
De implementatie van techniek op school: 
Een Quickscan 

Onderwijs in techniek, hoe gaat dat op school? Wanneer is onderwijs in 
techniek volledig ingevoerd en op welke punten kan een school nog ver-
beteringen aanbrengen?
Onderwijs in techniek is sinds 1998 een onderdeel van het curriculum in 
het primair onderwijs en opgenomen in de kerndoelen.
Vanuit het veld (scholen, koepelorganisaties, ondersteuningsinstellingen, 
verenigingen en samenwerkingsverbanden) bestaat er een grote behoefte 
aan instrumenten om vast te stellen hoe en in welke mate scholen techniek 
implementeren in hun onderwijs en welke factoren daarbij een rol spelen.
Om dit in kaart te brengen is er een Quickscan ontwikkeld, waarmee scho-
len zelf de balans kunnen opmaken over de stand van zaken wat betreft de 
implementatie van onderwijs in techniek op hun school. Het doel daarbij 
is om scholen nader te ondersteunen bij de invoering van onderwijs in 
techniek. Door middel  van de ontwikkelde Quickscan (een soort zelftest) 
kunnen scholen inzicht verkrijgen in de situatie van  onderwijs in techniek 
op hun school.

Na bestudering van de literatuur en enkele verkennende interviews met 
techniekexperts uit de praktijk, volgde een expertbijeenkomst voor sleu-
telfi guren op het gebied van onderwijs in techniek. Deze experts kregen 
van de onderzoekers een lijst met belangrijke aspecten en thema’s voor-
gelegd, die ze bediscussieerden, bekritiseerden en aanvulden. Aan de hand 
daarvan is een concept Quickscan ontwikkeld die op enkele scholen in een 
testfase is afgenomen. De resultaten daarvan hebben, met de opmerkingen 
van de leerkrachten en directeuren, geleid tot de uiteindelijke Quickscan 
die in dit boek wordt gepresenteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Eindhoven School of Education, het 
onderwijsexpertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven, en 
IVA Beleidsonderzoek en Advies. De opdrachtgevers waren Techniektalent.
nu en VONK, vereniging voor techniek in het primair onderwijs. 
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Woord vooraf 

Onderwijs in techniek, hoe gaat dat op school? Wanneer is onderwijs in techniek vol-

ledig ingevoerd en op welke punten kan een school nog verbeteringen aanbrengen?  

 

Onderwijs in techniek is een onderdeel van het curriculum  in het primair onderwijs en 

opgenomen in de kerndoelen. Scholen verschillen echter in de mate waarin zij aan-

dacht besteden aan onderwijs in techniek.  Het is dan ook erg relevant om te kijken op 

welke manier scholen daar vorm aan (kunnen) geven, welke ondersteuningsbehoeften 

en wensen scholen eventueel hebben. Dat is de belangrijkste reden om dit onderzoek 

te doen.  

Om dit in kaart te brengen is er een Quickscan ontwikkeld, waarmee scholen zelf de 

balans kunnen opmaken over de stand van zaken wat betreft de implementatie van on-

derwijs in techniek op hun school. 

 

Na bestudering van de literatuur en enkele verkennende interviews met belangrijke 

personen uit de praktijk, volgde een expertmeeting voor sleutelfiguren op het gebied 

van onderwijs in techniek. Deze experts kregen van de onderzoekers een lijst met be-

langrijke aspecten en thema’s voorgelegd, die ze bediscussieerden, bekritiseerden en 

aanvulden. Aan de hand daarvan is een concept Quickscan ontwikkeld die op enkele 

scholen in een testfase is afgenomen. De resultaten daarvan hebben, met de opmerkin-

gen van de leerkrachten en directeuren, geleid tot de uiteindelijke Quickscan die in dit 

boekje wordt gepresenteerd. 

 

Voor u ligt de onderzoeksrapportage met daarin de Quickscan zelf (hoofdstuk 6), de 

theoretische achtergrond (hoodfstuk 1), de bevindingen uit de testfase van de 

Quickscan (hoofdstuk 4) en een beschrijving van de ontwikkeling van de Quickscan 

(hoofdstuk 2 en 3). Ook zijn conclusies en aanbevelingen voor het in gebruik nemen 

van de Quickscan opgenomen (hoofdstuk 5).  
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Samenvatting 

In dit onderzoek staat de invoering van onderwijs in techniek in het primair onderwijs 

centraal. Sinds 1998 is onderwijs in techniek een onderdeel van de kerndoelen en de 

afgelopen jaren is er via allerhande subsidies en bijscholingsmogelijkheden getracht 

om scholen te stimuleren om onderwijs in techniek te implementeren. TechniekTa-

lent.nu en VONK hebben in 2011 het initiatief genomen om een onderzoek aan te vra-

gen voor Kortlopend Onderwijsonderzoek, wat uitgevoerd is in 2012 door de Eindho-

ven School of Education, het onderwijsexpertisecentrum van de Technische Universi-

teit Eindhoven, en IVA Beleidsonderzoek en Advies. Doel van het onderzoek is om 

scholen nader te ondersteunen bij de invoering van onderwijs in techniek door een 

handzaam instrument te ontwikkelen, opdat scholen een soort zelftest kunnen doen 

waarmee ze inzicht verkrijgen in de situatie van (de implementatie van) onderwijs in 

techniek op hun school. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende onderzoek, waarin 

de beschrijving en ontwikkeling van de zelftest, een Quickscan, de kern vormt. Het 

onderzoek beantwoordt de volgende vraag: 

 

Hoe ziet een instrumentarium er uit waarmee scholen kunnen vaststellen voor welke 

aspecten (variabelen/onderdelen) en in welke mate onderwijs in techniek in hun prak-

tijk en beleid is verankerd en in welke richting aanpassing / uitbreiding nodig is? 

 

De bestudeerde literatuur vormde de basis voor dit onderzoek. Er kwamen verschil-

lende belangrijke aspecten van onderwijs in techniek naar voren, alsmede belangrijke 

aspecten voor het invoeren van een onderwijsinnovatie. Al deze aspecten zijn, aange-

vuld met enkele verkennende interviews, verzameld in een groot overzicht en voorge-

legd aan 18 verschillende experts uit de onderwijspraktijk. Met hulp van deze experts 

is een conceptversie van de Quickscan tot stand gekomen. De Quickscan is vervolgens 

in een testfase bij 14 scholen afgenomen. Deze Quickscan bestond uit verschillende 

vragen waarop respondenten per vraag konden aangeven of een bepaald onderdeel 

(bijv. voorbereidings- en ontwikkeltijd voor onderwijs in techniek) ‘niet of nauwelijks’ 

aanwezig was, ‘voldoende’ of ‘uitgebreid’ aanwezig was. Zowel de huidige als de ge-

wenste situatie kon worden aangegeven. Tijdens het invullen van de Quickscan was er 

een onderzoeker aanwezig die de opmerkingen over de Quickscan noteerde. Op die 

manier kon worden ingeschat of de vragen begrijpelijk waren en de antwoordcatego-

rieën genoeg van elkaar verschilden. Tevens konden de respondenten aangeven of er 

bepaalde vragen overbodig waren of dat er bepaalde vragen ontbraken. 
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Bij analyse van de resultaten uit de testfase van de Quickscan bleek bij dat sommige 

vragen (‘items’) aanpassing nodig was. Andere vragen konden direct worden overge-

nomen in de Quickscan. 

 

Zowel de eindversie van de Quickscan als de versie die gebruikt is in de testfase, zijn 

in het rapport opgenomen. Het uiteindelijke instrument bestaat uit 34 items die gaan 

over de volgende belangrijke thematieken: Inhoud en vormgeving onderwijs, Facilitei-

ten, Expertise en Beleid. De vragen dienen te worden ingevuld door de volgende be-

trokkenen bij het onderwijs in techniek: directeur/leidinggevende, leerkracht, tech-

niekcoördinator. Het instrument kan in ongeveer 10 tot 15 minuten worden ingevuld 

en leidt via een eenvoudige scoringsprocedure tot inzichten en adviezen.  

De Quickscan kan digitaal worden ingevuld via www.techniekinjeklas.nl. 

 

Het onderzoek sluit af met enkele aanbevelingen over het gebruik van de Quickscan en 

eventuele ondersteuningsmogelijkheden voor scholen. De Quickscan is een moment-

opname en zou eigenlijk (vijf)jaarlijks moeten worden ingevuld. Het belang van de 

Quickscan in het kader van de kwaliteitszorg wordt onderstreept. 
 



9 

Inleiding 

Scholen in het primair onderwijs zijn op verschillende manieren bezig met de invoe-

ring en verankering van onderwijs in techniek binnen hun curriculum. Zij worden 

hierbij ondersteund en gestimuleerd door allerlei instanties, zoals de aanvragers van dit 

onderzoek TechniekTalent.nu en VONK (vereniging voor techniek in het primair on-

derwijs).  

 

Vanuit het veld (scholen, koepelorganisaties, ondersteuningsinstellingen, verenigingen 

en samenwerkingsverbanden) bestaat er een grote behoefte aan instrumenten om vast 

te stellen hoe en in welke mate scholen onderwijs in techniek implementeren in hun 

onderwijs en welke factoren daarbij een rol spelen. Een kort en efficiënt instrument dat 

een goed inzicht biedt in de situatie op een school is een Quickscan. In slechts 15 mi-

nuten krijgt de invuller inzicht in de mate waarin onderwijs in techniek is ingevoerd op 

zijn of haar school. Uiteraard is de afname van een Quickscan slechts een van de vele 

stappen die een school kan ondernemen om de implementatie van onderwijs in tech-

niek op school te evaluaren en te verbeteren: na een Quickscan kan er indien gewenst 

nog een meer uitgebreide analyse worden gedaan. 

 

Het ontbreekt scholen op dit moment echter aan tools en hulpmiddelen om zelf te kun-

nen inschatten hoe de implementatie van onderwijs in techniek er voor staat. Het is 

voor hen niet duidelijk op basis van welke onderdelen en met behulp van welke infor-

matiebronnen (bijvoorbeeld management, docenten, zichtbaar voor leerlingen in de 

klas en hun ouders) zij deze inschatting kunnen maken en in welke richting verdere 

maatregelen nodig zijn.  

 

Niet alle scholen zijn even ver met de implementatie van onderwijs in techniek (vaak 

gecombineerd met wetenschap) in hun curriculum. Grofweg lijkt de invoering en ver-

ankering van onderwijs in techniek op scholen ingedeeld te kunnen worden in drie fa-

sen van implementatie, namelijk oriënterend, vorderend, en vooroplopend. Deze voor-

lopige indeling is gemaakt door aanvrager TechniekTalent.nu op grond van eigen er-

varing.  

 

Oriënterende scholen (fase I) zijn bezig met de overweging waarom, op welke wijze 

techniek in hun onderwijs vorm te geven. Vorderende scholen (scholen in ontwikke-

ling) (fase II) hebben het besluit tot invoering van techniek al genomen en zijn bezig 
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die daadwerkelijk vorm te geven; deze vormgeving kan zich in verschillende stadia 

bevinden en op verschillende aspecten meer of minder ver gevorderd zijn. Voorop-

lopende scholen (fase III) zijn scholen die techniek als speciaal predicaat hanteren, die 

het als fundamenteel aspect van hun identiteit zien en dit in hun visie hebben opgeno-

men en dit ook zo communiceren. 

 

Het is mogelijk dat deze op intuïtieve wijze tot stand gekomen indeling wordt beves-

tigd door onderzoeksresultaten die uit de literatuur naar voren komen over de im-

plementatie van een vernieuwing op school (zoals onderwijs in techniek). Het is echter 

ook mogelijk dat de aanvrager bijvoorbeeld contact heeft met scholen die techniek als 

speciaal predicaat hanteren, terwijl andere scholen techniek niet als fundamenteel as-

pect van hun identiteit zien, maar techniek wel volledig hebben geïmplementeerd. In-

teressant is daarom welke indeling in fasen er het beste gehanteerd kan worden om 

scholen van elkaar te onderscheiden wat betreft de implementatie van onderwijs in 

techniek. 

 

Wanneer scholen zelf in staat zouden zijn een inschatting te maken van het niveau van 

implementatie van techniek, wordt het voor hen mogelijk om gericht en passend bij de 

eigen situatie maatregelen te nemen, of naar begeleiding of activiteiten op zoek te 

gaan. 

 

De hoofdvraag voor dit onderzoek (zoals geformuleerd vanuit de opdrachtgever) luidt 

dan ook: 

 Hoe ziet een instrumentarium er uit waarmee scholen kunnen vaststellen voor 

welke aspecten (variabelen/onderdelen) en in welke mate onderwijs in techniek 

in hun praktijk en beleid is verankerd en in welke richting aanpassing / uitbrei-

ding nodig is? 

In navolging op het bovenstaande heeft dit tot de volgende subvragen geleid: 

 Uit welke onderdelen (variabelen) en voor welke niveaus (betrokken personen, 

eenheden) zou een dergelijk instrument moeten bestaan? 

 Welke informatiebronnen (schoolleiding, docenten, leerlingen, ouders) zijn daar-

bij relevant? 

 Is het ontwikkelde instrument in staat verschillen op te pikken tussen scholen in 

verschillende stadia van ontwikkeling en kan het richting geven aan de verdere 

ontwikkeling van de school? In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden 

voor de indeling van scholen zoals voorgesteld door de opdrachtgever? 
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1 Ontwikkeling van het instrument: het 
kader 

1.1 Inleiding 

Bij het ontwikkelen van een instrument waarmee de mate van implementatie van on-

derwijs in techniek kan worden vastgesteld, is het van belang om na te gaan wat er 

binnen het primair onderwijs wordt verstaan onder ‘onderwijs in techniek’. 

 

Scholen in het primair onderwijs dienen voor verschillende leergebieden te voldoen 

aan kerndoelen. Binnen het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ worden 

kerndoelen omschreven voor ‘natuur en techniek’. Voorbeelden van kerndoelen ge-

richt op techniek zijn: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving rela-

ties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik’ en ‘De leerlingen 

leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 

evalueren’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). 

 

Omdat alle scholen in het primair onderwijs moeten voldoen aan de kerndoelen zal het 

te ontwikkelen instrument zich op deze kerndoelen ten aanzien van onderwijs in tech-

niek moeten baseren. 

1.2 Onderdelen van belang bij het invoeren van onderwijs in 
techniek 

Bij het invoeren van onderwijs in techniek in het primair onderwijs zijn verschillende 

aspecten of onderdelen van belang. Te denken valt bijvoorbeeld aan visie op techniek, 

de rol van de schoolleiding en/of techniekcoördinator, beschikbare tijd, scholingsmid-

delen en -activiteiten, beschikbare materialen, gekozen onderwijsmethodiek  

en -aanpak, kwaliteit van de didactiek, etc. (Van Cuijck, Van Keulen & Jochems, 

2009). In de volgende vier subparagrafen zijn de belangrijkste onderdelen (op basis 

van de literatuur) voor de invoering van techniek verdeeld in vier thema’s: inhoud en 

vormgeving onderwijs, faciliteiten, expertise, en beleid. 
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1.2.1 Inhoud en vormgeving van het onderwijs 
Bij het implementeren van een vernieuwing in het onderwijs speelt onder meer de in-

houd en de vormgeving van deze vernieuwing een belangrijke rol. In onderzoek naar 

de implementatie van ICT in het onderwijs wordt dit onderdeel omschreven als ‘pro-

grammatuur/content’ (Stichting ICT op school, 2004). De WT-wijzer van het Platform 

Bèta Techniek (http://www.wtwijzer.nl/) noemt dit aspect ‘lesprogramma’. 

 

Bij inhoud en vormgeving van onderwijs in techniek kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan de plaats van het vak in het curriculum. Vindt onderwijs in techniek plaats op inci-

dentele basis, bijvoorbeeld omdat er eens een project ‘techniek’ georganiseerd wordt? 

Of heeft techniek een vaste plaats binnen het curriculum en wordt techniek bijvoor-

beeld als apart vak of juist verweven met andere vakken aangeboden? (Tubin et al, 

2003).  

 

Ook de samenwerking en afstemming tussen leraren ten aanzien van de inhoud en 

vormgeving van het onderwijs speelt een belangrijke rol (Stichting ICT op school, 

2004). Wordt er bijvoorbeeld een gezamenlijke didactiek toegepast of geeft iedere le-

raar onderwijs in techniek op zijn of haar eigen manier? En welke didactische mid-

delen (methodes, bronnenboeken etc.) worden er ingezet? 

 

Naast grotere programma’s ten aanzien van onderwijs in techniek, zoals VTB (Ver-

breding Techniek in het Basisonderwijs), VTB-pro (Verbreding Techniek in het Ba-

sisonderwijs, professional) en School aan Zet (aandachtsgebied wetenschap en tech-

niek) worden er door scholen ook gebruik gemaakt van allerlei (kleinere) externe acti-

viteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs in techniek (Van Uum & Kat-De 

Jong, 2011). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gastlessen, bedrijfsbezoeken, excursies, 

deelname aan techniekwedstrijden, etc. Deze externe contacten geven mede vorm aan 

de inhoud van onderwijs in techniek op school. 
 
1.2.2 Faciliteiten 
Bij het implementeren van onderwijs in techniek is er naast de inhoud en vormgeving 

van het onderwijs aandacht nodig voor beschikbare faciliteiten. Door van Cuijck et al. 

(2009) worden tekorten aan verschillende van deze faciliteiten benoemd die door lera-

ren als knelpunten worden ervaren bij het invoeren van onderwijs in techniek. Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om tekorten aan materiaal en gebrek aan een ruimte die voor on-

derwijs in techniek ter beschikking staat. Ook Ely (1999) benoemt het belang van  

beschikbaarheid van bronnen, zoals gereedschappen en materialen en Tubin et al. 
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(2003) bevestigen dat er, wanneer mogelijk, een apart technieklokaal aanwezig dient te 

zijn. Deze ‘hardware’ is van belang om een implementatie van een onderwijsver-

nieuwing te doen slagen (Stichting ICT op school, 2004) en kan alleen met voldoende 

financiële bronnen aangeschaft worden (Ely, 1999; Pilot & Ruijter, 1994; Nachmias et 

al., 2004).  

Ook dient er voldoende tijd ter beschikking worden gesteld voor (het implementeren 

van) onderwijs in techniek (Tubin et al, 2003). Bijvoorbeeld voldoende tijd voor lera-

ren om aanpassingen te maken, te leren en te reflecteren op de vernieuwing (Ely, 1999; 

Rogers, 1962). Naast voorbereidings- en ontwikkeltijd voor leraren is er voor leerlin-

gen voldoende lestijd en een voldoende frequente aanbieding van onderwijs in tech-

niek nodig om een bijdrage te leveren aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden 

en attitude (Mawson, 2007; Walma van der Molen, 2007). 

 

Ten aanzien van faciliteiten op het gebied van onderwijs in techniek is het bovendien 

belangrijk dat er voldoende en toereikende technische ondersteuning aanwezig is, bij-

voorbeeld in de vorm van een techniekcoördinator, een handleiding of een helpdesk 

die telefonisch of via internet bereikt kan worden (Nachmias et al., 2004). 

 
1.2.3 Expertise 
De deskundigheid van het schoolteam is van belang bij het welslagen van de imple-

mentatie van (onderwijs in) techniek in het primair onderwijs (Van Cuijck et al., 2009; 

Pilot & Ruijter, 1994; Nachmias et al., 2004). Leraren dienen voldoende vakinhoude-

lijke en vakdidactische kennis en vaardigheden te bezitten en daarnaast een positieve 

attitude ten aanzien van onderwijs in techniek (Rohaan, 2009; Walma van der Molen, 

De Lange & Kok, 2009). Wat betreft kennis en vaardigheden gaat het volgens Van 

Driel, Verloop en De Vos (1998) om kennis die verbonden is aan het lesgeven in een 

bepaald onderwerp. 

 

De attitude voor onderwijs in techniek kan worden opgedeeld in een cognitieve com-

ponent (bijvoorbeeld opvattingen over het belang van onderwijs in techniek), een af-

fectieve component (gevoelens en stemmingen, zoals het enthousiasme voor onderwijs 

in techniek, en een gedragsmatige component (bijvoorbeeld de intentie om zich meer 

of vaker in te zetten voor onderwijs in techniek) (Walma van der Molen et al., 2009). 

Daarnaast kan het zelfvertrouwen voor het geven van onderwijs in techniek worden 

onderscheiden (Rohaan, Taconis & Jochems, 2008). 

 

Omdat gebrek aan voldoende kennis, vaardigheden en een minder positieve attitude 

ten aanzien van onderwijs in techniek een negatieve invloed heeft op het implemente-
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ren van deze vernieuwing in het onderwijs (Ely, 1999), is het belangrijk om na te gaan 

of leraren voldoende expertise bezitten op dit gebied. Ondersteuning van leraren of 

vakleerkrachten kan bijvoorbeeld plaatsvinden via een techniekspecialist, zoals een 

techniekcoördinator, die collega-leraren hulp biedt bij het vergroten van expertise (bij-

voorbeeld door leraren te informeren en te enthousiasmeren) (Van Uum & Kat-De 

Jong, 2011).  

 

Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling identificeren kinderen in de onder-

bouw en de middenbouw van het primair onderwijs zich vooral met volwassen rolmo-

dellen, zoals hun leraar of ouders. Vanaf de bovenbouw van het primair onderwijs gaat 

ook de vriendengroep een rol spelen (Van Eijkeren, 2005).  Naast een positieve attitu-

de van het team op school is het daarom ook belangrijk dat de ouders van leerlingen 

een positieve attitude hebben ten aanzien van onderwijs in techniek. Verder is hun be-

reidheid om zich in te zetten voor activiteiten gerelateerd aan onderwijs in techniek 

van belang. Meer betrokken ouders hebben namelijk een positieve invloed op de 

schoolprestaties van hun kinderen (Menheere & Hooge, 2010).    

 
1.2.4 Beleid 
Het beleid dient een visie en een lange termijnplan te bevatten waar continuïteit uit 

blijkt. Met betrekking tot het invoeren van de onderwijsvernieuwing dienen er elk jaar 

bepaalde stappen te worden gezet om de vernieuwing uiteindelijk te kunnen imple-

menteren in de school. Succesvol implementeren van een onderwijsvernieuwing 

vraagt om een lange termijnvisie (Pilot & Ruijter, 1994). 

Het belang van een gezamenlijk beleid en een gezamenlijke visie bij het implemente-

ren van een onderwijsvernieuwing wordt door verschillende bronnen ondersteund. Zo 

onderscheidt Stichting ICT op school (2004) een gemeenschappelijke visie als één van 

zes belangrijk aspecten bij het invoeren van een onderwijsvernieuwing. Bij de WT 

wijzer van het Platform Bèta Techniek (http://www.wtwijzer.nl/) wordt er gekeken 

naar drie hoofdaspecten, namelijk beleid, organisatie en lesprogramma. Binnen beleid 

vallen de onderdelen schoolplan, doorgaande leerlijnen en het opstellen van doelen. 

Ook Fullan (2007) beschrijft dat het belangrijk is om heldere doelen te stellen bij het 

invoeren van een onderwijsvernieuwing.  

 

Volgens Ely (1999) is betrokkenheid en eigenaarschap van de vernieuwing belangrijk. 

Ook goed leiderschap draagt bij aan het succesvol invoeren van een onderwijsver-

nieuwing (Ely, 1999; Stichting ICT op school, 2004). Fullan (2007) vermeldt daarbij 

dat het top-down opleggen van de onderwijsvernieuwing van bovenaf niet werkt, maar 

het bottom-up veranderen enkel vanuit de individuele leraren zelf heeft ook geen ge-
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implementeerde onderwijsvernieuwing tot gevolg. Een combinatie van deze processen 

waarbij er gedeelde betekenisgeving en draagvlak bestaat bij het team, maakt de mees-

te kans op een succesvolle invoering. 

 

Naast het beleid dat een school zelf heeft over onderwijs in techniek, wijzen Nachmias 

en anderen (Nachmias, Mioduser, Cohen, & Tubin, 2004) op het belang van nationaal 

en lokaal beleid bij het invoeren van een onderwijsvernieuwing. Zowel op nationaal, 

regionaal als op lokaal niveau kunnen de desbetreffende overheden specifiek beleid 

hebben geformuleerd wat van toepassing is op de onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld 

door financiële, materiële of organisatorische ondersteuning te bieden. Daarnaast is het 

soms mogelijk om via de nationale of regionale overheden bijscholing te ontvangen 

(zie bijv. VTB-pro) en  worden er mogelijkheden geboden om ideeën uit te wisselen 

met andere scholen waar een onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd. 

 

Uit de voorgaande vier paragrafen blijkt op basis van de literatuur dat een instrument 

voor het vaststellen van de mate van implementatie van onderwijs in techniek op 

school uit vier thema’s dient te bestaan: inhoud en vormgeving, faciliteiten, expertise, 

en beleid. 

1.3 Oriënterende, vorderende en vergevorderde scholen 

Scholen kunnen in verschillende mate gevorderd zijn met het implementeren van on-

derwijs in techniek. Vanuit de literatuur over veranderingsprocessen in het onderwijs 

worden drie brede fasen onderscheiden: initiatie, implementatie en incorporatie (Ful-

lan, 2007). Scholen in de initiërende fase zijn zich aan het oriënteren op de onder-

wijsvernieuwing of zijn net gestart met het in gang zetten ervan. Scholen in de imple-

mentatiefase bevinden zich in de eerste jaren van gebruik. Zij zijn gestart met het ge-

ven van onderwijs in techniek en zetten daarbij materialen en werkvormen in. Wel zijn 

zij nog op zoek naar een gemeenschappelijke visie en een vaste structuur, bijvoorbeeld 

wat betreft de gewenste frequentie en hoeveelheid besteedde tijd aan onderwijs in 

techniek. Scholen die zich in de incorporatiefase bevinden, hebben onderwijs in tech-

niek volledig geïmplementeerd. Er is een gemeenschappelijke visie en onderwijs in 

techniek wordt structureel aangeboden, zo bleek ook uit diverse praktijkobservaties 

van TechniekTalent.nu. 

 

Een instrument dat scholen kunnen gebruiken om vast te stellen hoe ver ze zijn gevor-

derd met het implementeren van onderwijs in techniek moet in staat zijn om verschil-
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len tussen scholen weer te geven: van scholen die zich oriënteren op onderwijs in 

techniek tot scholen die techniek als vaste structuur hebben ingebed in hun curriculum.  

 

Sommige scholen willen van techniek hun speerpunt maken, andere scholen willen 

onderwijs in techniek gewoon voldoende invoeren. Logischerwijs heeft niet iedere 

school dezelfde wensen. Om scholen te stimuleren om zich te ontwikkelen op het ge-

bied van techniek en deze onderwijsvernieuwing door te voeren, wordt er dikwijls ge-

bruik gemaakt van een Quickscan waarbij de invullers/respondenten worden gevraagd 

om zowel de huidige/actuele als de gewenste situatie in te vullen op de quickscan. 

Respondenten krijgen hiermee een duidelijk beeld van hun eigen inschatting en hun 

doelen (de gewenste situatie). Aan de hand van het verschil hiertussen kunnen respon-

denten met concrete suggesties aan de slag om onderwijs in techniek nog verder te im-

plementeren op hun school. Het belang hiervan wordt onderstreept door Vanhoof, Van 

Petegem, Verhoeven en Buvens (2007) die onderzoek deden naar zelfevaluaties op 

basisscholen. Zij stellen dat het belangrijk is om te voorkomen dat het invullen van een 

Quickscan neerkomt op het invullen van tekortkomingen, hetgeen demotiverend zou 

werken. Door respondenten ook te vragen naar de gewenste situatie zouden mensen 

ook mogen ‘dromen’ en op een positieve manier met de onderwijsinnovatie  aan de 

slag mogen gaan zonder dat ze voor hun gevoel worden afgestraft als ze het hoogste 

niveau niet behalen. 

1.4 Keuze instrument 

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden denkbaar waarmee vastgesteld kan worden 

in hoeverre scholen onderwijs in techniek geïmplementeerd hebben. Volgens Janssens 

(1995) zijn er drie methoden waarmee gegevens kunnen worden verkregen: het stellen 

van vragen, observeren en gebruik maken van bestaand materiaal. Observeren is in dit 

geval minder bruikbaar, omdat het bijvoorbeeld te veel tijd kost om bij leraren in de 

klas te observeren op welke wijze ze onderwijs in techniek verzorgen. Bij het gebruik 

maken van bestaand materiaal kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderzoeksrap-

porten, tabellen, grafieken, etc. Het is mogelijk dat scholen bestaande gegevens heb-

ben op het gebied van onderwijs in techniek, zoals toetsgegevens. Het bestaan en na-

gaan van gegevens kan wel in het instrument worden verwerkt, maar moet geen ver-

eiste zijn. Het is namelijk mogelijk dat scholen geen bestaande gegevens op dit gebied 

bezitten, bijvoorbeeld omdat zij zich aan het oriënteren zijn en op dit moment nog 

weinig of geen onderwijs in techniek aanbieden.    
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Bij het stellen van vragen wordt vaak gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst 

of enquête, een interview of een telefonisch interview. Het afnemen van een (telefo-

nisch) interview heeft tot gevolg dat deze gegevens verwerkt moeten worden door een 

onderzoeker, waardoor er niet meteen een terugkoppeling is naar de betreffende 

school. Bij een schriftelijke of digitale enquête is dit wel mogelijk. De aanvrager van 

dit onderzoek TechniekTalent.nu heeft de wens uitgesproken om de eindversie van het 

instrument online te kunnen plaatsen, zodat respondenten het instrument gemakkelijk 

kunnen invullen en vervolgens direct beschikking hebben over het resultaat hiervan.  

Omdat er op scholen vaak beperkt tijd is voor het invullen van instrumenten moet het 

invullen van het te ontwikkelen instrument niet te veel tijd kosten en gebruiksvriende-

lijk zijn.  

 

Op basis van voorgaande overwegingen is gekozen voor het ontwikkelen van een 

‘Quickscan’. Dit instrument heeft als kenmerken dat het snel ingevuld kan worden en 

vervolgens direct een indruk kan worden verkregen van het betreffende onderwerp, in 

dit geval de implementatie van onderwijs in techniek op school. 

Daarna kan de invuller zelf aan de hand van de suggesties van de Quickscan vervolg-

stappen zetten.   
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2 Werkwijze 

2.1 Inleiding 

Bij het ontwikkelen van het instrument waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre 

onderwijs in techniek geïmplementeerd is op school zijn de volgende stappen doorlo-

pen: (1) een literatuurstudie, (2) de raadpleging van experts en (3) het testen van het 

instrument op verschillende scholen. Deze stappen zullen nu worden toegelicht. 

2.2 Literatuurstudie & Raadpleging Experts 

Publicaties over onderzoek naar onderwijsvernieuwingen op diverse gebieden zijn le-

gio. Er is een selectie gemaakt van relevante literatuur over onderwijsvernieuwingen, 

waarna zowel theoretische onderzoeken als empirische onderzoeken zijn bestudeerd. 

Tevens is literatuur bestudeerd over belangrijke aspecten ten aanzien van onderwijs in 

techniek. De literatuurstudie verschafte een basis voor het ontwikkelen van een lijst 

met belangrijke thema’s; een eerste stap richting het instrument. Deze literatuurstudie 

is reeds gerapporteerd in hoofdstuk 2. 

 

Naast het bestuderen van de literatuur zijn er verschillende (start)interviews gehouden 

met sleutelfiguren uit het veld. Deze mensen werd gevraagd naar belangrijke aspecten 

van onderwijs in techniek en van onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs. 

Daarnaast zijn vragen gesteld over de zichtbaarheid van deze techniekonderdelen in de 

praktijk, hoe de onderdelen het meest succesvol kunnen worden ingevoerd en welke 

informatiebronnen daarbij een rol spelen. In bijlage 1 is het volledige interview 

weergegeven. 

Ook uit deze interviews kwamen onderdelen en subthema’s die belangrijk waren voor 

onderwijs in techniek naar voren. Deze thema’s werden toegevoegd aan de lijst af-

komstig uit de literatuurstudie. 

2.3 Expertmeeting 

Met de in de vorige stap tot stand gekomen set van thematieken als vertrekpunt is ver-

volgens tijdens een expertmeeting de lijst voorgelegd aan experts uit het veld. De set 
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van thematieken bestond uit vier hoofdthema’s (Inhoud & Vormgeving, Faciliteiten, 

Expertise en Beleid) met elk een aantal variabelen en daarbij behorende indicatoren 

(zie bijlage 2).  

 

Van verschillende organisaties hebben in totaal 18 experts deelgenomen aan de ex-

pertmeeting (zie bijlage 4). Een deel van deze experts verzorgde activiteiten en initia-

tieven op het gebied van onderwijs in techniek op scholen (9 experts). Daarbij kan bij-

voorbeeld gedacht worden aan een project waarbij er gastlessen rond onderwijs in 

techniek op scholen worden aangeboden en een project waarbij leerlingen in het 

voortgezet on-derwijs ingezet worden bij techniekactiviteiten in het primair onderwijs. 

Ook verzor-gen sommige van deze experts techniekprojecten rond bepaalde thema’s 

en/of technieklessen op scholen. Daarnaast is er een aantal experts uitgenodigd van 

organisaties die zich bezig houden met samenwerking tussen verschillende partijen op 

het gebied van onderwijs in techniek en met het stimuleren van meer (onderwijs in) 

techniek in het primair onderwijs (5 experts). Tenslotte zijn directeuren en techniek-

coördinatoren uitgenodigd van verschillende scholen die al verder gevorderd zijn op 

het gebied van onderwijs in techniek (4 experts). Zowel in groepsverband als indivi-

dueel kregen de experts de kans om de themalijst te bekijken en mee te denken over de 

ontwikkeling van het instrument. De themalijst werd kritisch bekeken, sommige sub-

thema’s werden geschrapt en hier en daar werden thema’s aangevuld. De expertmee-

ting resulteerde uiteindelijk in een uitgebreide lijst van thema’s en suggesties voor het 

maken van vragen voor in de Quickscan.      

2.4 Testfase op scholen 

Nadat een eerste versie van de Quickscan op basis van de literatuur, startinterviews en 

expertmeeting is samengesteld, is deze getest op verschillende scholen voor primair on-

derwijs. Tijdens een schoolbezoek van een onderzoeker aan verschillende scholen is de 

Quickscan ingevuld door directeuren, leerkrachten, vakleerkrachten techniek en tech-

niekcoördinatoren. Respondenten werden expliciet uitgenodigd om extra uitleg te ge-

ven aan de onderzoeker, zodat inzichtelijk werd of de respondenten de vraag begrepen, 

of de antwoordcategorieën aansloten bij hun school en of ze zich konden vinden in de 

behaalde scores per vraag. Respondenten vulden de Quickscan individueel in. Indien 

collega’s van de respondent ook de vraag wilden invullen, gebeurde dit nadat de vorige 

respondent klaar was met invullen. Op die manier kon de respondent zich vrij voelen 

om te antwoorden wat hij/zij wilde en was eventuele sociale druk weggenomen. Ant-

woorden van respondenten zijn geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. 
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3 Bevindingen uit stap 1 en 2: Literatuur en 
Experts 

3.1 Inleiding 

Uit het kader beschreven in hoofdstuk twee blijkt dat er vier thema’s van belang zijn 

bij de implementatie van onderwijs in techniek: inhoud en vormgeving, faciliteiten, 

expertise, en beleid. In dit hoofdstuk zal worden omschreven welke aspecten van on-

derwijs in techniek volgens de literatuur en de experts uit het veld een rol spelen bin-

nen ieder thema. Bij sommige thema’s staan meerdere bronnen vermeld. Hiermee 

wordt bedoeld dat dit subthema zowel in de literatuur naar voren kwam als een belan-

grijk aspect en dat het subthema tegelijkertijd door experts werd aangevuld als zijnde 

belangrijk. Staat er bij een subthema als bron alleen ‘Literatuur’ vermeld, dan komt dit 

subthema uit de literatuur,  werd het subthema door de experts belangrijk gevonden 

voor de Quickscan en waren er geen verder toevoegingen. (In hoofdstuk 2 staan per 

hoofdthema de specifiek literatuurbronnen vermeld.) Indien er bij een subthema als 

bron ‘Experts’ staat vermeld, dan kwam dit subthema niet direct naar voren in de lite-

ratuur en is deze door de experts aangevuld als zijnde een belangrijk subthema. 
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3.2 Overzicht Bevindingen Literatuur en Raadpleging Experts 

Hoofdthema Subthema Bron

Inhoud en Vormgeving Mate van samenwerking en 
uitwisseling

Experts en literatuur 

Plaats van het vak in het curricu-
lum

Experts en literatuur 

Didactische middelen Experts en literatuur 

Activiteiten van externe partijen Literatuur

Faciliteiten Tijd : lestijd, voorbereidings- en 
ontwikkeltijd

Literatuur

Materiaal en ruimte Experts en literatuur 

Technische ondersteuning Literatuur

Financiele middelen (aanwezig-
heid, subsidiëring)

Literatuur

Expertise van het team Deskundigheid, attitude, en-
thousiasme, inzet, zelfver-
trouwen

Experts en literatuur 

Attitude van ouders en leerlin-
gen

Experts

Externe contacten t.a.v. profes-
sionalisering

Experts en literatuur 

Beleid Visie (beschreven, bekend, 
draagvlak)

Literatuur

Kerndoelen (bekend, beschre-
ven in visie, in onderwijsacti-
viteiten, in doorlopende leerlijn)

Experts en literatuur 

Landelijke financieringsmo-
gelijkheden

Experts

Netwerk Literatuur

Coördinatie van Onderwijs in 
Techniek

Experts en literatuur 

 

3.3 Expertmeeting : Aanvullende opmerkingen 

Uit de gemaakte aantekeningen en beluisterde audio-opnamen van de expertbijeen-

komst blijkt dat de experts zich kunnen vinden in de opgestelde thema’s. Bij het be-

spreken van ieder thema door een aparte groep experts blijkt dat zij niet alleen binnen 

het toegewezen thema aanvullingen en toevoegingen maken, maar ook opmerkingen 

maken die binnen andere thema’s geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld: de groep die 

het thema inhoud en vormgeving bespreekt, maakt ook opmerkingen ten aanzien van 
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het beleid). Per gekozen thema worden nu de volgende toevoegingen en aanvullingen 

vermeld zoals ze tijdens de expertmeeting naar voren kwamen. 

 
3.3.1 Inhoud en vormgeving 
 

Uitwisseling & samenwerking 

 Er moet uitwisseling en samenwerking zijn tussen leerkrachten.  

 Doorlopende leerlijnen moeten niet alleen aanwezig zijn maar ook worden uit-

gevoerd. 

 Op een vergevorderde school zijn er meerdere mensen betrokken bij onderwijs in 

techniek (niet afhankelijk van 1 persoon). Een school met een techniekcoör-

dinator is nog geen vergevorderde school.   

 

Plaats in het curriculum& didactische middelen:   

 Doorlopende leerlijnen zijn gekoppeld aan de kerndoelen. 

 Je kunt techniek al vanaf de kleuters aanbieden. 

 Een oriënterende school besteedt vooral hap/snap aandacht aan techniek. Op een 

gevorderde school wordt er planmatig, structureel, langdurig, meerjarig etc. ge-

werkt aan techniek. Er wordt niet alleen op papier, niet alleen incidenteel, maar 

continu, in de praktijk en met z’n allen gewerkt aan de implementatie van tech-

niek. 

 Er is een ontwerp- en ontwikkelcyclus. 

 

Externe partijen: 

 Meerderjarige contacten met externe partijen zijn wenselijk. Op een gevorderde 

school is er een volledige ‘contactenlijst van externe partners’ waar leerkrachten 

gebruik van kunnen maken. 

 Er zijn contacten met Voorgezet Onderwijs en BSO (buitenschoolse opvang) 

i.v.m. doorlopende leerlijnen. 

 
3.3.2 Faciliteiten 
 

Tijd: 

 Tijd is van wezenlijk belang. Een gevorderde school besteedt minimaal 20 uur 

per jaar aan techniek en heeft dat vastgelegd in zijn beleidsplan (minimum dat 

door de overheid wordt opgelegd). 
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Financiële middelen: 

 Het moet bekend zijn dat scholen vanuit de prestatiebox financiering kunnen 

krijgen om aan techniek te werken. 

 

Technische ondersteuning en organisatie: 

 Bij een gevorderde school is er een technische commissie aanwezig die structu-

reel tijd besteed aan techniek. Bij een oriënterende school is er geen techniek 

commissie. 

 
3.3.3 Expertise 
 

Attitude 

 De attitude van de leraar is erg belangrijk. Het gaat er vooral om dat leerlingen op 

basis van de juiste beelden al dan niet kiezen voor techniek. Leraren moeten dan 

wel de juiste beelden weergeven (het is bijvoorbeeld de vraag of leraren weten wat 

er allemaal bij techniek hoort). 

 De attitude van de ouders is erg belangrijk. Op een gevorderde school is inzich-

telijk gemaakt hoe ouders betrokken worden bij het keuzeproces van leerlingen 

ten aanzien van techniek. Ouders moeten op de hoogte zijn van techniek en toe-

komstmogelijkheden weten, zodat ze inzien dat techniek een mogelijke stu-

diekeuze of beroepskeuze voor het kind kan zijn (en bijvoorbeeld inzien dat er ook 

hoge opleidingen t.a.v. techniek zijn). 

 

Kennis en vaardigheden : 

 De leraar hoeft alleen basiskennis en vaardigheden te hebben. Het gaat vooral om 

de didactiek: vertrekpunt vanuit vragen van kinderen en samen met de kinderen op 

onderzoek uit gaan. 

 

Externe contacten t.a.v. professionalisering 

 Het is belangrijk om kennis in de basisschool te halen (bijvoorbeeld via projecten 

van buitenaf of via stagiaires). Persoonlijke contacten tussen externe partijen en de 

school zijn waardevol. Externe partijen zijn vooral waardevol voor scholen die 

nog niet ver zijn met de implementatie van techniek. De leraar moet dit soort pro-

jecten goed kunnen organiseren. De projecten kunnen dienen als inspiratiebron 

voor de leraar. 

 Het is belangrijk dat scholen op de hoogte zijn van steunpunten op het gebied van 

techniek. 
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3.3.4 Beleid 
 

Coördinatie: 

 De directeur moet enthousiast het beleid vormgeven en daarmee sturing bieden. 

Het beleid is de spil van alles en dient ook een duidelijke tijdslijn te bevatten. 

 De directeur en/of techniek coördinator moet gesteund worden door het hele team 

(incl. bestuur) en moet voldoende tijd en geld krijgen om aan techniek te kunnen 

besteden. Dit is ook belangrijk voor de continuïteit (als bijvoorbeeld de huidige 

techniek coördinator op de school vertrekt). 

 

Visie : 

 Oriënterende scholen hebben nog geen beleid op papier ten aanzien van techniek. 

Zij moeten zich eerst oriënteren, bijvoorbeeld aan de hand van beleidsplannen van 

andere scholen. 

 Binnen de school moet er draagvlak zijn en moet er expertise zijn en opgedaan 

kunnen worden (lerende en zelfsturende school). Het is belangrijk dat techniek 

niet van bovenaf opgelegd wordt, maar vanuit de leerkracht zelf komt. 

 

Nationaal/Regionaal/Lokaal: 

 De school moet een netwerk hebben, contacten, verbindingen in de regio met het 

bedrijfsleven, andere scholen etc. 

 Het is van belang dat scholen samenwerken met de gemeente om projecten te 

creëren op het gebied van techniek. 

 Wat gebeurt er als de subsidie/steun van buitenaf ophoudt? Is een school dan ver 

genoeg om zelf door te gaan? 

 Een vergevorderde school is ook betrokken bij de ontwikkeling van het vak (op 

regionaal/nationaal niveau). 

3.4 Inzet instrument 

In de gezamenlijke bespreking aan het eind van de expertmeeting wordt voorgesteld 

om het instrument door verschillende personen te laten invullen, omdat mogelijk niet 

alle betrokkenen dezelfde indruk hebben van onderwijs in techniek op hun school (de 

directeur kan bijvoorbeeld van mening zijn dat er voldoende faciliteiten beschikbaar 

zijn om onderwijs in techniek te geven, terwijl leraren in de praktijk ervaren dat zij 

nauwelijks tijd hebben om onderwijs in techniek te geven). In de expertmeeting wor-
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den de volgende groepen personen genoemd: de directie, de techniekcoördinator (als 

die aangesteld is) en (overige) leraren.  

 

Op basis van deze gegevens verkregen uit de expertmeeting is de eerder gemaakte lijst 

van thema’s en subthema’s aangevuld en een conceptinstrument opgesteld. Via afna-

me van interviews is deze versie van het instrument vervolgens getest op verschillende 

scholen bij directeuren, techniekcoördinatoren en (overige) leraren. In bijlage 3 is de 

interviewversie van (de testversie van) het instrument weergegeven. De respondenten 

vulden een respondentenversie in die bijna volledig gelijk is aan de interviewversie 

(zonder cursieve opmerkingen voor de interviewer en zonder puntentelling). 
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4 Bevindingen uit stap 3: De Testfase 

4.1 Inleiding 

Nadat de conceptversie van het instrument in de expertmeeting was aangescherpt, is 

tijdens de testfase op verschillende scholen nagegaan of het instrument valide (meet 

het instrument wat het beoogt te meten?) en gebruiksvriendelijk was en of het instru-

ment onderscheidend vermogen had. Tijdens de testfase zijn de onderzoekers bij ver-

schillende scholen langs gegaan en hebben leerkrachten, techniekcoördinatoren, 

vakleerkrachten en directeuren de Quickscan hardop pratend ingevuld. Op die manier 

konden de deelnemende leerkrachten en directeuren ook aan de onderzoekers aange-

ven of ze de vragen relevant en duidelijk vonden en waarom hun school een bepaalde 

score had op een vraag. De onderzoekers konden uit die waardevolle opmerkingen 

opmaken of de vragen uit de Quickscan ook daadwerkelijk valide waren, of dat er in 

de formuleringen nog aanpassingen nodig waren. 

4.2 Respondenten 

Tijdens de testfase hebben verschillende mensen de Quickscan ingevuld. Hieronder 

volgt een geanonimiseerd overzicht van de respondenten ende huidige én ideale situa-

tie van techniek op hun school. 

 

Respondent Techniek op school: “Wij heb-

ben….” 

Techniek in ideale situatie  

“Wij willen graag…” 

Directeur A vrij weinig, enkele themamiddagen. een laboratorium. 

Leraar A (zelfde school als 

directeur A) 

techniekkasten  een methode voor elke week.  

Directeur B wekelijkse workshops, ‘creatief & 

technisch’. 

een splitsing tussen creatieve en 

technische workshops. 

Directeur C een technieksonderwijsplan en ma-

ken structureel gebruik van tech-

niekkasten. 

ons techniekbeleid modernise-

ren. 

Leraar B maandelijks een dagdeel techniek. een positieve houding vh team 

t.a.v. techniek. 
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Directeur D (zelfde school als 

leraar C) 

vier keer per jaar techniekactiviteit.  [Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Leraar C (zelfde school als 

directeur D) 

techniekweken, ouders helpen mee. [Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Directeur G techniektorens, maar dat is dan ook 

alles. 

iets meer met techniek, maar je 

moet het niet overdrijven. 

Directeur H technieklokaal, laboratorium. [Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Directeur I techniek als speerpunt, met een 

scheikunde ruimte, zand/watertafel 

en laboratorium. 

een verdiepingsslag op inhou-

delijk niveau. 

Directeur J techniek  als belangrijk onderdeel 

van ons curriculum. 

de motorische ontwikkeling van 

kinderen  meer stimuleren. 

Leraar D (school directeur j) techniek vergevorderd ingevoerd. [Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Leraar E(school directeur j) techniek vergevorderd ingevoerd. [Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Directeur E techniekactiviteiten op projectbasis. vertrouwen en expertise team 

meer ontwikkelen. 

Directeur F zelf technokisten ontwikkeld. meer initiatief en expertise bin-

nen het team. 

Leraar G techniek geïntegreerd met wereld-

oriëntatie. 

meer draagvlak voor techniek 

Leraar F techniek geïntegreerd met wereld-

oriëntatie.  

[Geen specifieke wensen, we 

zijn tevreden.] 

Directeur K techniek geïntegreerd. meer enthousiasme team. 
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4.3 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de testfase gepresenteerd. Per hoofd-

thema zullen de belangrijkste bevindingen worden samengevat ten aanzien van de 

score van scholen op de Quickscan, het onderscheidend vermogen van de Quickscan, 

trends in  huidige en gewenste situatie van scholen en enkele algemene concluderend 

opmerkingen zullen worden gegeven. 

Na een beschrijving van de belangrijkste bevindingen per hoofdthema wordt in een 

tabel een schematisch overzicht  gegeven per hoofdthema, subthema en item. 

 
4.3.1 Algemene vragen 
Thema 1 in de eindversie van de Quickscan bestaat uit algemene vragen. Op deze 

wijze kunnen verschillen tussen respondenten worden vastgesteld. Als het gehele 

schoolteam de Quickscan invult, is het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen of 

meer ervaren leraren andere (deel)resultaten behalen op de thema’s van de Quickscan 

dan leraren die slechts een aantal jaar werkzaam zijn in het primair onderwijs. Ook kan 

bijvoorbeeld worden vastgesteld of de directeur een andere indruk heeft ten aanzien 

van de verschillende thema’s en variabelen dan het team van leraren. Aan de hand van 

de ingevulde Quickscans kan men dan met elkaar in gesprek gaan. 

 
4.3.2 Inhoud en vormgeving 
Bij het thema Inhoud en Vormgeving van Onderwijs was er bij de verschillende items 

spraken van een groot onderscheidend vermogen. Het meerendeel van  de responden-

ten gaf aan dat zij goed voorzien waren wat betreft Inhoud en Vormgeving van onder-

wijs in techniek. Een kleine groep respondenten was op dit vlak nog oriënterend. Zo-

wel in de huidige als in de gewenste situatie gaf een groot deel van de respondenten 

aan dat ze vergevorderd waren. ‘Als school willen we natuurlijk altijd meer, maar we 

mogen heel tevreden zijn met ons laboratorium en onze werkbanken’, zo vertelde Di-

recteur H. 

 
4.3.3 Faciliteiten 
Meningen over de invulling van Faciliteiten rondom onderwijs in techniek zijn divers 

en niet alle vragen worden relevant geacht. Zo vindt bijvoorbeeld niet iedere respon-

dent het nodig om de lestijd voor onderwijs in techniek formeel vast te leggen of om 

een aparte ruimte te hebben voor onderwijs in techniek. Daarnaast werd er door res-

pondenten geen belang gehecht aan specifieke parate begrotingskennis; kennis van fi-

nanciën in het algemeen werd reeds voldoende beschouwd. Het onderscheidend ver-

mogen van dit deel was hierdoor beperkt. Derhalve werd er bij verschillende items een 

extra antwoordcategorie toegevoegd en werd de formulering enigzins aangepast. 
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4.3.4 Expertise 
Tijdens de testfase bleek dat veel vragen over expertise nog verduidelijking nodig 

hadden aangaande de beschrijving van de categorieën. Het was voor respondenten niet 

duidelijk wanneer men in een bepaalde categorie zou scoren en wanneer in een andere. 

Derhalve is er bij een aantal vragen een extra antwoordcategorie toegevoegd. Ook zijn 

twee vragen met betrekking tot de attitude en inzet van ouders samengevoegd tot één 

vraag. Enkele respondenten waren van mening dat een vraag over de opbrengsten van 

leerlingen toegevoegd diende te worden aan dit thema, het was in hun ogen een on-

misbare vraag. Directeur F zegt ‘Leerlingen en hun cijfers zijn in het hedendaagse on-

derwijs de graadmeter, als je als school daar niet op let, dan beschouw je onderwijs in 

techniek nog als een hobby en niet als een deel van je curriculum.’ 

 
4.3.5 Beleid 
De items rond beleid hadden een groot onderscheidend vermogen. Het belang van een 

beschreven visie werd onderkend door alle respondenten. Meningen waren verdeeld 

over in hoeverre het hele team op de hoogte dient te zijn van de visie en ook over de 

rol van de kerndoelen op het gebied van onderwijs in techniek bestonden uiteen-

lopende visies. ‘Kerndoelen hoef je niet echt te kennen, die zitten in je methode,’ zei-

den enkele respondenten. Draagvlak wordt wel van groot belang gevonden, net zoals 

gebruik maken van landelijke financieringsmogelijkheden voor onderwijs in techniek. 

 
4.3.6 Schematische samenvattende beoordeling 
In de nu volgende tabel worden de resultaten van de respondenten die de conceptversie 

van de Quicscan hebben ingevuld, schematisch weergegeven. De tabel bevat de vol-

gende onderdelen: 

- De score: Voor zowel de huidige als de gewenste situatie op school kunnen er tel-

kens drie scores worden behaald. Score 1: dit onderdeel is niet of nauwelijks aan-

wezig of de respondent weet het niet, score 2: dit onderdeel vindt incidenteel 

plaats, door een deel van het team, score 3: dit onderdeel is structureel geïmple-

menteerd en er is draagvlak binnen het gehele team. 

- Onderscheidend vermogen (groot(+),  voldoende (+/-), onvoldoende (-)): Het on-

derscheidend vermogen geeft aan in hoeverre scholen verschillend scoren op een 

item. Scoort bijvoorbeeld meer dan 75% van de respondenten in één antwoordca-

tegorie, dan is het onderscheidend vermogen onvoldoende,  aan de hand van het 

antwoord op die bepaalde vraag kunnen scholen dan niet goed worden ingedeeld. 

Is de verdeling van de scores over alle antwoordcategorieën verdeeld, dan is het 

onderscheidend vermogen groot. 

- Trends in huidige en gewenste situatie: Geeft aan welke huidige scores scholen 

behalen en welke wensen scholen hebben op het gebied van techniek. 
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- Enkele inhoudelijke opmerkingen: Opmerkingen gemaakt door de respondenten. 

- Een conclusie: Hierin staat beschreven of een item wel of niet in de definitieve 

Quickscan dient te worden opgenomen of dat aanpassing nodig is. 
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Huidig      Gewenst 

Inhoud en 
Vormgeving 

Mate van samenwerking 
en uitwisseling 

+ 3 (9/18) 3 (14/18) Samenwerking ‘op 
het gebied van 
onderwijs in tech-
niek’.  

1 

Plaats van het vak in het 
curriculum 

+ 3 (14/18) 3 (16/18) Structurele projecten 
impliceren geen 
bepaalde frequentie. 

2, verschil fre-
quent en structu-
reel aangeven. 

Didactische middelen + 3 (9/18) 3 (15/18) Lastig in te vullen, 
niet alles geldt voor 
de hele school. 

2, extra ant-
woordcategorie 
toevoegen. 

Activiteiten van externe 
partijen 

+ 3 (8/18) 3 (14/18) Structureel en fre-
quent zijn twee 
verschillende din-
gen. 

2, extra ant-
woordcategorie 
toevoegen en 
formulering 
aanpassen. 

Faciliteiten Tijd: Lestijd + 3 (12/18) 3 (14/18) Formeel vastleggen 
is niet nodig. 

2, de term ‘for-
meel vastleggen’ 
wordt verwijderd. 

Tijd: voorbereidings- en 
ontwikkeltijd. 

+ 2 (6/18) 
3 (6/18) 

3 (10/18) Om welke voorbe-
reidingstaak gaat het 
en voor wie? 

2, extra ant-
woordcategorie 
toevoegen en 
formulering 
aanpassen. 

Materiaal  +/- 3 (14/18) 3 (18/18) Categorie ‘voldoen-
de toevoegen’. 

2, extra ant-
woordcategorie 
toevoegen 

Ruimte + 3 (7/18) 3 (13/18) - 
(duidelijk item) 

1 

Aanwezigheid Techni-
sche ondersteuning  

+ 3 (11/18) 3 (14/18) Hoort bij kennis en 
vaardigheden. 

3. Vraag komt 
impliciet al naar 
voren bij andere 
vragen. 

Bekendheid Technische 
ondersteuning bij team 

+ 3 (13/18) 3(17/18) Komt al impliciet bij 
andere vragen naar 
voren. 

3. Vraag komt 
impliciet al naar 
voren bij andere 
vragen 

Aanwezigheid financiële 
middelen (aanwezigheid, 
subsidiëring) 

+  2 (7/18) 3 (12/18) Niet iedereen heeft 
begrotingskennis 
paraat 

2. Begroting 
wordt weggelaten 
in item. 

Verwerven financiële 
middelen  

+ 3 (7/18) 3 (13/18) - 1 
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Huidig 
 
Gewenst 

Expertise vh 
team 

Aanwezigheid Techniek-
specialist 

+ 3 (11/18) 3 (13/18) Als men zelf kennis 
heeft, hoeft een 
techniekspecialist 
niet aanwezig te zijn. 

2. item wordt aange-
past, nadruk op 
‘verbeteren experti-
se.’ 

Kennis en vaardigheden 
leraren 

+/- 2 (11/18) 3 (12/18) Bandbreedte van de 
categorieën is ondui-
delijk. 

2. herformulering 
i.v.m. verduidelijking 
categorieën.  

Belang van techniek  + 2 (9/18) 3 (15/18) Bandbreedte van de 
categorieën is ondui-
delijk. 

2. extra antwoordca-
tegorie toevoegen 

Enthousiasme + 2 (10/18) 3 (14/18) Bandbreedte van de 
categorieën is ondui-
delijk. 

2. extra antwoordca-
tegorie toevoegen 

Inzet + 2 ( 11/18) 3 (14/18) Bandbreedte van de 
categorieën is ondui-
delijk. 

2. extra antwoordca-
tegorie toevoegen 

Zelfvertrouwen  + 2 (7/18) 3 (13/18) Een lastige vraag 
voor sommige men-
sen, toch wel van 
belang. 

1. 

Attitude van ouders van 
leerlingen. 

- 3 (14/18) 3 (16/18) Vraag lijkt teveel op 
de bereidheid van 
ouders om zich in te 
zetten. 

3. 

Bereidheid inzet ouders +/- 3 (11/18) 3 (15/18) De vraag en de vori-
ge vraag wordt sa-
mengevoegd tot 
‘ouderbetrokkenheid’ 

2. herformulering 
van de vraag ivm 
toevoeging ‘ouderbe-
trokkenheid’ 

Externe contacten tav 
professionalisering 

+ 2 (7/18) 3 (11/18) Formulering is niet 
eenduidig. 

2. herformulering 
van de vraag, toe-
voeging extra catego-
rie. 

Opbrengsten leerlingen    Toegevoegd item n.a.v. opmerkingen van 
respondenten hierover. 

Beleid Beschrijving visie  + 3 (11/18) 3 (16/18) - 1. 

Visie bekend bij team + 2 (8/18) 3 (14/18) Dient de visie bij het 
hele team bekend te 
zijn? Meningen 
verschillen. 

1.  

Draagvlak visie +/- 3 (13/18) 3 (17/18) Draagvlak is belang-
rijk. 

1. 

Bekendheid Kerndoelen  + 1 (7/18) 3 (11/18) Uiteenlopende visies 
over de kerndoelen. 

1. 

Kerndoelen: beschreven in 
visie 

+ 2 (7/18) 3 (12/18) Uiteenlopende visies 
over de kerndoelen. 

1. 
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Kerndoelen in onderwijsac-
tiviteiten 

+/- 3 (15/18) 3 (15/18) - 1. 

Aanwezigheid doorlopende 
leerlijn 

+ 3 (12/18) 3 (16/18) Interpretatie belang 
leerlingen verschilt. 
Is een methode reeds 
voldoende? Band-
breedte van de cate-
gorieën is onduide-
lijk. 

2. extra antwoordca-
tegorie toevoegen 

Kerndoelen in doorlopende 
leerlijn 

+ 3 (8/18) 3 (13/18) Vraag is overbodig. 3. 

Bekendheid landelijke 
financieringsmogelijkheden

+ 2 (10/18) 2 (10/18) Een vraag op direc-
tieniveau. 

2. formulering aan-
passen, ‘van belang 
voor de directie’.  

Gebruik landelijke finan-
cieringsmogelijkheden 

+ 2 (12/18) 3 (16/18) - 1. 

Beschrijving Netwerk  + 1 (8/18) 3 (8/18) Zeer variërende 
opmerkingen 

1. 

Coördinatie van onderwijs 
in techniek 

+ 2 (11/18) 3 (9/18) Bandbreedte van de 
categorieën is ondui-
delijk. 

2. herformulering 
van de vraag, toe-
voeging extra catego-
rie. 
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5 Conclusies, discussie en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een vraag vanuit de praktijk over de in-

voering van onderwijs in techniek. Scholen gaven aan behoefte te hebben aan een 

meetinstrument dat meet op welke onderdelen en in hoeverre onderwijs in techniek op 

een school is ingevoerd. 

De vraag van de scholen is eind 2011 opgepakt door TechniekTalent.nu en VONK  die 

in samenwerking met de Eindhoven School of Education en IVA Beleidsonderzoek en 

Advies subsidie hebben aangevraagd voor een Kortlopend Onderwijs Onderzoek. Na 

toekenning van de subsidie zijn de Eindhoven School of Education en IVA Beleid-

sonderzoek en Advies in de lente van 2012 begonnen met het uitvoeren van dit onder-

zoek. Doel was om een handzaam meetinstrument over onderwijs in techniek te ont-

wikkelen voor scholen in het primair onderwijs. 

 

De hoofdvraag luidt: 

 Hoe ziet een instrumentarium er uit waarmee scholen kunnen vaststellen voor 

welke aspecten (onderdelen, variabelen) en in welke mate techniek in hun praktijk 

en beleid is verankerd en in welke richting aanpassing/uitbreiding nodig is? 

 

In navolging op het bovenstaande heeft dit tot de volgende subvragen geleid: 

 1. Uit welke onderdelen (variabelen) en voor welke niveaus (betrokken personen, 

eenheden) zou een dergelijk instrument moeten bestaan? 

 2. Welke informatiebronnen (schoolleiding, docenten, leerlingen, ouders) zijn 

daarbij relevant? 

 3. Is het ontwikkelde instrument in staat verschillen op te pikken tussen scholen in 

verschillende stadia van ontwikkeling en kan het richting geven aan de verdere 

ontwikkeling van de school? In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden 

voor de indeling van scholen zoals voorgesteld door de opdrachtgever? 

 

In dit hoofdstuk zullen eerst de deelvragen per vraag worden beantwoord, hetgeen zal 

uitmonden in de beantwoording van de hoofdvraag. 
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Deelvraag 1: Onderdelen Instrument/ Quickscan 

Om te onderzoeken uit welke onderdelen een instrument dat de invoering van onder-

wijs in techniek meet, dient te bestaan, zijn er verschillende stappen gezet. Een eerste 

verkenning vond plaats tijdens een literatuuronderzoek, waaruit een eerste grove lijst 

van onderdelen naar voren kwam. Deze lijst is aangevuld en verfijnd tijdens interviews 

met experts op het gebied van onderwijs in techniek. Dit resulteerde in een verfijnde 

en gedetailleerde lijst die is bediscussieerd tijdens een expertmeeting. Tijdens deze ex-

pertmeeting waren zowel diverse experts vanuit de onderwijspraktijk aanwezig als ex-

perts met een meer beleidsmatige insteek. Gedurende de expertmeeting zijn de belan-

grijke onderdelen van het instrument; de Quickscan, aan het licht gekomen. Op basis 

hiervan is de Quickscan aangepast. In de testfase van dit onderzoek waarbij de 

Quickscan is ingevuld door verscheidene leraren en directeuren op scholen in heel Ne-

derland, leek deze lijst ook in hun ogen volledig. Wel zijn op advies van de leraren en 

directeuren bepaalde items aangepast of verwijderd. Het invullen van de Quickscan 

ging de respondenten naar eigen zeggen gemakkelijk af. Ze werden door de vragen 

aan het denken gezet, maar hoefden geen extra documenten op te zoeken om de vra-

gen te kunnen beantwoorden. Ook de lengte van de Quickscan werd gewaardeerd, ie-

dereen zou de Quickscan in 10 tot 15 minuten kunnen invullen.  

De hoofdonderdelen van de Quickscan zijn: Vormgeving en inhoud (1), Faciliteiten 

(2), Expertise (3), Beleid (4). Voor een volledige lijst met subonderdelen, zie hoofd-

stuk 6. 

 

De eindversie van de Quickscan bestaat in totaal uit 34 vragen: 

4 algemene vragen over de functie en het aantal jaren leservaring van de invuller; 

4 vragen over inhoud en vormgeving van onderwijs; 

6 vragen over faciliteiten; 

9 vragen over expertise; 

11 vragen over beleid. 

Per vraag wordt de huidige en de gewenste situatie ingevuld.  

 

Deelvraag 2: Relevante Informatiebronnen 
Wie zijn de belangrijke respondenten die de Quickscan kunnen invullen? Bij de ex-
pertmeeting is daarover uitvoerig gediscussieerd. Uiteindelijk resulteerde dit in de hui-
dige Quickscan, die zich richt op leraren, techniekcoördinatoren en directeuren in het 
primair onderwijs. Zij dienen onderwijs in techniek op hun school te implementeren. 
Zij dienen dan ook de Quickscan in te vullen om te weten te komen in hoeverre on-
derwijs in techniek geïmplementeerd is op hun school. Uit het literatuuronderzoek en 
de gesprekken met de experts is gebleken dat men de rol (houding, motivatie) van ou-
ders van belang vonden en een enkeling meldde tevens dat ook de motivatie en op-
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brengsten van leerlingen niet over het hoofd gezien mogen worden. De vraag over de 
houding en de inzet van ouders en de vraag naar de opbrengsten van leer leringen in de 
Quickscan verwijzen hier ook naar. Door deze vragen op te nemen, neemt de 
Quickscan het belang van ouders en opbrengsten van leerlingen mee als onderdeel van 
de implementatie van onderwijs in techniek.  

Deelvraag 3: Onderscheidend vermogen Quickscan 

De vragen van de vier onderdelen van de Quickscan kunnen worden beantwoord voor 

de huidige en de gewenste situatie op school. Per vraag kan een respondent een keuze 

maken uit drie categorieën: 1. Een ‘oriënterend’ antwoord, dat wil zeggen een ant-

woord dat men zou verwachten van een school die zich nog in een oriënterende fase 

bevindt wat betreft de invoering van onderwijs in techniek (bijv. De visie op onderwijs 

en techniek op onze school is niet of nauwelijks beschreven). 

2. Een ‘vorderend’ antwoord, dat wil zeggen een antwoord dat men zou verwachten 

van een school die nog in een vorderende fase is wat betreft de invoering van onder-

wijs in techniek. (bijv. De visie op onderwijs en techniek op onze school is enigszins 

beschreven). Bij sommige vragen zijn er twee antwoordmogelijkheden in de vorde-

rende categorie (bijv. ‘enigszins’ en ‘in voldoende mate’) om zo het onderscheidend 

vermogen van de vragen te vergroten. 

3. Een ‘vergevorderd’ antwoord, dat wil zeggen een antwoord dat men zou verwachten 

van een school die zich in een vergevorderde fase bevindt wat betreft de invoering van 

onderwijs in techniek (bijv. De visie op onderwijs en techniek op onze school is  uit-

voerig beschreven en bevat een meerjarenplan). Daarnaast was er de mogelijkheid om 

aan te geven dat men een antwoord niet wist.  

 

Met de antwoordmogelijkheden is getracht om recht te doen aan de verschillende im-

plementatiestadia van onderwijs in techniek in scholen. Na de analyses van de testfase 

bleken de meeste items voldoende onderscheidend vermogen te bevatten en bleek een 

indeling in drie fasen of typen scholen inderdaad houdbaar. Bij enkele vragen vulden 

bijna alle respondenten hetzelfde in doordat vragen op meerdere manieren konden 

worden geïnterpreteerd. Naar aanleiding van de analyse zijn daarom bepaalde vragen 

aangepast zodat bij toekomstige peilingen scholen wel verschillend zullen scoren. 

Scores op de testversie van de Quickscan waren vooral hoog voor de plaats van het 

vak in het curriculum (Inhoud & Vormgeving), lestijd (Faciliteiten) en aanwezigheid 

materialen (Faciliteiten). Op de onderwerpen verwerven van financiële middelen (Fa-

ciliteiten) en kennis & vaardigheden (Expertise) scoorden de respondenten juist laag.  

 

Bij respondenten van dezelfde school werd er niet altijd dezelfde score toegekend door 

ene respondent aan een bepaald onderwerp. Een directeur kan soms zijn/haar school 
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‘vergevorderd’ vinden, terwijl een techiekcoördinator daar heel anders tegenaan kijkt 

en de school inschat als ‘oriënterend’. Dit geldt zowel voor de huidige situatie als voor 

de gewenste situatie. Dit maakt duidelijk dat er binnen een school verschillende visies 

zijn over de huidige en de gewenste situatie van onderwijs in techniek. Wat betreft het 

verschil tussen huidige en gewenste situatie bleek uit de Quickscan dat niet alle res-

pondenten bij de gewenste situatie ‘vergevorderd’ wilden zijn. Het betrof hier bijvoor-

beeld vragen omtrent financiering of beleid waarbij de vraag zich richtte op de be-

kendheid van deze thema’s bij het hele team. Sommige respondenten vonden die vra-

gen vooral relevant voor de directie van een school en waren van mening dat niet het 

hele team op de hoogte hoeft te zijn van het beleid en de financieringsmogelijkheden 

voor onderwijs in techniek. Voor scholen die de Quickscan afnemen is het belangrijk 

om nadat men de Quickscan heeft ingevuld, met elkaar in gesprek gaat over de (moge-

lijk verschillende) uitkomsten van ieders ingevulde Quickscan. 

5.2 Discussie 

In deze paragraaf worden enkele kanttekeningen besproken bij de eindversie van de 

Quickscan. 

 

Op dit moment is het mogelijk om per hoofdthema een score te berekenen waarmee 

vastgesteld kan worden in hoeverre dit onderdeel op het gebied van onderwijs in tech-

niek geïmplementeerd is. Het berekenen van een eindscore zou mogelijk zijn door 

scores van de vier thema’s bij elkaar op te tellen. Het is echter niet bekend of sommige 

thema’s bij de implementatie van onderwijs in techniek misschien zwaarder moeten 

wegen in de berekening van de eindscores dan andere thema’s. Ook binnen een thema 

zou men zich dit overigens kunnen afvragen. Vervolgonderzoek zal hier uitsluitsel 

over moeten bieden. 

 

In de testfase van het instrument bleek dat respondenten met een vakleerkracht tech-

niek op school sommige vragen niet konden beantwoorden. Verder onderzoek zal 

kunnen uitwijzen of er aparte vragen voor de Quickscan opgesteld moeten worden 

wanneer onderwijs in techniek uitgevoerd wordt door een vakleerkracht. 

 

Met behulp van dit instrument kan een eerste indruk worden verkregen ten aanzien van 

de mate waarin onderwijs in techniek geïmplementeerd is. Het is bijvoorbeeld mo-

gelijk dat een school als resultaat verkrijgt dat men op een bepaald thema oriënterend 

is, terwijl men graag vergevorderd zou zijn. Het zou goed zijn om in vervolgonderzoek 
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per thema meer gedetailleerde scans op te stellen, zodat scholen nog beter inzicht 

krijgen in welke onderdelen ze zich binnen het betreffende thema kunnen ontwikkelen. 

5.3 Aanbevelingen 

De definiëring van onderwijs in techniek 

Individuen, teams en schoolbesturen geven verschillende definities aan ‘techniek’. Ie-

dereen interpreteert het op zijn of haar eigen manier. Sommige scholen denken bij 

techniek aan handenarbeid, anderen aan wetenschap & techniek, en weer anderen aan 

natuur & techniek. Voor de Quickscan is het van belang dat de personen die de 

Quickscan invullen, duidelijk weten dat deze Quickscan zich richt op techniek zoals 

beschreven in de kerndoelen. 

 

De Quickscan combineren met andere bronnen 

De Quickscan wordt ingevuld door respondenten. Zij vullen hun perceptie, hun beeld 

van de situatie in. Dit beeld kan vanzelfsprekend verschillen met de werkelijkheid en 

kan zelfs per individu op een school verschillen. Daarom zou het verstandig zijn om de 

houdbaarheid van de perceptie van de respondenten ook te staven met andere bronnen 

en gegevens, zoals observaties, schooldocumenten, cijfers etcetera. 

 

Het belang van herijking 

De eindversie van de Quickscan (zie hoofdstuk 6) is samengesteld op basis van het 

uitgevoerde onderzoek. Het is van belang dat er af en toe een herijking plaatsvindt van 

de Quickscan in verband met het veranderingsproces waarin scholen zich continu be-

vinden en de mogelijk andere rol die onderwijs in techniek krijgt en de interpretatie 

van bepaalde woorden uit de Quickscan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gereali-

seerd door een aantal respondenten van scholen van tijd tot tijd hierover te bevragen. 

Op basis daarvan zou dan de Quickscan in de toekomst kunnen worden aangepast. Een 

andere mogelijkheid is om scholen die in de nabije toekomst de Quickscan invullen, 

de mogelijkheid te geven om vragen toe te voegen of op andere wijze te reageren op 

de Quickscan. De Quickscan dient derhalve niet te worden beschouwd als een defini-

tief instrument, het is een instrument dat zich nog moet bewijzen in de praktijk. Als het 

instrument online wordt gezet, is het raadzaam om alle gegevens op te slaan in een da-

tabase zodat daarmee in de toekomst kan worden nagegaan of de Quickscan nog 

steeds valide en betrouwbaar is of dat er een bijstelling dient plaats te vinden. 
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Eindresultaat per thema 

Er wordt aangeraden om per thema een eindresultaat weer te geven op het moment dat  

respondenten de Quickscan hebben ingevuld. Dit eindresultaat bestaat telkens uit een 

score voor de huidige situatie op school en een score ten aanzien van de gewenste si-

tuatie. Daarnaast kan worden weergegeven in hoeverre deze scores verschillen van 

overige respondenten van dezelfde school die de Quickscan hebben ingevuld. 

 

Vergevorderd (on)gewenst ? 

Bij het vermelden van de behaalde score per thema, dient er rekening mee gehouden te 

worden dat sommige respondenten zich bij de gewenste score in de midden categorie 

bevinden. Zij wensen geen vergevorderde school te zijn op het betreffende thema, om-

dat ze bijvoorbeeld vinden dat onderwijs in techniek slechts enigszins aan bod hoeft te 

komen. Bij het weergeven van de resultaten zal het verschil tussen de huidige en ge-

wenste score per thema leidend moeten zijn, niet hoe ver de behaalde score verwijderd 

is van de hoogste score die te behalen is. 

 

De doelgroep  

Het instrument kan ingevuld worden door zowel directeur als leraren van dezelfde 

school. Aangeraden wordt om bij een online versie van het instrument overeenkoms-

ten en verschillen tussen respondenten van dezelfde school weer te geven, zowel per 

vraag als per thema. Daarnaast wordt aangeraden om overeenkomsten en verschillen 

tussen groepen respondenten van dezelfde school te laten berekenen. Bijvoorbeeld tus-

sen de directeur, de techniekcoördinator (als die aangesteld is) en overige leraren. Op 

deze wijze wordt voor deelnemende respondenten snel inzichtelijk in hoeverre zij de-

zelfde opvattingen hebben over de mate waarin onderwijs in techniek geïmplemen-

teerd is op school. Daarnaast zou het waardevolzijn om ook verschillende scholen met 

elkaar te kunnen vergelijken. 

Omdat sommige respondenten met een vakleerkracht techniek op school een deel van 

de vragen niet van toepassing vonden, is het van belang om te vermelden dat de 

Quickscan mogelijk niet kan worden ingevuld wanneer er een vakleerkracht techniek 

aangesteld is. Voor stagiair(e)s of mensen die nog kort op een school werken, kan het 

tevens lastig zijn om de Quickscan in te vullen omdat zij wellicht nog niet op de 

hoogte zijn van onderwijs in techniek. Het strekt tot de aanbeveling om voor het invul-

len van de Quickscan minimaal een jaar op een school te hebben gewerkt. 

 

Tijdslijn 

Sommige respondenten merken op dat het prettig is om bij een online versie van het 

instrument te weten hoeveel vragen er nog ingevuld moeten worden (bijvoorbeeld 
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door een balkje mee te laten lopen waarbij wordt weergegeven welk deel van de 

Quickscan al is ingevuld en welk deel men nog te gaan heeft). Bovendien wordt op-

gemerkt dat de Quickscan vrij snel ingevuld moet kunnen worden (tijdsduur maximaal 

20 minuten). Onze inschatting is dat het invullen ongeveer 10 minuten tijd vergt. 

 

Vrijblijvendheid 

Eén respondent merkt op dat het goed zou zijn wanneer de Quickscan niet vrijblijvend 

ingevuld kan worden. Wanneer er bijvoorbeeld een subsidie aan gekoppeld zou kun-

nen worden, zijn er meer respondenten die de Quickscan zullen invullen en inzicht 

krijgen in de mate waarin onderwijs in techniek op school geïmplementeerd is.  

Dezelfde respondent vermeldt dat het prettig zou zijn wanneer één persoon binnen de 

school als beheerder van de resultaten aangemeld kan worden. In dat geval kan bij-

voorbeeld de techniekcoördinator beheerder worden en op een studiedag de resultaten 

bespreken van de teamleden die de Quickscan hebben ingevuld, bijvoorbeeld via over-

zichten die door het online instrument worden weergegeven.  

 

Helpdesk 

Ook wordt vermeld dat het fijn is om voorbeelden te zien (doorkijkjes) of dat er een 

helpdesk kan worden bereikt voor het geval een vraag onduidelijk is. Deze opmerking 

wordt gemaakt ten aanzien van het instrument in de testfase. Verder onderzoek zal 

moeten uitwijzen of deze voorbeelden in de eindversie van het instrument nodig zijn 

of dat de vragen in de eindversie van de Quickscan zodanig zijn aangepast dat ze zon-

der voorbeelden duidelijk zijn. 

 

Het belang van een zorgvuldige en goede rapportage van de uitkomsten van de inge-

vulde Quickscan is erg aan te bevelen. Verschillende respondenten spreken de wens 

uit om in één oogopslag te kunnen zien hoe hun school ervoor staat, waarbij zowel hun 

huidige als hun gewenste situatie wordt meegenomen in het advies en mogelijke  ver-

volgstappen worden weergegeven. 

 

Kennis & Vaardigheden 

Indien scholen laag scoren op ‘kennis & vaardigheden’ van  onderwijs in techniek, dan 

is het van belang dat er op die school meer tijd wordt vrij gemaakt om hieraan te wer-

ken. Het belang van kennis en vaardigheden van onderwijs in techniek binnen de 

school dient niet te worden onderschat: zonder enige kennis en vaardigheden is het 

ook lastig om de juiste expertise binnen te halen (bijv. een vakleerkracht of gastdo-

cent) of om geschikte lesmethodes en materialen aan te schaffen. 
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Het belang van de hoofdthema’s 

Bij de Quickscan is op dit moment geen rekening gehouden met een eventuele hiërar-

chie van de hoofdthema’s. Voor vervolgonderzoek en verder ontwikkeling van de 

Quickscan is het aan te raden om eventueel bepaalde hoofdthema’s zwaarder te laten 

meewegen in de Quickscan. Een pilotonderzoek zal dit moeten uitwijzen.  

 

Momentopname 

De Quickscan geeft de huidige en gewenste situatie van onderwijs in techniek op dit 

moment weer. De Quickscan geeft geen inzicht in de situatie op de lange termijn en 

heeft de meeste relevantie direct na het invullen. Dan dient een team er ook mee aan 

de slag te gaan. Het strekt tot de aanbeveling om de Quickscan structureel ieder jaar 

eenmaal in te vullen en dan ook te vergelijken met antwoorden van voorgaande jaren. 

Op die manier kan er worden nagegaan hoe het staat met het beleid op school en het 

lange termijn denken (Wil een school nog steeds hetzelfde wat betreft onderwijs in 

techniek?), en wat is de huidige situatie (Is er iets veranderd ten opzichte van de vorige 

keer of is er sprake van stabiliteit?). 

 

Kwaliteitszorg 

De Quickscan naast haar oorspronkelijk doel om scholen inzicht te geven in de stand 

van zaken omtrent onderwijs en techniek op hun school, tevens worden ingezet als 

waarborging van de kwaliteitszorg. Er zou een keurmerk aan kunnen worden toege-

kend en tevens zouden organisaties als de Onderwijsinspectie van de Quickscan ge-

bruik kunnen maken.Vanuit dit oogpunt is het ook van belang dat scholen en relevante 

organisaties op de hoogte worden gesteld van deze Quickscan. 

 

Hulpmiddel  

De Quickscan is geen doel maar een hulpmiddel om scholen te assisteren bij het (ver-

der) implementeren van onderwijs in techniek. Er wordt aangeven hoe de huidige en 

de gewenste situatie is op het gebied van onderwijs in techniek en suggesties voor ver-

der ontwikkeling worden geboden. Na het invullen van de Quickscan is het raadzaam 

om de Quickscan als team, eventueel met een techniekcoach, te bespreken en een ont-

wikkelplan op te zetten.  

 

Techniekcoach 

Een techniekcoach, gefaciliteerd door TechniekTalent.nu, kan een belangrijke rol ver-

vullen wat betreft de implementatie van onderwijs in techniek. Naast het bespreken 

van de Quickscan ligt er een rol voor de techniekcoach wat betreft het bespreken van 
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financieringsmogelijkheden op het gebied van onderwijs in techniek. Veel scholen zijn 

nog onbekend met de vele mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor onderwijs in 

techniek of hebben weinig zelfvertrouwen om de - in de ogen van scholen - vaak 

ingewikkelde procedures voor subsidiewerving te starten. De techniekcoach zou 

schoolteams op dit terrein kunnen ondersteunen. De techniekcoach dient alert te zijn 

tijdens de besprekingen. Indien men bijvoorbeeld aangeeft ‘de Quickscan heeft me aan 

het denken gezet’, dan zou dit positief kunnen worden geduid omdat men nu kritisch 

gaat nadenken over onderwijs in techniek. Echter, het zou ook alarmerend kunnen 

worden geïnterpreteerd. Immers, indien men nu pas bij het invullen van de Quickscan 

aan het denken wordt gezet, is dit blijkbaar nog niet eerder gebeurd en wordt het beleid 

ten aanzien van onderwijs in techniek op school waarschijnlijk ook niet besproken of 

bediscussieerd. 

 

Externe contacten 

Uit de testfase bleek reeds dat ouders met een technisch beroep, de lokale industrieclub 

en de lokale mid-denstand werden betrokken bij het verzorgen en faciliteren van on-

derwijs in techniek.  Om het techniekonderwijs op langere termijn te waarborgen dient 

het tot de aanbeveling om deze contacten met meerdere personen vanuit een school 

goed te onderhouden en wanneer gepast, schriftelijk vast te leggen. Het is van belang 

dat de externe contacten niet slechts tussen een persoon op een school en een persoon 

op een bedrijf lopen, maar dat er ook daadwerkelijk een contact is tussen de school en 

het bedrijf, onafhankelijk van de personen. Op die manier is het contact duurzaam en 

is er geen risico bij het wegvallen van een individu, bijvoorbeeld als de betreffende 

leraar van werkplek vanandert. 

  

Schoolwebsite 

Scholen die reeds vergevorderd zijn met onderwijs in techniek zouden dit ook kunnen 

gebruiken om zich te profileren. Dit zouden ze bijvoorbeeld kunnen doen door hun 

techniekprogramma uitgebreid te vermelden op hun website. 

 

5.4 Tot slot 

De Quickscan kan digitaal worden ingevuld op www.techniektalentinjeklas.nl. We 

hopen dat veel scholen de Quickscan zullen invullen en zullen ervaren wat een waar-

devolle graadmeter de Quickscan kan zijn als het gaat om de implementatie van on-

derwijs in techniek. 
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Op die manier kan de Quickscan bijdragen aan een primair onderwijs waar volop 

aandacht is voor techniek en waar kinderen de kans krijgen zich te laten inspireren 

door de vele mogelijkheden die techniek biedt, nu en in de toekomst. 
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6 Eindversie Quickscan implementatie 
onderwijs in techniek 

Op aanvraag van TechniekTalent.nu en VONK, vereniging voor techniek in het 
primair onderwijs, is door de Eindhoven School of Education in samenwerking met 
IVA Beleidsonderzoek en Advies een Quickscan ontwikkeld waarmee vastgesteld 
kan worden in hoeverre onderwijs in techniek op scholen in het primair onderwijs 
geïmplementeerd is.  

Voor het primair onderwijs zijn er ten aanzien van onderwijs in techniek kerndoelen 
opgesteld waaraan scholen moeten voldoen. Voorbeelden daarvan zijn: ‘De leer-
lingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de wer-
king, de vorm en het materiaalgebruik’ en ‘De leerlingen leren oplossingen voor 
technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren’. Onderwijs 
in techniek wordt in deze Quickscan opgevat als het onderwijs dat plaatsvindt ten 
aanzien van de opgestelde kerndoelen voor techniek in het primair onderwijs. 

De Quickscan kan worden ingevuld door: 1) een directeur; 2) een techniekcoördina-
tor of leraar met (de meeste) expertise op dit gebied op school; 3) een willekeurig 
geselecteerde leraar.  
 
De Quickscan bestaat uit 5 onderdelen. In deel 1 komen enkele algemene vragen aan 
bod. Deel 2, 3, 4 en 5 betreffen thema’s ten aanzien van onderwijs in techniek en 
bestaan uit meerkeuze vragen waarbij u per vraag de huidige situatie En de gewenste 
situatie voor uw school aangeeft. 
 
Na het invullen van de Quickscan worden er totaalscores per thema weergegeven 
voor de huidige en gewenste situatie wat betreft onderwijs in techniek op uw school. 
Het invullen van de Quickscan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 
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Quickscan Implementatie van onderwijs in techniek 

Vink bij onderstaande vragen telkens het hokje aan dat op u het beste van toepassing 
is. 

 
1. Algemene vragen 

 

1.1 Wat is uw functie?  

 О Ik ben leraar of leraarondersteuner. 

 О Ik ben vakleerkracht techniek, techniekcoördinator, of leraar met   

   (de meeste) expertise ten aanzien van onderwijs in techniek op  

   school. 

 О Ik ben (adjunct)directeur. 

 

1.2 Hoeveel jaar ervaring heeft u in het onderwijs? 

О Ik ben in opleiding 

О Ik heb 1-5 jaar ervaring 

О Ik heb 6-10 jaar ervaring 

О Ik heb 11-20 jaar ervaring 

О Ik heb meer dan 20 jaar ervaring 

 

1.3 Hoeveel jaren werkt u op deze school? 

О Dit is mijn eerste jaar 

О Ik werk hier nu 1-5 jaar 

О Ik werk hier nu 6-10 jaar 
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О Ik werk hier nu 11-20 jaar 

О Ik werk hier nu meer dan 20 jaar 

 

1.4 Wat is uw geslacht? 

 О Ik ben een man 

 О Ik ben een vrouw 

 

2. Inhoud en vormgeving onderwijs 

2.1 Inhoud en vormgeving onderwijs: Mate van samenwerking en uitwisseling 

2.1.1De samenwerking/afstemming tussen leraren (bijvoorbeeld in een teamverga-
dering of werkgroepoverleg) op het gebied van onderwijs in techniek bij ons op 
school is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.    (1)О 

(2)О enigszins aanwezig.   (2)О 

(3)О expliciet en structureel aanwezig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Inhoud en vormgeving onderwijs: De plaats van het vak in het curriculum 
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2.2.1 Onderwijs in techniek op onze school vindt… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks plaats (bijvoorbeeld tijdens ad-hoc geor-
ganiseerde activiteiten). Het is niet ingebed in het curriculum 
en neemt een onduidelijke plaats in op school. 

(1)О 

(2)О plaats op incidentele basis, er wordt bijvoorbeeld incidenteel 
eens een project of themaweek aangeboden. 

(2)О 

(3)О plaats op structurele basis. Bijvoorbeeld in een apart vak, 
verweven met andere vakken of tijdens structureel aangebo-
den projecten. Onderwijs in techniek is op een structurele en 
planmatige manier verweven in het curriculum. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
2.3 Inhoud en vormgeving onderwijs: Didactische middelen 

2.3.1 Didactische middelen (bijvoorbeeld lesmethodes, lesbrieven, bronnenboeken) 
worden… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks gebruikt.   (1)О 

(2)О door minder dan de helft van de leraren gebruikt. (2)О 

(2)О door meer dan de helft van de leraren gebruikt.  (2)О 

(3)О door alle leraren gebruikt. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
 

 

2.4 Inhoud en vormgeving onderwijs: Activiteiten van externe partijen 
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2.4.1 Externe activiteiten op het gebied van onderwijs in techniek vinden… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks plaats. Er zijn geen of nauwelijks (toeval-
lige) contacten van individuen in de school met externe par-
tijen ten aanzien van onderwijs in techniek. 

(1)О 

(2)О incidenteel plaats. Er wordt bijvoorbeeld wel eens een be-
drijf bezocht of een gastles gegeven. 

(2)О 

(2)О structureel plaats. Er zijn structurele contacten tussen de 
school en minstens één externe partij ten aanzien van activi-
teiten op het gebied van onderwijs in techniek (gastles, ex-
cursie, bezoek bedrijf etc.) 

(2)О 

(3)О structureel en frequent plaats. Er zijn structurele en frequen-
te contacten tussen de school en verschillende externe par-
tijen ten aanzien van activiteiten op het gebied van Onder-
wijs in techniek (gastles, excursie, bezoek bedrijf etc.)  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

2. Deelscore 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste 
situatie 

Score 1–4 = oriënterend   

Score 5–8 = vorderend   

Score 9–12=vergevorderd 
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3. Faciliteiten 
 
3.1 Faciliteiten: Tijd 

3.1.1 De lestijd op onze school op het gebied van onderwijs in techniek is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig. Er wordt niet of nauwelijks 
lestijd besteed aan onderwijs in techniek.   

(1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er wordt lestijd besteed aan onderwijs 
in techniek, maar minder dan 20 uur per kind per jaar. 

(2)О 

(3)О aanwezig. Er wordt minimaal 20 uur per jaar per kind aan 
onderwijs in techniek besteed.  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

3.1.2 De tijd voor leraren om lessen of activiteiten ten aanzien van Onderwijs in 
techniek te ontwikkelen en voor te bereiden is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig. (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is wel voorbereidings- en ontwik-
keltijd voor onderwijs in techniek, maar deze is beperkt. 

(2)О 

(2)О voldoende aanwezig. Bij ons op school is er voldoende tijd 
om technieklessen te ontwikkelen en voor te bereiden. 

(3)О 

(3)О uitgebreid aanwezig. Bij ons op school is er ruim de tijd 
om technieklessen te ontwikkelen en voor te bereiden. 

(4)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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3.2 Faciliteiten: Materiaal, Ruimte en Financiële middelen 
 

3.2.1 Materialen voor onderwijs in techniek zijn… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.  (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is een aantal verschillende materi-
alen aanwezig voor onderwijs in techniek, maar de hoe-
veelheid en variatie is beperkt.  

(2)О 

(2)О voldoende aanwezig. Er zijn voldoende materialen aan-
wezig voor onderwijs in techniek. De variatie zou nog 
verder uitgebreid kunnen worden. 

(2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig. Er is een ruime hoeveelheid en 
variatie aan materialen voor onderwijs in techniek be-
schikbaar. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
3.2.2 Een geschikte ruimte voor onderwijs in techniek is… 
 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet aanwezig.  (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is (een deel van) een lokaal of ge-
meenschappelijke ruimte beschikbaar als dat nodig is, 
maar deze is niet apart toegerust voor onderwijs in tech-
niek. 

(2)О 
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(3)О aanwezig. Er is een geschikte ruimte voor onderwijs in 
techniek beschikbaar die speciaal voor dit doel is ingericht. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

3.2.3 Financiële middelen voor onderwijs in techniek… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О zijn afwezig of nauwelijks aanwezig. Er worden geen of 
nauwelijks financiële middelen beschikbaar gesteld voor 
onderwijs in techniek.  

(1)О 

(2)О zijn beperkt aanwezig. Er zijn in beperkte mate financiële 
middelen beschikbaar voor onderwijs in techniek. 

(2)О 

(2)О zijn voldoende aanwezig. Er zijn voldoende financiële 
middelen beschikbaar voor onderwijs in techniek. 

(2)О 

(3)О zijn in ruime mate aanwezig. Er zijn in ruime mate finan-
ciële middelen beschikbaar voor onderwijs in techniek. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
3.2.4 Het verwerven van financiële middelen voor onderwijs in techniek (bijvoor-
beeld subsidie of sponsoring) gebeurt op onze school… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks. (1)О 

(2)О incidenteel. Er worden incidenteel subsidies aangevraagd 
op het gebied van onderwijs in techniek of sponsoren ge-
zocht. 

(2)О 

(3)О structureel. Er worden structureel subsidies aangevraagd 
op het gebied van onderwijs in techniek of sponsoren ge-
zocht. 

(3)О 
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(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

 

 

3. Deelscore 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste si-
tuatie 

Score 1–6 = oriënterend   

Score 6–11 = vorderend   

Score 12–18= vergevor-
derd 

  

 

4. Expertise 

 
4.1 Expertise: Kennis, vaardigheden en deskundigheid personeel 
 
4.1.1 Een techniekspecialist (bijvoorbeeld techniekcoördinator met kennis en vaar-
digheden op het gebied van onderwijs in techniek, vakleerkracht techniek) die lera-
ren kunnen benaderen voor het verbeteren van hun eigen expertise op dit gebied, is 
bij ons op school… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet aanwezig/beschikbaar. (1)О 

(2)О incidenteel aanwezig/beschikbaar. (2)О 

(3)О structureel aanwezig/beschikbaar. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.1.2 Kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs in techniek van het team 
zijn… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig bij ons op school. Er zijn geen 
of slechts enkele leraren met voldoende kennis en vaardig-
heden op het gebied van onderwijs in techniek. 

(1)О 

(2)О in beperkte mate aanwezig bij ons op school. Minder dan de 
helft van de leraren heeft voldoende kennis en vaardigheden 
ten aanzien van onderwijs in techniek. 

(2)О 

(2)О in voldoende mate aanwezig bij ons op school. Meer dan de 
helft van de leraren heeft voldoende kennis en vaardigheden 
ten aanzien van onderwijs in techniek. 

(2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig bij ons op school. Alle leraren heb-
ben voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van on-
derwijs in techniek.  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.2 Expertise: Attitude van het team  

4.2.1 Het team bij ons op school vindt onderwijs in techniek… 
 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks van belang.  (1)О 

(2)О enigszins van belang. (2)О 

(2)О van belang (net zo belangrijk als andere vakken). (2)О 

(3)О zeer van belang (het is een speerpunt bij ons op school). (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.2.2 Het team bij ons op school is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks enthousiast over onderwijs in techniek. (1)О 

(2)О enigszins enthousiast over onderwijs in techniek. (2)О 

(2)О enthousiast over onderwijs in techniek. (2)О 

(3)О zeer enthousiast over onderwijs in techniek. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.2.3 Het team bij ons op school is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bereid om zich (meer) in te zetten voor on-
derwijs in techniek.  

(1)О 

(2)О enigszins bereid om zich (meer) in te zetten voor onderwijs in 
techniek. 

(2)О 

(2)О bereid om zich (meer) in te zetten voor onderwijs in techniek. (2)О 

(3)О zeer bereid om zich (meer) in te zetten voor onderwijs in 
techniek. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.2.4 Het team bij ons op school heeft… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О geen of nauwelijks zelfvertrouwen in het geven van onder-
wijs in techniek.  

(1)О 

(2)О enigszins zelfvertrouwen in het geven van onderwijs in tech-
niek.   

(2)О 

(2)О voldoende zelfvertrouwen in het geven van onderwijs in 
techniek. 

(2)О 

(3)О in ruime mate zelfvertrouwen in het geven van onderwijs in 
techniek. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.3 Expertise: Ouderbetrokkenheid  

4.3.1 De betrokkenheid van de ouders (van onze leerlingen): de mate waarin 
ze onderwijs in techniek belangrijk vinden, er enthousiast over zijn en zich ervoor 
willen inzetten, is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks positief.    (1)О 

(2)О enigszins positief.  (2)О 

(3)О positief. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.4 Expertise: Externe contacten t.a.v. professionalisering 

4.4.1 Externe contacten ten aanzien van professionalisering op het gebied van on-
derwijs in techniek (bijvoorbeeld met lerarenopleidingen, hbo/universiteit, bedrijven 
etc.) zijn bij ons op school… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.    (1)О 

(2)О enigszins aanwezig.   (2)О 

(2)О voldoende aanwezig. (2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

4.5 Opbrengsten van leerlingen 

4.5.1 Opbrengsten van leerlingen (kennis, vaardigheden, attitude) ten aanzien van 
onderwijs in techniek worden bij ons op school … 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks in kaart gebracht.    (1)О 

(2)О enigszins in kaart gebracht.   (2)О 

(2)О voldoende in kaart gebracht. (2)О 

(3)О in ruime mate in kaart gebracht. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4. Deelscoring 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste 
situatie 

Score 1–9 = oriënterend   

Score 10–18 = vorderend   

Score 19–27= vergevor-
derd 

  

 

 
5. Beleid 
5.1 Beleid: Visie 
 
5.1.1 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks beschreven.  (1)О 

(2)О enigszins beschreven. (2)О 

(3)О uitvoerig beschreven en bevat een meerjaren plan. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.1.2 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school is… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij het team. (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О bekend bij het team. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.1.3 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school wordt… 

huidige        gewenste 
situatie         situatie 

(1)О niet gedeeld door het team. Er is geen draagvlak.  (1)О 

(2)О enigszins gedeeld door het team. Er is enigszins draagvlak. (2)О 

(3)О gedeeld door het team: er is draagvlak. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
5.2 Beleid: Nationaal, Regionaal, Lokaal 

5.2.1 (Kern)doelen van (natuur en) techniek zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij het team.  (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О bekend bij het team. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.2 (Kern)doelen van (natuur en) techniek zijn… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (1)О 

(2)О enigszins opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (2)О 

(3)О volledig opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2.3 (Kern)doelen van (natuur en) techniek komen… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (1)О 

(2)О enigszins tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (2)О 

(3)О structureel tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2.4 Een doorlopende leerlijn voor onderwijs in techniek 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О is niet aanwezig. (1)О 

(2)О is enigszins  aanwezig via de lesmethode. (2)О 

(3)О is expliciet aanwezig en besproken. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.5 Landelijke initiatieven en financieringsmogelijkheden van de overheid op het 
gebied van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld vtb, vtb-pro, prestatiebox) zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij de directie of een aangewezen 
persoon. 

(1)О 

(2)О enigszins bekend bij de directie of een aangewezen persoon. (2)О 

(3)О bekend bij de directie of een aangewezen persoon. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
5.2.6 Bij ons op school wordt gebruik gemaakt van initiatieven en financieringsmo-
gelijkheden op het gebied van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld vtb, vtb-pro, pres-
tatiebox) die door de overheid worden aangeboden. 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О Klopt niet.  (1)О 

(2)О Klopt enigszins. (2)О 

(3)О Klopt volledig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.7 Het netwerk op het gebied van onderwijs in techniek op onze school (bijvoor-
beeld contacten en verbindingen met bedrijven, organisaties en uitvoerders van 
techniekactiviteiten in de regio) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks beschreven in onze beleidsplannen.  (1)О 

(2)О beperkt beschreven in onze beleidsplannen.   (2)О 

(3)О uitgebreid beschreven in onze beleidsplannen.  (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
5.3 Beleid: Coördinatie 
 
5.3.1 De coördinatie van taken ten aanzien van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld 
door de directeur, techniekcoördinator, leraren, techniekcommissie) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet toebedeeld bij ons op school. Het is onduidelijk wie de-
ze taken coördineert.  

(1)О 

(2)О bij ons op school toebedeeld aan één enthousiasteling. (2)О 

(3)О toebedeeld aan een groep mensen (bijvoorbeeld een tech-
niekcommissie). 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5. Deelscore 

Deelscores berekenen voor de huidige en de gewenste situatie. 
 

 Score huidige situatie Score gewenste situatie 

Score 1–11 = oriënterend   

Score 12–23 = vorderend   

Score 24–33 = vergevor-
derd 

  

 

 

Eindscore 

 

Eindscores berekenen voor de huidige en de gewenste situatie. 

 

 Score huidige situatie Score gewenste situatie 

Score 1–33 = oriënterend   

Score 34–66 = vorderend   

Score 67–99= vergevor-
derd 
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Bijlage 1 Interview met experts 

Interview implementatie onderwijs in techniek 
Instructie interviewer 

In opdracht van TechniekTalent.nu en VONK, vereniging voor techniek in het 
primair onderwijs, voeren de Eindhoven School of Education en IVA een kortlo-
pend onderwijsonderzoek uit naar de implementatie van techniek in het primair 
onderwijs. 

Een deel van het onderzoek bestaat uit het interviewen van stakeholders, belang-
rijke spelers in het veld van onderwijs in techniek. Het doel van deze interviews is 
om te inventariseren welke aspecten van belang zijn bij de implementatie van 
techniek in het primair onderwijs. 

Hieronder treft u de interviewvragen aan. Het interview bestaat uit open vragen, 
zodat zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de mening van de geïnterviewde. 
Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de onder-
zoekers: Martina van Uum: m.v.uum@tue.nl en Anna van der Want:  
a.v.d.want@tue.nl 

Het is belangrijk dat u dit interviewprotocol volgt en dat alle vragen in de gepre-
senteerde volgorde gesteld worden. Afhankelijk van uw contacten met de sta-
keholder en de verloop van het gesprek, zal de ene stakeholder uitgebreider ant-
woord geven dan de andere of zijn wellicht bepaalde vragen voor een stakehol-
der relevanter dan andere. Dit is geen probleem en hoort bij het onderzoek.  De 
taak van de interviewer is om een neutrale positie in te nemen.  

De tekst die hierna is bijgevoegd is bedoeld voor de interviewer als handleiding 
en steun. De cursief gedrukte stukken zijn instructies voor de interviewer. 

 

U kunt de antwoorden van de geïnterviewde in steekwoorden noteren. 
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Start interview 
In opdracht van kortlopend onderwijs voeren TechniekTalent.nu, VONK 
(vereniging voor techniek in het primair onderwijs), de Eindhoven School of 
Education en IVA een onderzoek uit naar de implementatie van techniek in 
het primair onderwijs. 

Een deel van het onderzoek bestaat uit het interviewen van stakeholders, be-
langrijke spelers in het veld van onderwijs in techniek. 

Het doel van deze interviews is om in kaart te brengen welke aspecten van 
belang zijn bij de implementatie van techniek in het primair onderwijs. 

Het interview bestaat uit vijf vragen.  

Uw antwoorden zullen met zorg behandeld worden en anoniem worden ver-
werkt. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen voordat we starten met het interview? 
(noteer a.u.b. hieronder) 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
Algemene gegevens 
Naam geïnterviewde   

E-mailadres  

Organisatie  

Functie  

Naam interviewer  

E-mailadres interviewer  

Datum  
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Tijdsduur gesprek  

 
Vraag 1 
In hoeverre hebt u in uw werk contact met scholen in het primair onderwijs? 
Kunt u dit contact beschrijven in relatie tot onderwijs in techniek? Hebt u bij-
voorbeeld wel eens gesprekken met leraren of schoolleiding op scholen? Bent u 
wel eens aanwezig tijdens onderwijsactiviteiten op het gebied van techniek? 
Doorvragen op daadwerkelijk schoolbezoek, bijvoorbeeld met wie er contact is 
en welke onderwerpen aan bod komen. 
 
Deze vraag kan uiteraard alleen beantwoord worden als de geïnterviewde in 
scholen komt. Indien dit niet het geval is, kan er gevraagd worden wat de visie 
is op techniek in het onderwijs. Dit graag kort aangeven.  

 
 
Vraag 2a 
We zijn geïnteresseerd in onderdelen of factoren die belangrijk zijn voor onder-
wijs in techniek en het invoeren daarvan in het primair onderwijs. De komende 
vragen gaan hierover. 
1) Welke onderdelen of factoren zijn volgens u belangrijk? U kunt denken aan on-
derdelen of factoren in de klassensituatie, de school, de schoolomgeving etc. 
2) Waarom zijn deze onderdelen of factoren volgens u belangrijk? 
3) Hoe en waarin worden ze zichtbaar in de praktijk? 
4) Hoe kunnen de door u genoemde onderdelen of factoren volgens u het meest 
succesvol worden vormgegeven of ingevoerd? En wie stuurt dit aan of bepaalt 
dat?  
5) Wie in de school weet daar veel van: met wie of welke doelgroep zouden we 
daarover in gesprek kunnen gaan (bijvoorbeeld ouders, techniekcoördinator etc.)? 

Voor interviewer: 
1) laat zoveel mogelijk onderdelen of factoren noemen, 2) laat geïnterviewde bij 
elke factor of onderdeel aangeven waarom het onderdeel of de factor belangrijk 
is, 3) laat geïnterviewde bij elke factor of onderdeel minimaal 1 uitingsvorm noe-
men, 4) laat geïnterviewde vertellen wanneer de factor of het onderdeel succesvol 
vormgegeven of ingevoerd is en wie dat bepaalt of aanstuurt, 5) laat geïnterview-
de vertellen wie we daarover in de school kunnen bevragen (geen naam, maar een 
doelgroep zoals ouders of leraren). Ga verder met vraag 2b als geïnterviewde 
geen aspecten meer kan opnoemen. 
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Onderdeel / 
factor 

Waarom  

belangrijk  

Uitings-
vormen in de 
praktijk 

Factor  

succesvol  

indien… 

Betrokkenen 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
Vraag 2b 
Bij het implementeren van onderwijs in techniek is van alles van belang: de visie 
van de school, rol van de schoolleiding en/of de techniekcoördinator, de beschikbare 
tijd en materialen voor onderwijs in techniek, de onderwijsinhouden en didactische 
aanpak, de kennis van de leraren, hun samenwerking en betrokkenheid bij de im-
plementatie van onderwijs in techniek etc.  

Welke van deze onderdelen of factoren, voor zover nog niet eerder door u genoemd, 
vindt u ook van belang bij het invoeren van onderwijs in techniek? Als u binnen de 
genoemde onderdelen of factoren nog deelfactoren van belang vindt, kunt u deze 
ook noemen. 

1) Welke onderdelen of factoren zijn volgens u belangrijk? U kunt denken aan on-
derdelen of factoren in de klassensituatie, de school, de schoolomgeving etc. 
2) Waarom zijn deze onderdelen of factoren volgens u belangrijk? 
3) Hoe en waarin worden ze zichtbaar in de praktijk? 
4) Hoe kunnen de door u genoemde onderdelen of factoren volgens u het meest suc-
cesvol worden vormgegeven of ingevoerd? En wie stuurt dit aan of bepaalt dat? 
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5) Wie in de school weet daar veel van: met wie of welke doelgroep zouden we 
daarover in gesprek kunnen gaan (bijvoorbeeld ouders, techniekcoördinator etc.)? 

Onderdeel / 
factor 

Waarom  

belangrijk  

Uitings-
vormen in de 
praktijk 

Factor  

succesvol  

indien… 

Betrokkenen 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
Vraag 3 
1) Welke vijf van de door u genoemde onderdelen of factoren uit vragen 2a en 2b 
vindt u het belangrijkst? 
2) Waarom vindt u dat?  
3) Op welke manier en op welke onderdelen zouden scholen en organisaties die 
zich bezig houden met onderwijs en techniek, in uw ogen het beste ondersteund 
kunnen worden door TechniekTalent.nu?   

Onderdelen/factoren Waarom belangrijk Ondersteuning vanuit TT.nu 
(manier en onderdelen) 

1)   

2)   
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3)   

 
Vraag 4 
We zijn bijna bij het eind van het interview aangekomen. Hebt u nog aanvullin-
gen of opmerkingen? 

 
Vraag 5 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit onderzoek en mogen de onderzoe-
kers u benaderen voor een eventueel vervolg? 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. 

 
Voor interviewer:  

- Controleer a.u.b. op het voorblad of alle gegevens zijn ingevuld.  

- Gelieve het interview op te sturen naar m.v.uum@tue.nl en a.v.d.want@tue.nl  
Hartelijk dank voor de afname van dit interview. 
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Bijlage 2 Conceptversie instrument voor expertmeeting 

Aspecten ten aanzien van de implementatie van onderwijs in techniek 

Thema I: Beleid Indicatoren 

Nationaal & Regionaal & Lo-
kaal beleid 

Kerndoelen van natuur en techniek: 
- zijn opgenomen in de visie  
- komen tot uiting in de lessen  
Meedoen aan initiatieven techniek door de overheid 
(bv vtb, vtb-pro) 

Visie  - Bekend bij (al) het personeel 
- Gedeeld door het personeel (draagvlak)  
- Weergegeven in een document 

Leiderschap  Coördinatie taken t.a.v. Onderwijs in techniek: 
- Directeur 
- Techniekcoördinator 
- Werkgroep Onderwijs in techniek 
- Overige leraren  

 

Thema 2: Faciliteiten 

Tijd Werkelijke en geplande/formele beschikbaarheid 
van: 
- Lestijd  
- Voorbereidingstijd 
- Ontwikkeltijd  

Materiaal en ruimte - Aanwezig: aantal, soort, variatie 
- Toegankelijk/Beschikbaar 
- Ruimte: aanwezigheid en geschiktheid 

Technische ondersteuning - Aanwezigheid ondersteuning  
- Vorm (persoon, handleiding, telefonische helpdesk) 
- Bekend bij leraren dat er ondersteuning is 
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Financiële middelen - Omvang middelen  
- Zichtbaar in de uitgaven/begroting 

 

Thema 3: Expertise 

Kennis, vaardigheden en des-
kundigheid personeel 

- Techniekcoördinator aanwezig 
- Vakleraar techniek aanwezig 
- Geschoold op het gebied van vakinhoudelijke en 
vakdidactische kennis en vaardigheden  

Positieve attitude van leraren 
ten aanzien van onderwijs in 
techniek. 

- Beeld wat techniek is (smal versus breed) 
- Belang techniek inzien 
- Plezier/enthousiasme 
- Van plan meer mee te doen/bereid zich ervoor in te 
zetten 
- Zelfvertrouwen om Onderwijs in techniek te geven 

Positieve attitude van ouders ten 
aanzien van onderwijs in tech-
niek 

- Hulpouders inzetbaar bij Onderwijs in techniek (tij-
dens de les, bij excursies etc.) 
- Positieve reacties ouders op Onderwijs in techniek  

Externe contacten t.a.v. profes-
sionalisering 

- Vorm (nascholingsdag, workshop, professionalise-
ringstraject, conferentie, gastles) 
- Netwerken (bedrijven, lerarenopleidingen, 
hbo/universiteit, organisaties, andere scholen/ 
schoolbestuur) 
- Frequentie 
- Percentage leraren dat deelneemt  

 

Thema 4:Inhoud & Vormgeving van onderwijs 

Mate van samenwerking en uit-
wisseling van leraren binnen de 
school (t.a.v. inhoud en vorm-
geving onderwijs in techniek) 

- Inhoud: doorlopende leerlijnen aanwezig 
- Didactiek: doorlopende didactiek aanwezig  
- Toetsing: vormgeving en uitvoering 

Plaats van het vak in het curri- - Vorm (projecten, excursies, apart vak/ verschil-
lende vakken) 
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culum  - Frequentie  

Didactische middelen Aanwezigheid van: 
- Lesmethode 
- Lesbrief 
- Bronnenboek 

Gebruik maken van activiteiten 
van externe partijen. 

- Soort partijen (bedrijven, lerarenopleidingen, 
hbo/universiteit, organisaties, andere scholen/ 
schoolbestuur) 
- Soort activiteiten (excursie/bezoek bedrijf, gastles 
op eigen school etc.) 
- Geformaliseerd d.m.v. contract 
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Bijlage 3 Interviewversie Quickscan voor testfase 

Mijn naam is… en ik ben onderzoeker op de Eindhoven School of Education (TU/e). 
In samenwerking met een aantal partijen hebben we een Quickscan ontwikkeld 
waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre onderwijs in techniek op scholen in het 
primair onderwijs geïmplementeerd is.  
 
De Quickscan wordt momenteel getest op verschillende scholen. Op elk van deze 
scholen wordt de Quickscan ingevuld door: 1) een directeur; 2) een techniekcoördi-
nator of leraar met (de meeste) expertise op dit gebied op school; 3) een willekeurig 
geselecteerde leraar. Hartelijk dank voor uw deelname aan deze testfase. 
 
De Quickscan bestaat uit 5 onderdelen. In deel 1 komen enkele algemene vragen 
aan bod. Deel 2, 3, 4 en 5 betreffen thema’s ten aanzien van onderwijs in techniek 
en bestaan uit meerkeuze vragen waarbij u per vraag de huidige situatie En de ge-
wenste situatie voor uw school aangeeft. 
 
We vragen u om de Quickscan schriftelijk in te vullen en bij elke gemaakte keuze 
hardop denkend uw antwoord toe te lichten. Bovendien vragen we u om eventuele 
onduidelijkheden en verbeterpunten ten aanzien van de Quickscan te vermelden.  
 
Na elk onderdeel van de Quickscan stellen we deelscores vast ten aanzien van de 
huidige situatie en de gewenste situatie op uw school. We vragen u of u zich kunt 
vinden in deze deelscores. Direct na afloop van het invullen van de Quickscan wor-
den totaalscores van de huidige situatie en de gewenste situatie op uw school vast-
gesteld. Opnieuw vragen we u of u zich kunt vinden in deze scores. 
 
Om uw opmerkingen en aanvullingen nog eens terug te kunnen luisteren, maken we 
graag audio-opnamen van het gesprek. In onze rapportage blijft u anoniem. Vindt u 
het goed dat we hiervan gebruik maken? Het testen van de Quickscan zal naar 
schatting ongeveer drie kwartier in beslag nemen. 
 
Heeft u nog opmerkingen of vragen voordat we starten met het testen van de 
Quickscan? 
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Kruis bij onderstaande vragen telkens het hokje aan dat op u het beste van toepas-
sing is. 

1. Algemene vragen 

1.1 Wat is uw functie?  

 О Ik ben leraar of leraarondersteuner. 

 О Ik ben vakleerkracht techniek, techniekcoördinator, of leraar met  

   (de meeste) expertise ten aanzien van onderwijs in techniek op  

   school. 

 О Ik ben (adjunct)directeur. 

 

1.2 Hoeveel jaar ervaring heeft u in het onderwijs? 

О Ik ben in opleiding 

О Ik heb 1-5 jaar ervaring 

О Ik heb 6-10 jaar ervaring 

О Ik heb 11-20 jaar ervaring 

О Ik heb meer dan 20 jaar ervaring 

 

1.3 Hoeveel jaren werkt u op deze school? 

О Dit is mijn eerste jaar 

О Ik werk hier nu 1-5 jaar 

О Ik werk hier nu 6-10 jaar 

О Ik werk hier nu 11-20 jaar 

О Ik werk hier nu meer dan 20 jaar 
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1.4 Wat is uw geslacht? 

 О Ik ben een man 

 О Ik ben een vrouw 

Vanaf nu: bij elk gegeven antwoord om een toelichting vragen en daarbij de vraag 
herhalen: u heeft gekozen voor…, kunt u daarbij een toelichting geven? 

Als de eerstvolgende vraag voor geïnterviewde onduidelijk is: Bij elke vraag zet u 
een kruisje voor de huidige situatie en een kruisje voor de gewenste situatie. 

2. Inhoud en vormgeving onderwijs 

2.1 Inhoud en vormgeving onderwijs: Mate van samenwerking en uitwisseling 

2.1.1 De samenwerking/afstemming tussen leraren (bijvoorbeeld in een teamverga-
dering of werkgroepoverleg) op het gebied van onderwijs in techniek bij ons op 
school … 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.    (1)О 

(2)О enigszins aanwezig.   (2)О 

(3)О expliciet en structureel aanwezig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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2.2 Inhoud en vormgeving onderwijs: De plaats van het vak in het curriculum 

2.2.1 Onderwijs in techniek op onze school vindt… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks plaats (bijvoorbeeld tijdens ad-hoc geor-
ganiseerde activiteiten). Het is niet ingebed in het curriculum 
en neemt een onduidelijke plaats in op school. 

(1)О 

(2)О plaats op incidentele basis, bijvoorbeeld tijdens projecten of 
themaweken. 

(2)О 

(3)О plaats op structurele basis. Bijvoorbeeld in een apart vak of 
juist verweven met andere vakken. Onderwijs in techniek is 
op een structurele en planmatige manier (inclusief meerja-
renplan) verweven in het curriculum. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

2.3 Inhoud en vormgeving onderwijs: Didactische middelen 

2.3.1 Lesmethodes, lesbrieven en bronnenboeken worden… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks gebruikt.   (1)О 

(2)О door een deel van de leraren gebruikt. (2)О 

(3)О door het merendeel van de leraren gebruikt.  (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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2.4 Inhoud en vormgeving onderwijs: Activiteiten van externe partijen 

2.4.1 Externe contacten ten aanzien van activiteiten op het gebied van onderwijs in 
techniek vinden… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks plaats. Er zijn geen of enkele toevallige 
contacten van individuen in de school met externe partijen 
ten aanzien van onderwijs in techniek. 

(1)О 

(2)О incidenteel plaats. Er wordt bijvoorbeeld wel eens een be-
drijf bezocht of een gastles gegeven. 

(2)О 

(3)О structureel en frequent plaats. Er zijn langdurige contacten 
tussen de school en verschillende externe partijen. Deze 
contacten zijn contractueel vastgelegd en worden benut voor 
diverse activiteiten (gastles, excursie, bezoek bedrijf etc.) 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

Bepaalde vragen extra belangrijk, overbodig, ontbreken?  
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2. Deelscore 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste 
situatie 

Score 1–4 = oriënterend   

Score 5–8 = vorderend   

Score 9–12=vergevorderd   

 

Kunt u zich vinden in de behaalde scores bij dit thema? (graag toelichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

3. Faciliteiten 
 
3.1 Faciliteiten: Tijd 
 

3.1.1 De lestijd op onze school op het gebied van onderwijs in techniek is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks formeel vastgelegd.   (1)О 

(2)О enigszins formeel vastgelegd. Er is tijd vastgelegd voor on-
derwijs in techniek, maar minder dan 20 uur per jaar. 

(2)О 

(3)О formeel vastgelegd. Er is veel tijd vastgelegd voor Onder-
wijs in Techniek: minimaal 20 uur per jaar.  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

3.1.2 De voorbereidings- en ontwikkeltijd op onze school op het gebied  
       van onderwijs in techniek is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig. (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is wel voorbereidings- en ontwikkel-
tijd voor onderwijs in techniek, maar deze is beperkt.  

(2)О 

(3)О uitgebreid aanwezig. Bij ons op school is er ruim de tijd om 
technieklessen te ontwikkelen en voor te bereiden. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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3.2 Faciliteiten: Materiaal & Ruimte 
 
3.2.1 Materialen voor onderwijs in techniek zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.  (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is een aantal verschillende materialen 
aanwezig voor onderwijs in techniek, maar de hoeveelheid en 
variatie is beperkt.  

(2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig. Er is een ruime hoeveelheid en vari-
atie aan materialen voor onderwijs in techniek beschikbaar. 

(3)О 

 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

3.2.2 Een geschikte ruimte voor onderwijs in techniek is… 
 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

 

(1)О niet aanwezig.  (1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is (een deel van) een lokaal of ge-
meenschappelijke ruimte beschikbaar als dat nodig is, maar 
deze is niet apart toegerust voor onderwijs in techniek. 

(2)О 

(3)О aanwezig. Er is een geschikte ruimte voor onderwijs in tech-
niek beschikbaar die speciaal voor dit doel is ingericht. 

(3)О 

   

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 



85 

3.3 Faciliteiten: Technische ondersteuning 
 
3.3.1 Voor onderwijs in techniek is toereikende technische ondersteuning… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig. Er is geen techniekcoördinator, 
handleiding of telefonische/elektronische helpdesk die men  
 kan raadplegen voor technische ondersteuning.  

(1)О 

(2)О enigszins aanwezig. Er is in beperkte mate een techniekcoör-
dinator, handleiding of helpdesk aanwezig voor  

technische ondersteuning.  

(2)О 

(3)О altijd aanwezig en beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld 
een techniekcoördinator, handleiding, telefoni-
sche/elektronische helpdesk. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
3.3.2 De mogelijkheid om technische ondersteuning (techniekcoördinator, handlei-
ding of telefonische/elektronische helpdesk) voor onderwijs in techniek  
te krijgen is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet bekend bij het team.  (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О zeer bekend bij het team. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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3.4 Financiële middelen 

3.4.1 De (omvang van de) financiële middelen … 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О worden niet vermeld op de begroting. Er worden geen finan-
ciële middelen beschikbaar gesteld voor onderwijs in tech-
niek.  

(1)О 

(2)О worden niet expliciet vermeld op de begroting. Er zijn in be-
perkte mate financiële middelen beschikbaar voor onderwijs 
in techniek. 

(2)О 

(3)О zijn expliciet aanwezig op de begroting. Er zijn in ruime ma-
te financiële middelen beschikbaar. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
3.4.2 Het verwerven van financiële middelen voor onderwijs in techniek (subsidie, 
sponsoring) gebeurt op onze school… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks. (1)О 

(2)О incidenteel. Er worden incidenteel subsidies aangevraagd op 
het gebied van onderwijs in techniek of sponsoren gezocht. 

(2)О 

(3)О structureel. Er worden structureel subsidies aangevraagd op 
het gebied van onderwijs in techniek of sponsoren gezocht. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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Bepaalde vragen extra belangrijk, overbodig, ontbreken? 

 
3. Deelscore 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste si-
tuatie 

Score 1–8 = oriënterend   

Score 9–16 = vorderend   

Score 17–24= vergevor-
derd 

  

 

Kunt u zich vinden in de behaalde scores bij dit thema? (graag toelichten) 
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4. Expertise 
 
4.1 Expertise: Kennis, vaardigheden en deskundigheid personeel 
 
4.1.1 Een techniekspecialist (bijvoorbeeld techniekcoördinator met kennis en vaar-
digheden op het gebied van onderwijs in techniek, vakleerkracht techniek) is bij ons 
op school… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet aanwezig/beschikbaar. (1)О 

(2)О incidenteel aanwezig/beschikbaar. (2)О 

(3)О aanwezig/beschikbaar. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.1.2 Kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs in techniek van het team 
zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig bij ons op school. Er zijn geen of 
slechts enkele leraren met voldoende kennis en vaardigheden 
op het gebied van onderwijs in techniek. 

(1)О 

(2)О in beperkte mate aanwezig bij ons op school. Er is een aantal 
leraren met voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien 
van onderwijs in techniek. 

(2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig bij ons op school. Een groot deel van 
de leraren heeft voldoende kennis en vaardigheden ten aan-
zien van onderwijs in techniek.  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.2 Expertise: Attitude van het team  

4.2.1 Het team bij ons op school vindt onderwijs in techniek… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks van belang.  (1)О 

(2)О redelijk van belang. (2)О 

(3)О zeer van belang. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

4.2.2 Het team bij ons op school is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks enthousiast over onderwijs in techniek. (1)О 

(2)О redelijk enthousiast over onderwijs in techniek. (2)О 

(3)О zeer enthousiast over onderwijs in techniek. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.2.3 Het team bij ons op school is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bereid om zich (meer) in te zetten voor on-
derwijs in techniek.  

(1)О 

(2)О redelijk bereid om zich (meer) in te zetten voor onderwijs in 
techniek. 

(2)О 

(3)О zeer bereid om zich (meer) in te zetten voor onderwijs in tech-
niek. 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.2.4 Het team bij ons op school heeft… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О geen of nauwelijks zelfvertrouwen in het geven van onderwijs 
in techniek.  

(1)О 

(2)О enigszins zelfvertrouwen in het geven van onderwijs in tech-
niek.   

(2)О 

(3)О veel zelfvertrouwen in het geven van onderwijs in techniek. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.3 Expertise: Attitude van ouders van leerlingen  

4.3.1 De attitude van de ouders van onze leerlingen (de mate waarin 
ze onderwijs in techniek belangrijk vinden en er enthousiast over zijn) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks positief.    (1)О 

(2)О enigszins positief.  (2)О 

(3)О positief. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
4.3.2 De bereidheid van ouders om zich in te zetten voor onderwijs  
in techniek (bijvoorbeeld als hulpouder) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.     (1)О 

(2)О enigszins aanwezig.   (2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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4.4 Expertise: Externe contacten t.a.v. professionalisering 

4.4.1 Externe contacten t.a.v. professionalisering op het gebied van onderwijs in 
techniek (bijvoorbeeld met bedrijven, lerarenopleidingen,hbo/universiteit,  
organisaties, andere scholen/schoolbestuur, steunpunten en/of persoonlijke contac-
ten) zijn bij ons op school… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks aanwezig.    (1)О 

(2)О enigszins aanwezig.   (2)О 

(3)О in ruime mate aanwezig. (3)О 

   

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

Bepaalde vragen extra belangrijk, overbodig, ontbreken? 
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4. Deelscoring 

Deelscores berekenen voor de huidige en gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste situa-
tie 

Score 1–9 = oriënterend   

Score 10–18 = vorderend   

Score 19–27= vergevor-
derd 

  

 

Kunt u zich vinden in de behaalde scores bij dit thema? (graag toelichten) 

 

 

 

 

5. Beleid 

5.1 Beleid :Visie 
 
5.1.1 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks beschreven.  (1)О 

(2)О enigszins beschreven. (2)О 

(3)О uitvoerig beschreven en bevat een meerjaren plan. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.1.2 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij het team. (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О bekend bij het team. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.1.3 De visie op het gebied van onderwijs in techniek op onze school wordt… 
 
huidige        gewenste 
situatie         situatie 

(1)О niet gedeeld door het team. Er is geen draagvlak.  (1)О 

(2)О enigszins gedeeld door het team. Er is enigszins draagvlak. (2)О 

(3)О gedeeld door het team: er is draagvlak. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2 Beleid: Nationaal, Regionaal, Lokaal 

5.2.1 Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij het team.  (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О bekend bij het team. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.2 Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn… 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (1)О 

(2)О enigszins opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (2)О 

(3)О volledig opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2.3 Kerndoelen van (natuur en) techniek komen… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (1)О 

(2)О enigszins tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (2)О 

(3)О structureel tot uiting in de onderwijsactiviteiten. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2.4 Een doorlopende leerlijn voor onderwijs in techniek 

huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О is niet aanwezig. (1)О 

(2)О is enigszins aanwezig. (2)О 

(3)О is aanwezig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.5 Kerndoelen van (natuur en) techniek komen… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet tot uiting in leerlijnen. (1)О 

(2)О enigszins tot uiting in leerlijnen. (2)О 

(3)О structureel tot uiting in leerlijnen. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 
5.2.6 Landelijke initiatieven en financieringsmogelijkheden van de overheid op het 
gebied van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld vtb, vtb-pro, prestatiebox) zijn… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks bekend bij het team. (1)О 

(2)О enigszins bekend bij het team. (2)О 

(3)О bekend bij het team.  (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.2.7 Bij ons op school wordt gebruik gemaakt van initiatieven en financieringsmo-
gelijkheden op het gebied van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld vtb, vtb-pro, pres-
tatiebox) die door de overheid worden aangeboden. 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О Klopt niet.  (1)О 

(2)О Klopt enigszins. (2)О 

(3)О Klopt volledig. (3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

5.2.8 Het netwerk op het gebied van onderwijs in techniek op onze school (bijvoor-
beeld contacten en verbindingen met bedrijven, organisaties en uitvoerders van 
techniekactiviteiten in de regio) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet of nauwelijks beschreven in onze beleidsplannen.  (1)О 

(2)О beperkt beschreven in onze beleidsplannen.   (2)О 

(3)О uitgebreid beschreven in onze beleidsplannen. Er is structu-
reel contact met meerdere en verschillende externe partijen 
op het gebied van onderwijs in techniek.  

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 
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5.3 Beleid: Leiderschap 
 
5.3.1 De coördinatie van taken ten aanzien van onderwijs in techniek (bijvoorbeeld 
door de directeur, techniekcoördinator, leraren, techniekcommissie) is… 
 
huidige         gewenste 
situatie        situatie 

(1)О niet toebedeeld bij ons op school. Het is onduidelijk wie deze 
taken coördineert.  

(1)О 

(2)О bij ons op school toebedeeld aan een individu of enkele men-
sen. 

(2)О 

(3)О toebedeeld aan een grotere groep mensen (bijvoorbeeld een 
techniekcommissie). 

(3)О 

(1)О Weet ik niet.  (1)О 

 

Bepaalde vragen extra belangrijk, overbodig, ontbreken? 
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5. Deelscore 

Deelscores berekenen 
voor de huidige en de ge-
wenste situatie. 
 

Score huidige situatie Score gewenste situ-
atie 

Score 1–12 = oriënterend   

Score 13–24 = vorderend   

Score 25–36 = vergevor-
derd 

  

 

Kunt u zich vinden in de behaalde scores bij dit thema? (graag toelichten) 
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Eindscore 

Eindscores berekenen voor de huidige en de gewenste situatie. 

 Score huidige situatie Score gewenste si-
tuatie 

Score 1–33 = oriënterend   

Score 34–66 = vorderend   

Score 67–99= vergevor-
derd 

  

 

Kunt u zich vinden in de behaalde scores bij dit thema? (graag toelichten) 

 

 

 

 

Overige opmerkingen over de quickscan: 
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Bijlage 4 Deelnemende Experts Expertmeeting 

 
Naam Organisatie 

Joost Klaverman Madscience 

Klaas Stegeman Onderwijs Helpt Onderwijs project (project-
leider) 

Jurgen van de 
Peppel 

Bureau Top (Techniekcoach) 

Egbert Sikkema 

Elizabeth Sij-
mons 

Bureau Top (projectleider Techniekcoach) 

Andy van de 
Velde 

Edunamica 

Sandra Gabes Techniek in de school 

Godelieve van 
Dijk 

De Techniekjuf 

Saskia de Boer 

Thijs Richter VONK, vereniging voor techniek in het pri-
mair onderwijs 

Monique Mar-
tens 

Adviseur Onderwijs, Techniekeducatie bij 
Gemeente Delft 

 

Peter Smulders Otib (coördinator onderwijszaken) 

Saskia Risseeuw TechNet van TechniekTalent.nu (manager) 

Jacqueline Kos-
ter 

Techlab van TechniekTalent.nu (projectleider 
primair onderwijs) 

Hester Kleinhans Basisschool De Ontdekkingsreis (techniekco-
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ordinator) 

Rob Bije-
man 

Calscollege IJsselstein (directeur) 

Herman Wigbold Basisscholen Pieterskerkhof en Puntenburg 
(techniekcoördinator/ vakleerkracht techniek) 

Suzanne ‘t Hart Onderwijsorthopedagogisch bureau ’t Hart 
(techniekcoördinator) 



De implementatie van techniek op school: 
Een Quickscan 

Onderwijs in techniek, hoe gaat dat op school? Wanneer is onderwijs in 
techniek volledig ingevoerd en op welke punten kan een school nog ver-
beteringen aanbrengen?
Onderwijs in techniek is sinds 1998 een onderdeel van het curriculum in 
het primair onderwijs en opgenomen in de kerndoelen.
Vanuit het veld (scholen, koepelorganisaties, ondersteuningsinstellingen, 
verenigingen en samenwerkingsverbanden) bestaat er een grote behoefte 
aan instrumenten om vast te stellen hoe en in welke mate scholen techniek 
implementeren in hun onderwijs en welke factoren daarbij een rol spelen.
Om dit in kaart te brengen is er een Quickscan ontwikkeld, waarmee scho-
len zelf de balans kunnen opmaken over de stand van zaken wat betreft de 
implementatie van onderwijs in techniek op hun school. Het doel daarbij 
is om scholen nader te ondersteunen bij de invoering van onderwijs in 
techniek. Door middel  van de ontwikkelde Quickscan (een soort zelftest) 
kunnen scholen inzicht verkrijgen in de situatie van  onderwijs in techniek 
op hun school.

Na bestudering van de literatuur en enkele verkennende interviews met 
techniekexperts uit de praktijk, volgde een expertbijeenkomst voor sleu-
telfi guren op het gebied van onderwijs in techniek. Deze experts kregen 
van de onderzoekers een lijst met belangrijke aspecten en thema’s voor-
gelegd, die ze bediscussieerden, bekritiseerden en aanvulden. Aan de hand 
daarvan is een concept Quickscan ontwikkeld die op enkele scholen in een 
testfase is afgenomen. De resultaten daarvan hebben, met de opmerkingen 
van de leerkrachten en directeuren, geleid tot de uiteindelijke Quickscan 
die in dit boek wordt gepresenteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Eindhoven School of Education, het 
onderwijsexpertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven, en 
IVA Beleidsonderzoek en Advies. De opdrachtgevers waren Techniektalent.
nu en VONK, vereniging voor techniek in het primair onderwijs. 
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