
Les 2

Techniek is voor 
iedereen
Er bestaan veel vooroordelen 
over techniek. Bijvoorbeeld dat 
technische beroepen vooral 
geschikt zouden zijn voor 
jongens. We zoomen in op 
gender stereotyperingen.  
De les start met een kleine 
oefening om de leerlingen 
bewust te maken van hun eigen 
gedachten, beelden en 
vooroordelen. In het tweede deel 
maken ze kennis met de 
begrippen digitalisering, auto
matisering en robotisering. Wat 
betekenen deze begrippen en 
hoe ziet dat er in de praktijk uit?  

Les 1

Rol docent

TechCarrousel
Beroepen en banen 
van de toekomst

Digitalisering van beroepen

VMBO onderbouw

In bijna alle beroepen speelt techniek een belangrijke 
rol. In deze Techcarrousel zoomen we in op digitalisering, 
automatisering en robotisering. Deze ontwikkelingen zorgen voor 
ongekende mogelijkheden en veel nieuwe banen. Van het digitale 
pashokje tot de sensoren in de grasmat van de Johan Cruijff 
Arena: vernieuwende techniek is overal!  

In zes lessen maken leerlingen kennis met beroepen 
waarin digitalisering een grote rol speelt. Doordat ze tijdens 
de lessen regelmatig zelf kiezen welke opdrachten ze doen, 
ontdekken leerlingen op een speelse manier waar hun interesses 
en talenten liggen. En wie weet is dit een opstap voor ze naar een 
beroepsopleiding en toekomst in de techniek! 

Bij deze lessenreeks bieden we ook een leuke excursie 
middag waarin digitalisering in de praktijk tot leven komt. 

Als docent hoef je geen 
technische kennis te bezitten. 
Je gaat in een coachende rol 
samen met de klas op 
onderzoek uit. Bij deze 
lessenreeks ontvang je een 
docentenhandleiding met 
uitgebreide lesbeschrijvingen 
en een handige PowerPoint-
presentatie met linkjes naar 
ondersteunende filmpjes  
en websites.

Video-editor of 
programmeur?
Een mbostudent komt in deze 
les op bezoek in de klas om te 
vertellen over zijn/haar 
opleiding en stage mogelijk
heden. Zo maken leerlingen 
kennis met beroepen waarin 
digitalisering een belangrijke rol 
speelt. Daarna gaan ze aan de 
slag met het beroep waar hun 
interesse het meest naar uitgaat: 
de videoeditor of de 
programmeur. 

Les 3

Verschillende 
Tech-types
Voor veel leerlingen is techniek 
een abstract begrip. Ze kennen 
niemand met een technisch 
beroep. Maar niets is minder 
waar. Om die reden laten we de 
leerlingen eerst kennismaken 
met de 7 werelden van techniek. 
Welke werelden kennen ze al? 
Welke werelden spreken het 
meest aan? En wat voor Tech
types zitten er in de klas? 
Leerlingen ontdekken door  
met een andere bril naar 
techniek te kijken.

— 6 uur 
in de klas
— 4 uur 
excursie



•		krijgen beelden bij digitalisering, automatisering en robotisering  
in de beroepspraktijk

•		krijgen meer inzicht in hun eigen talenten 
•		denken na over een mogelijke toekomst in de techniek voor zichzelf
•		doorbreken vooroordelen over technische beroepen

Iedere leerling gaat een middag op excursie om bij een bedrijf in de  
praktijk te ervaren welke ontwikkelingen er zijn rondom: 

Digitalisering  Automatisering  Robotisering

Les 4

Robot ontwerp  
challenge
De samenwerking tussen mens 
en computer noemen we: 
Cobotisering. Computers 
worden steeds slimmer en 
denken met ons mee in het 
oplossen van problemen.  
De leerlingen ontwerpen aan  
de hand van een zelfgekozen 
probleem een robot die hiervoor 
een oplossing kan bieden. Met 
de stappen van ‘design thinking’ 
gaan groepjes leerlingen bij 
deze challenge zelfstandig aan 
de slag. Door met een deadline 
te werken blijven ze goed 
gefocust op hun opdracht. 
 

Les 5+6

Van papier naar 
digitaal ontwerpen
De wereld van het 3Dprinten 
ontwikkelt zich steeds verder. 
Van op maat geprinte zuurstof
maskers voor te vroeg geboren 
baby’s tot de 3Dgeprinte 
metalen brug in Amsterdam.  
Of wat dacht je van geprinte 
chocoladebonbons en sieraden? 
De leerlingen gaan aan de slag 
met het laag drempelige 
ontwerp programma TinkerCAD. 
Terwijl ze onder zoeken en 
experimenteren leren ze een 
eigen sleutelhanger, naam
plaatje of logo te maken. 

Maak een foto van de leerlingen 
en hun ontwerp en deel het op 
social media met de 
#detoekomstistech en  
   #techcampusamsterdam  

Delen =  
vermenigvuldigen!

Maak een 3d print! 
En geef zo een beeld van het 
hele ontwerp- en maakproces 
tot en met het eindproduct. 
Mocht er geen 3D printer zijn 
op school, neem dan contact 
op met de TechCampus. 

En tot slot reflecteren de leerlingen op wat ze geleerd 
hebben in deze LOB-lessen. Waarover zijn ze enthousiast geraakt? 
Welk zelfinzicht hebben ze gekregen?  
Welke tech-talenten hebben ze bij zichzelf  
ontdekt? En waar zouden ze meer van  
willen weten?

De leerlingen

techcampusamsterdam.nl 
techlobboeken@stoamsterdam.nl
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