans bevestigde wat de Wethouder aankaartte: er zijn in de nabije 
toekomst te weinig mensen die de techniek in willen. We zitten in Nederland nu op 25%. Dat 
moet vanaf 2020 naar de 40% 
 

“Waarom willen we iets met primair 
onderwijs?” vraagt Hans. Het antwoord is dat 
wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 
kinderen op de bassischool voor een groot 
deel al kiezen welke richting ze later op gaan. 
En dit betekent dat wanneer 
bassischoolkinderen niet voldoende in 
aanraking komen met techniek, ze 
hoogstwaarschijnlijk dus niet voor die 
richting zullen kiezen. “Wek je vóór groep 7 
of 8 niet genoeg interesse, dan ben je ze 
kwijt,” aldus Hans. En daarom is het dus ook 
zo belangrijk dat scholen er nu al mee bezig 
gaan. Voor leerkrachten die zelf nog niet zo 
technisch onderlegd zijn, is het belangrijk dat 
ze straks goed kunnen aanhaken qua kennis.  
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Ankie Persoons (TechniekFabriek) in gesprek met de basisscholen 

Na Hans nam Ankie het woord over en richtte zich tot leerkrachten: de mensen die 
daadwerkelijk voor de klas staan. Een voor de TechniekFabriek belangrijke vraag is 
bijvoorbeeld wat scholen op dit moment aan techniek in de klas doen. Zo kwamen er 
verschillende antwoorden: 

- De organisatie Techniektalent komt bij bepaalde scholen langs. 
- Ook gaf een docent aan dat ze nog heel erg zoekende zijn hoe zij invulling gaan geven 

aan het Techniekpact 2020. Zij weten niet wat ze qua tijd en kennis nodig gaan 
hebben.  

- Een school heeft contact met de Utrechtse organisatie Mad Science. 
- Weer een andere school organiseert techniekdagen, maar moet dit dan zonder hulp 

van buitenaf doen. 
- Ook komt er weleens een fietsenmaker langs die zaken uitlegt. 
- Bij computerprogrammering heeft men wel wat meer hulp van ouders. 

 
De Wethouder vraagt ondertussen wat 
techniek doet voor de ontwikkeling van 
kinderen. 
 
Eén van de leerkrachten gaf aan dat je, met de 
juist afgestemde lessen, kinderen in hun kracht 
kunt laten komen.  
Toch is de conclusie dat er vanuit scholen meer 
lijntjes uitgezet moeten worden naar 
organisaties die hen kunnen helpen. Er is 
weinig geld en ruimte. Ook het maken van 

goede technieklessen is een uitdaging voor scholen, laat staan het bijscholen en 
ondersteunen van leerkrachten.  
Vanuit de leerkrachten die aanwezig zijn komt de vraag of wellicht de Techniekfabriek iets 
kan betekenen.  
Een belangrijk punt dat werd aangekaart is dat scholen aan de inspectie moet kunnen laten 
zien dat er qua techniekaanbod een stijgende en doorgaande lijn is. Het is straks gewoon 
een harde eis. 
 
 

Wat wil de TechniekFabriek? 
Na de leerkrachten was het aan de TechniekFabriek om aan te geven wat zij voor ogen heeft: 

- Ze wil met scholen samenwerken (ook stageplekken voor studenten aanbieden). 
- Ze moet naar een nieuw pand en dat zou bijvoorbeeld enkele lokalen in een 

schoolgebouw kunnen zijn. 
- We willen en kunnen veel voor elkaar betekenen. De TechniekFabriek heeft de 

expertise en veel materiaal in huis. 
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Dan is er de vraag wat De TechniekFabriek kan betekenen voor scholen? 
Een techniekwerkplaats voor basisscholen:  

 Interessante, uitdagende projecten 

 Goed uitgerust, ruim opgezet, veilig 

 Voldoende ervaren begeleiding (samen met leerkracht) 

 Weinig voorbereiding en opruimwerk voor leerkracht 

 Geen eigen lokaal inrichten per school 
 
Er is in ieder geval duidelijk enthousiasme onder de 
leerkrachten om dit verder te verkennen. Men geeft aan dat het 
ook besproken moet worden met de directie. Het lijkt de 
leerkrachten in ieder geval goed dat: 

 Zij samen met vrijwilligers van de TechniekFabriek de 
lesvoorbereiding gaan doen. 

 De Techniekfabriek laagdrempelig begint: leerkrachten 
willen graag hier komen om kennis op te doen. 

 We gezamenlijk kijken naar het kostenplaatje 
 
 
 
 

Vervolg? 

Afspraak is om in het najaar weer contact te hebben. De TechniekFabriek organiseert een 
tweede inspiratiemiddag op 23 november, van 14.30-17.00 uur.  
Veel basisscholen die er in mei niet bij konden zijn, vanwege o.a. schoolreisjes, studiedagen 
en kampdagen, gaven aan dit erg op prijs te stellen.  
 
 
Zet u 23-11 om 14.30-17.00 alvast in uw agenda? De uitnodiging volgt binnenkort. 


