
 

 

 

 

 

Beschrijving van de keynote en van de presentaties vanuit de praktijk op 6 

maart bij de netwerkbijeenkomst ‘Samenwerking tussen basisonderwijs en 

bedrijven’ 
 

Keynote 

Het belang van bedrijfsbezoeken en belangrijke voorwaarden  

“Waarom is W&T (Onderzoekend & Ontwerpend Leren) binnen basisscholen zo belangrijk ? Welke bijdrage levert 

dit aan talentontwikkeling van kinderen en in het bijzonder talenten die te maken hebben met techniek en 

wetenschap? Op welke leeftijd moeten we daarmee al beginnen om vroege uitsluiting van technische beroepen 

te voorkomen? Wat is de rol van ouders hierbij?” 

Tim Post zal ingaan op bovenstaande vragen en wat dit betekent voor het onderwijs in de 21e eeuw. Welke 

houding en vaardigheden moeten sterker ontwikkeld worden en welke bijdrage kunnen technische bedrijven 

daaraan leveren? Specifiek gaat Tim in op de voorwaarden die belangrijk zijn wanneer basisscholen en regionale  

bedrijven samenwerken en wat voor beide partijen een ideale opbrengst is. De technische talenten van kinderen 

moeten immers zodanig worden gevoed dat het ook  beklijft. Bedrijven hebben er vanzelfsprekend groot belang 

bij dat er straks regionaal  voldoende technici zijn om samen diverse (maatschappelijke) problemen op te lossen, 

van de duurzame energievoorziening in huis tot aan de watervoorziening in Afrika. Veel regionale bedrijven 

opereren immers wereldwijd. 

Keynote: Drs. Tim Post, onderzoeker bij de Universiteit Twente, is gespecialiseerd in de methodiek Talenten 

Voeden. In het najaar van 2019 gaat hij promoveren op dit onderwerp. Tim Post heeft eerder voor KWTO 

onderzoek gedaan naar de effecten van een techniekdag met daarin diverse aanbevelingen. 

 

 

Hieronder de 7 presentaties vanuit de praktijk waaruit gekozen kan worden: 

 

1. De voorbereiding op school bij  techniekdagen– basisschool Gerardus Majella Broekland 

Basisschool Gerardus Majella uit Broekland (gem. Raalte) doet al sinds 2006 mee aan de jaarlijkse Techniekdagen 

Onderwijs Salland. Deze vinden plaats in het weekend, waarbij kinderen van groep 6 t/m 8 samen met hun ouders 

6 à 7  bedrijven kunnen bezoeken.  

Vanuit de organisatie worden lesbrieven en een promotiefilm aangeboden aan de deelnemende scholen. Binnen 

de lesbrieven wordt een beroep gedaan op onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van steeds één 

centraal thema zoals: recycling, voorzieningen voor senioren, milieu, verzorging van huisdieren etc.  

De presentator, zelf leraar in groep 8, zet uiteen hoe de aanpak op haar school verloopt vanaf het moment dat 

het thema van het jaar geïntroduceerd wordt tijdens een informatiemiddag tot aan het eindproduct dat 

tentoongesteld wordt tijdens het techniekweekend. Ook gaat zij in op de wijze waarop leerlingen en ouders 

geënthousiasmeerd worden om deel te nemen en de verschillende bedrijven te bezoeken? 

Presentatie: 

Hubertien Kappert, coördinator W&T en leraar groep 8 Gerardus Majella in Broekland 



2. Structurele verankering van Techniek & Technologie in het Primair en Voortgezet Onderwijs, van 

aanbodgestuurd naar vraaggestuurd - Techatelier Zwolle, Enexis, Vrienden van Techniek 

De regio Zwolle mag zich verheugen in een breed aanbod van mooie activiteiten en evenementen op het gebied 

van Techniek & Technologie. En toch wordt er weinig gebruik gemaakt van dit aanbod. Basisscholen hebben wel 

de behoefte, maar vinden Techniek & Technologie ook een lastig onderwerp. Hoe kunnen we er toch voor zorgen 

dat scholen structureel Techniek & Technologie aanbieden aan hun leerlingen? Het antwoord daarop is 

verrassend eenvoudig. Wat dat antwoord is en hoe we dat gaan doen?  

De presentatoren vertellen het antwoord graag tijdens deze workshop. Ze verklappen alvast dat samenwerken 

tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid een belangrijk onderdeel van de oplossing is. 

Presentatie: 

Bertrand Weegenaar (Techatelier) 

Robert Wassing (Enexis) 

Michèl van der Feen (Vrienden van Techniek) 

 

3. Hoe regel ik bedrijven voor mijn school? Jet-Net|TechNet regio Oost 

Je wilt als school samenwerken met technische  bedrijven in de omgeving, maar hoe geef je dat vorm? 

Waar kan het aansluiten bij het curriculum, welke bedrijven komen dan in aanmerking, hoe leg ik contacten, 

welke vragen stel ik aan het bedrijf, hoe zorg ik ervoor dat een gastles of een bedrijfsbezoek de inhoud heeft die 

ik graag wil, hoe bereid ik hen goed voor op de doelgroep? 

De presentator zal aanpakken en tips naar PO vertalen vanuit haar ervaring met bedrijven en scholen in met 

name het voortgezet onderwijs. 

Presentatie:  

Manon Schrijnemaekers, projectleider Jet-Net | TechNet regio Zwolle 

 

4. Techniek en Burgerschap combineren in je onderwijs  (Saxion – TYF – UT) 

Interesseer jij je als docent of medewerker van een bedrijf in de vraagstukken uit de huidige maatschappij? Zoals 

kernenergie, klimaatverandering, antibiotica in de veehouderij, de plastic soep of het smelten van de 

poolkappen. Misschien omdat het je droom is om ooit met een tesla het schoolplein op te rijden, of omdat je 

weet dat er méér opgeleide mensen nodig zijn in je bedrijf om energietransitie te realiseren. In deze workshop 

laten we zien hoe wij samenwerking tussen basisscholen en technische bedrijven realiseren door te werken aan 

maatschappelijk-technologische vraagstukken. In de projecten bedenken en kiezen leerlingen oplossingen voor 

deze thema’s door zich te verdiepen in verschillende perspectieven en gebruik te maken van bèta-kennis, die zij 

onder andere opdoen tijdens een bedrijfsbezoek. Deze aanpak is daardoor niet alleen burgerschapsvormend, 

maar ook beroepsvoorbereidend. Je verlaat de workshop met nieuwe ideeën om de verbinding tussen het 

onderwijscurriculum en bedrijfsbezoeken te leggen en te verduurzamen. 

Bètaburgerschap is een samenwerkingsproject tussen Saxion, TechYourFuture en Universiteit Twente. 

Presentatie: 

Maarten Minnegal, directeur Lonnekerschool Enschede 

Lida Klaver & Jory Tolkamp, onderzoekers lectoraat vernieuwingsonderwijs 

 

5. Samenwerken met bedrijven op een aangrenzend bedrijventerrein- basisschool Los Hoes Haaksbergen 

Techniek vormt inmiddels een belangrijk onderdeel van het curriculum op basisschool Los Hoes. Juist door jonge 

kinderen nu al een positief gevoel en beroepsbeeld mee te geven omtrent techniek, kiezen zij daar later eerder 

voor. Basisschool Los Hoes wil ook daarin de wereld van kinderen groter maken dan alleen de school. In de 

buitenwereld is voor hen heel veel te leren. De school kijkt dagelijks letterlijk uit op een bedrijventerrein,  de 

dichtstbijzijnde buitenwereld. Voor de kinderen zoeken we daar dus de verbinding mee, ook omdat veel ouders 



van onze leerlingen er werken. Die buitenwereld kan hen misschien nog wel meer leren dan wij hen op school 

binnen kunnen bijbrengen. Kijk je specifiek naar Wetenschap & Techniek dan zijn de bedrijven om ons heen 

doorgaans al veel verder ontwikkeld in hun kennis dan onze leerkrachten. Los Hoes zoekt daarom nadrukkelijk 

de samenwerking met bedrijven. Uiteraard vormt het succesvolle concept Onderzoekend en Ontwerpend Leren 

de basis daarvoor. 

De presentator brengt over het voetlicht hoe Los Hoes dit in samenwerking met de parkbeheerder van het 

bedrijventerrein heeft aangepakt en hoe het vorm krijgt op school. 

Presentatie: 

Martine Keemers, directeur Los Hoes 

 

6. De ingrediënten voor een effectief bedrijfsbezoek - TechniekTalent.nu 

Een bedrijfsbezoek is een geweldige manier om leerlingen de wereld om hen heen te laten verkennen. Zeker als 

je het goed inbedt in het onderwijsprogramma.  In deze sessie leer je met welke ingrediënten je ervoor kunt 

zorgen dat het bedrijfsbezoek een blijvend leereffect voor je leerlingen heeft. Dat illustreren wij met ervaringen 

uit de praktijk: een basisschool die zelf een effectief bedrijfsbezoek organiseerde, met ondersteuning door 

TechniekTalent.nu.  

De presentatoren delen de opgedane kennis, tips over de aanpak en ervaringen met u..   

Presentatie:  

Carla Roos, projectleider Techniektalent.nu  

Jan Pinxterhuis, leerkracht CBS Het Kompas Meppel  

 

7. Interactieve rondleiding door het Enexishuis 

In het Enexishuis ontdekt u dat u volledig zelfvoorzienend energie kunt opwekken. Bovendien ervaart  u allerlei 

duurzame technieken onder één dak.  

Techniek is overal! Hoe jij techniek ervaart zie je terug in hoe jij met leerlingen aan de slag gaat met techniek, of 

hoe je de klas voorbereidt op een excursie. Bij een bedrijfsbezoek is het prettig dat bij de verschillende 

onderdelen en werkzaamheden verbinding gelegd kan worden met het onderwijscurriculum in de basisschool. 

Zo komt een excursie er niet bij, maar wordt onderdeel van het leren op school. De producten die worden 

gemaakt of de diensten die worden geleverd, kunnen bijna altijd wel gekoppeld worden aan een thema op 

school. Juist die verbinding en inbedding zorgen ervoor dat de excursie betekenisvol wordt voor leerlingen en 

leerkrachten, waardoor de interesse toeneemt. Ook beklijft het dan veel beter, zeker wanneer een goede 

nabespreking op school plaatsvindt. Deze workshop zit vol praktische tips hoe je een bedrijfsbezoek kunt 

voorbereiden, zowel voor leerkrachten als medewerkers van het bedrijf.  

De presentatoren zullen bij de verschillende onderdelen in het Enexishuis laten zien en ervaren met welke 

thema’s de verbinding in de school gelegd kan worden. Ook maken zij de koppeling met bijv. taal- en 

rekenactiviteiten. 

Presentatie: 

Hans Beckeringh, ambassadeur Enexishuis  

Karien Dommerholt, trainer/ontwikkelaar De Breedte 


