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Inleiding
In heel Nederland kiezen steeds minder jongeren op het vmbo voor een technisch
profiel. Dat is in Amsterdam niet anders. Dat is een wezenlijk probleem, aangezien er
op deze wijze veel talenten onbenut blijven, terwijl er de komende decennia juist
heel veel technisch geschoolde vakmensen nodig zijn. In 77 regio’s zijn daarom
samenwerkingsverbanden gestart die onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs
(STO) deze terugloop op verschillende manieren proberen te keren. Overal slaan
vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven de handen ineen om het
onderwijsaanbod aantrekkelijker te maken om bij meer kinderen en jongeren de
interesse voor techniek op te wekken. Zo ook in de regio Amsterdam.
De grootstedelijke regio Amsterdam kent ruim 20 vmbo-scholen en een groot aantal
ROC’s en mbo’s voor technisch beroepsonderwijs. Ook bestaan er diverse vormen
van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Deze samenwerking wordt de
komende jaren geïntensiveerd en zal uitmonden in de Techcampus Amsterdam: een
innovatieve leeromgeving waar leerlingen van alle vmbo-scholen op diverse plekken
in hun stad kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende
beroepsperspectieven en waar de doorlopende leerlijnen met het mbo naadloos in
elkaar overlopen.
Maar de ambities in Amsterdam reiken verder. De gemeente wil de transities richting
een duurzame stad versnellen. Amsterdam wordt een groot fieldlab waar techniek
en nieuwe technologie een hoofdrol spelen in de energietransitie, duurzaam
bouwen, mobiliteit en transport en op weg naar een volledig circulaire economie.
Daar sluiten we met het onderwijs op aan. Betekenisvol en contextrijk onderwijs dat
met verschillende partners wordt vormgegeven. Dat onderwijs moet voor iederéén
betekenisvol zijn en toegankelijk. Dit betekent dat er een goede aansluiting wordt
gezocht bij de diverse achtergronden van de Amsterdamse leerlingpopulatie, met
relatief veel jongeren met een niet westerse migratieachtergrond.
Inclusiviteit, de mogelijkheid tot het ontdekken van talenten en het bijelkaar brengen
van passie en aanleg van talenten zijn essentieel.
Midden in de de leeromgeving van de Techcampus Amsterdam verrijst een
compleet nieuwe school, de TechSchool Amsterdam. De vier vmbo-scholen die nu
nog de profielen Pie, BWI en M&T op hun scholen aanbieden gaan hun technische
bovenbouw samenvoegen op een fysieke plek waar in een hypermoderne
leeromgeving en met een gekwalificeerd docententeam dat innovatieve,
inspirerende onderwijs handen en voeten krijgt. De school start met de bovenbouw
maar zal al snel uitgroeien tot een volledige school waar leerlingen vanaf leerjaar 1
van de middelbare school welkom zijn. De TechSchool vormt een
onderwijsorganisatie die baanbrekend de geschetste uitdagingen zal oppakken. Het
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onderwijsconcept voorziet in een intensieve samenwerking tussen de technische
afdelingen van het vmbo, de mbo’s en het hbo en het bedrijfsleven. Vanuit deze
samenwerking ontstaan hybride ontwikkelteams, waarin professionals uit deze
organisaties vertegenwoordigd zijn. Zij ontwikkelen vanaf het begin samen het
onderwijs en zullen dit straks ook samen verzorgen.
Doel is niet een herschikking van bestaande puzzelstukken, maar een geheel nieuwe
vorm van techniekonderwijs, waarin verschillende leer- en ontwikkeldoelen, leer- en
ontwikkelvormen, leer- en ontwikkelomgevingen elkaar afwisselen teneinde
leerlingen enthousiast(er) te maken voor techniek en technologie en beter voor te
bereiden op een technische vervolgopleiding. Dat moet zich vertalen in een
significante verhoging van de instroom in het technisch vmbo en de doorstroom
naar het technisch mbo en hbo (ook vanuit de niet-technische profielen mavo en
havo die straks keuzevakken op de techschool kunnen volgen).
In dit rapport wordt verslag gedaan van een praktjkgericht onderzoek waarin de
bouwstenen van de TechSchool Amsterdam worden gepresenteerd die vervolgens
onder een brede groep stakeholders zijn voorgelegd met de vraag of zij deze
bouwstenen van een innovatief onderwijsconcept voor het techniekonderwijs
onderschrijven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn ontwerprichtlijnen
opgesteld, die richting geven aan aan het verdere ontwerp van het curriculum van
de TechSchool Amsterdam.
Deze onderzoeksfase maakt onderdeel uit van het breder programma van Sterk
Techniek Onderwijs Sterk Amsterdam dat is gestart om in geheel Amsterdam een
inspirerend, actueel en samenhangend technisch onderwijsaanbod op vmbo-niveau
te ontwikkelen. Dit betekent dat er actuele en uitdagende LOB-programma’s
ontwikkeld worden voor alle leerlingen in het primair onderwijs, in de onderbouw van
het vmbo (b/k/t) en voor de leerlingen op de praktijkscholen en de scholen voor
VSO. Op de vier scholen die een MVI-profiel aanbieden wordt de leeromgeving en
het curriculum aangepast aan actuele ontwikkelingen in de sector en ook hier krijgen
doorlopende leerlijnen naar het mbo vorm. En uiteraard gebeurt er heel veel op de
terreinen samenwerking, leren van elkaar en beeldvorming. Want techniek en
technologie spelen in elk domein van ons leven en onze maatschappij een steeds
grotere rol, de beroepsperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden voor diegenen
die hiermee willen werken zijn dan ook oneindig. Dit te laten zien, te ervaren en
hiervoor op te leiden, dat is het doel van Techcampus Amsterdam, met als kloppend
hart de nieuw op te richten TechSchool Amsterdam.
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De Bouwstenen
Het voorgestelde onderwijsconcept voor de TechSchool Amsterdam is uit verschillende
lagen (fasen) met bouwstenen opgebouwd. Ieder element wordt apart beschreven.
Bouwstenen impliceren dat alle elementen met elkaar samenhangen en holistisch
beschouwd dienen te worden. De beschrijving van het onderwijsconcept volgt de weg zoals
deze tot stand is gekomen. Van visie tot fysieke omgeving. Onderstaande figuur illustreert
de gevolgde route waarbij iedere fase voorwaardelijk is aan de daaropvolgende. De
bouwstenen worden vertaald naar ontwerprichtlijnen om in de stap daarna als referentie
voor het daadwerkelijke curriculum te dienen. Deze bouwstenen zijn, deels gebaseerd op
literatuur en deels op gesprekken met diverse stakeholders tot stand gekomen.

De keuze om het proces in fasen op te delen is mede gebaseerd
op de visie die Simon Sinek (2009) heeft op het aanpakken van
vernieuwingen. Zijn “Golden Circle” model geeft dit op een
eenvoudige wijze weer. Het waarom van de nieuw te vormen
TechCampus is dan ook de kern van waaruit alle andere besluiten
zijn genomen. Nadat het waarom, in termen van visie, cultuur,
functies van het onderwijs en beoogde leeropbrengsten waren
gedefinieerd en afgestemd met diverse stakeholders, is
beredeneerd op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Een
conceptueel overzicht van alle bouwstenen is op de volgende
pagina weergegeven.
Om goed inzicht te krijgen in de holistische vorm en samenhang tussen de verschillende
bouwstenen, hebben wij de verschillende bouwstenen met elkaar verbonden in een digitaal
visueel overzicht
De Techcampus als gebouw,
waarin alle bouwstenen in
onderlinge samenhang terug
zijn te vinden. Het fundament
is het schetsontwerp, de
ontwerprichtlijnen het
richtinggevend kader. Het
curriculum is de detaillering,
het lesmateriaal is de inrichting
en blijft continu aan
verandering onderhevig. Als je
uitzoomt zie je de grote lijnen,
zoom je in dan zie je de
details.
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Fysieke
omgeving
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Centraal gelegen techlab
waar rondom mini
ondernemingen vanuit
verschillende vakdisciplines
zijn gesitueerd en een open
AVO learningcentre

Structurele afspraken met
ROC en Leerbedrijven voor de
creatie van hybride
leeromgevingen

Ondersteunende systemen
waarmee elke leerling een
persoonlijk dashboard heeft

Rol van de
docent

LOB Coach

Leermeester
Rolmodel

Vak expert
Didacticus

Motivator
Critical Friend

Filosoof
Pedagoog

Leeractiviteiten

Onderzoeken &
Ontwerpen
binnen de 7
werelden van
Techniek

Gerichte
levensechte
praktijkopdrachten.
Uitwisseling
met
leerbedrijven

Individuele
leertaken.
Peer teaching

Dagstart
Feed-Up

Socratisch
gesprek
Reflectie

Didactiek van
het
onderwijs

Loopbaanleren
Beta &
techmentality
Verwondering

Uitdagen
Stage / BPV
Leren op de
techcampus

Open lessen en
zoveel tijd als
nodig per vak
Divergerende
differentiatie

Flipping the
classroom
Formatieve
evaluatie
Scaffolding
Geen
onvoldoendes

Erziehung
Altijd en overal

Leeropbrengsten

Nu weet ik wat
ik wil

Verkorting
MBO2 Traject

AVO-examens
per vak op het
hoogst haalbare
niveau

Een
zelfregulerende
leerling

Een eigenzinnig
persoon

Reis. Oriëntatie
en ervaring
opdoen. Uitstel
van keuzes

Race.
Bevestiging van
gemaakte keuze
en versnelt
MBO2

Functie van
het
onderwijs

Recht doen aan
cognitieve
verschillen

Ontwikkeling
van
metacognitieve
vaardigheden

Subjectwording

Cultuur

Bij de TechSchool Amsterdam is iedereen welkom en zorgen we samen voor een sfeer waarin je
kunt zijn wie je bent en kunt worden wat je wilt.

Visie

De TechSchool Amsterdam biedt een unieke leeromgeving, op het snijvlak van heden en
toekomst, waar jongeren hun talenten voor techniek en technologie optimaal kunnen ontwikkelen

Afbeelding 1, De bouwstenen voor het onderwijskundig concept voor de TechSchool Amsterdam

TechSchool Amsterdam
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Visie
Wij dromen van een Amsterdam dat elk kind een opleiding biedt passend bij zijn of haar
talenten, waarbij een brede oriëntatie plaatsvindt op de wereld van de techniek en waarbij
het technisch perspectief bij iedereen bekend is en minimaal als gelijkwaardig aan andere
vakrichtingen wordt gezien. Uiteraard weet iedereen ook de weg daar naartoe te vinden. Het
onderwijs wordt gezien als een brede maatschappelijke taak en ook zo ingevuld en
vormgegeven. Leren en je blijven ontwikkelen is opwindend en geeft voldoening en status,
in alle lagen van de bevolking.
We zien daarbij een unieke leeromgeving,voor ons op het snijvlak van heden en toekomst,
waar jongeren hun talenten voor techniek en technologie optimaal kunnen ontwikkelen. Het
plezier om te ontdekken en je te ontwikkelen staan centraal en we geloven dat we daarmee
jongeren een mooie toekomst bieden. De uitstraling van ons techniek- en
technologieonderwijs is dermate wervend dat we de toeloop bijna niet aankunnen, maar
daar bedenken we wel weer oplossingen voor.
Onze ambitie is ons vertrekpunt. Daarom gaan we soms met twee stappen tegelijk de trap
op. We willen het proces van scholing naar werken vergaand ontschotten, tussen onderwijs
en bedrijfsleven en tussen onderwijsniveaus. We willen ontwikkelpaden opnieuw vorm
geven in gelijkwaardige, betekenisvolle en ambitieuze samenwerking. We gaan voor
inspirerende doorbraken die anderen uitdagen om mee te doen.
Het nieuwe techniekonderwijs wordt in ons beeld een hele nieuwe wereld met een steeds
evoluerende, contextrijke, reële en actuele hybride leeromgeving. Diversiteit en inclusiviteit
zijn onze kracht. Kortom;

Pagina 8 van 46

Ontwerprichtlijnen

Met Lef Maken we Samen de Toekomst

Afbeelding 2, De kernwaarden van onze droom

Cultuur
Een onderwijscultuur is een allesomvattend raamwerk, dat verwijst naar iedere denkbare
vorm van leren (fysiek, gedrag, normatief, cognitief en affectief) en ieder denkbaar proces
(denken, doen, ervaren, geloven en oordelen). De school als instituut stemt haar
inspanningen zoveel mogelijk af op de talenten en passies van de individuele leerlingen. De
functie van het onderwijs zoals hierboven beschreven, staat hierbij centraal, waarbij de
school in de uitwerking: ‘hoe geven we de functie van het onderwijs’ vorm en ‘wat doen
we?’ als oefen maatschappij fungeert.
Een onderwijscultuur verschilt van een meer bedrijfsmatige cultuur, waarbij de laatste meer
gaat over prestatiemanagement en kwaliteitsmanagement en de notie dat er recht gedaan
wordt aan de behoefte van een klant.
Het beroepsonderwijs in Nederland is meer en meer op het raakvlak van deze culturele
grenzen gepositioneerd. Op het ene moment bevindt een leerling zich in de schoolse, op het
andere moment bevindt hij zich in de bedrijfsmatige cultuur. Ook in de TechSchool

TechSchool Amsterdam
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benadrukken we zoveel mogelijk het belang van het leren op dit snijvlak, omdat juist hier de
uitdaging voor de leerling goed naar voren komt.

Welkom voor leerlingen, ouders, docenten en bedrijven
Hybride onderwijs betekent ook dat het onderwijs inclusief is: binnen de cultuur van de
TechSchool zijn alle betrokkenen belangrijk en welkom. Leerlingen, docenten, ouders,
bedrijfsleven, ondersteunende medewerkers, buurtbewoners, sociale hulpverleners en
andere stakeholders. Het uitgangspunt is dat we iedereen nodig hebben, in samenhang met
elkaar. Gehouden tegen bovenstaand uitgangspunt, is ook iedere gedachte, iedere mening
en ieder uitgangspunt het overwegen waard, mits binnen de vertrouwde, veilige, vreedzame
en respectvolle normen van de school passend.
Het is niet alleen zo dat iedereen mag binnenlopen, nee, alle partijen worden actief
uitgenodigd en betrokken. Vooral voor mensen die niet van nature op de Techcampus zijn is
het actief uitnodigen belangrijk. En actief uitnodigen betekent ook planmatig uitnodigen, als
vast onderdeel van het schooljaar, ingebed in de onderwijsvisie, het schoolplan, de
jaarkalender en voelbaar in ieder aspect van de school, in denken, doen, ervaren, geloven
en oordelen.

De transformatieve school en hoge positieve verwachtingen
Om een meer inclusieve cultuur te realiseren in ons hybride onderwijs baseren we ons naast
betekenisvol onderwijs op gedachtegoed vanuit de transformatieve school.
De transformatieve school is een methodiek die de mismatch tussen thuiscultuur,
straatcultuur en schoolcultuur in deze superdiverse samenleving via het klimmen op de
school ladder weet te overbruggen. De grondlegger van deze methode, (Iliass el Hadioui et
al., 2019) verwoordt dit als volgt:
Het beklimmen van de school ladder is direct verbonden met de manier waarop
leerlingen en professionals zich tot elkaar verhouden. Tijdens dit klim proces gaat
het om aanvoelen en naleven van (vaak verborgen) sociale codes, om erkenning en
waardering, om het wegnemen van ongemak en voorkomen van uitsluiting en
gezichtsverlies- dus van ‘sociale pijn’- in de intermenselijke relaties, en om het
vermogen hoge positieve verwachtingen te koesteren. Hieronder ligt de meer
fundamentele vraag van en voor wie de school ladder eigenlijk is. Om leerlingen de
school ladder te laten beklimmen en een sterk geloof te laten hebben in het eigen
kunnen - een hoge self-efficacy- is inderdaad een inclusieve schoolcultuur nodig
waar leerlingen en docenten weinig ‘sociale pijn’ ervaren en zich emotioneel eigenaar
kunnen voelen van deze cultuur. (El Hadioui et al.,2019)
Verder bouwend op de cultuur binnen de TechSchool, waar de transformatieve school deel
van uitmaakt, komen we als vanzelf bij de school als veilige en vertrouwde omgeving. Waar
leerling, docent, ouders en mensen uit het bedrijfsleven zich welkom, vertrouwd en veilig
(kunnen) voelen. In verbinding staan met elkaar, gezien en gekend worden, persoonlijk
contact en vaste gezichten, zijn allemaal aspecten van een veilige en vertrouwde omgeving.
Om tot leren (of werken) te komen, is een veilige en vertrouwde omgeving een voorwaarde.
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Een persoonlijke mentor voor iedere leerling, die het liefst gedurende de hele tijd op school
het vaste aanspreekpunt is voor leerling en ouders, is hierbij een optie. Regelmatig
individueel contact tussen de mentor en de leerling, afgewisseld met gesprekken met
mentor, leerling en ouders is het uitgangspunt.
Om te kunnen groeien en te kunnen leren, heeft een leerling feedback van positief kritische
professionals en medeleerlingen nodig. In de TechSchool cultuur is de basishouding in ons
denken, doen, ervaren, geloven en oordelen positief en toekomstgericht. We hebben
hoge, positieve verwachtingen en dat straalt iedereen op de TechSchool uit op ieder
gebied (fysiek, gedrag, normatief, cognitief en affectief).

Functies van het onderwijs, leeropbrengsten, didactiek,
leeractiviteiten en de rol van de docent
De TechSchool Amsterdam ziet het als haar taak om jongeren goed voor te bereiden op het
vervolgonderwijs. Naast gedegen vakinhoudelijk onderwijs ziet zij een minstens net zo
belangrijke taak om te zorgen dat haar leerlingen zich ontwikkelen tot een zelfstandig,
onafhankelijk, weerbaar mens. Een individu dat zich samen met haar medeleerlingen,
medewerkers van de Techcampus en aan haar verbonden (stage)bedrijven, ontwikkelt om
voorbereid te zijn om in een steeds sneller veranderende maatschappij te leven. Biesta
(2018) beschrijft dit als een drieslag van kwalificatie, socialisatie en subjectivering binnen het
onderwijs en roept daarbij op om dit meer in evenwicht te laten zijn. Wij stellen ons voor de
TechSchool Amsterdam daarbij de volgende vijf functies van het onderwijs voor.
1.
2.
3.
4.
5.

Ruimte voor het ontdekken en ontplooien van talent voor techniek.
Bevestiging bieden voor gemaakte keuzes en het versneld bereiken van een
mbo 2 kwalificatie.
Recht doen aan cognitieve verschillen.
Ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden
Subjectwording

Voor de leesbaarheid van dit rapport is gekozen om de verschillende bouwstenen per
functie van het onderwijs in de verschillende fasen te beschrijven waarbij nogmaals
opgemerkt dient te worden dat deze nimmer los van elkaar kunnen worden gezien.

Ruimte voor het ontdekken en ontplooien van talent voor techniek
Jongeren hebben over het algemeen geen of een verkeerd beroepsbeeld van techniek. Ze
hebben een te beperkt beeld van techniek, en een beeld dat slecht past bij hoe zij zichzelf
zien. Veel jongeren zien onvoldoende dat techniek nuttig en interessant kan zijn. Ook heeft
techniek het imago moeilijk te zijn en meer iets voor jongens dan voor meisjes.
(Kennisrotonde, 2017b). Als antwoord hierop stellen we voor dat de TechSchool Amsterdam
haar leerlingen de mogelijkheid biedt om in een brede context hun talent voor techniek te
ontdekken. Het blijkt namelijk dat studiekeuze geen rationeel, maar een intuïtief proces is.
(Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). Daarnaast maakt met name een groot deel van de
jongeren van de basisberoepsgerichte leerweg (beide > 34%) pas op het allerlaatste
moment een definitieve studiekeuze (Oosterkamp, 2012).

TechSchool Amsterdam
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Tot slot onderschrijven diverse onderzoeken het belang van het ontwikkelen van de
identiteit, richtingsgevoel en loopbaancompetenties bij de leerling om het
studiekeuzeproces te kunnen ondersteunen (Kennisrotonde, 2016b). Van belang hierbij is
dat leerlingen inzicht krijgen in voor hen belangrijke waarden en de wijze waarop zij deze
kunnen inzetten in de ontwikkeling van een loopbaan. Persoonlijke begeleiding en aandacht
voor de brede ontwikkeling van de leerling zijn dus van belang.
De leeropbrengst is dat de leerling weet wat die wil en welke vervolgopleiding daarbij past.
Deze functie van het onderwijs en de daarmee gepaard gaande leeropbrengst interacteert
continu met de functie “bevestiging van gemaakte keuze” en is niet tijdgebonden. Om het
technisch werkveld, hun talent hiervoor en de bijbehorende beroepsbeelden te leren kennen
adviseren we leerlingen op basis van de didactiek van loopbaanleren (Rikhof, Vissers en
Vogels, 2011) aan onderzoeks- en ontwerptaken (leertaken) binnen de zeven werelden van
techniek te laten werken. Cruciaal voor een goede werkexploratie is dat leerlingen, wellicht
vaker dan één keer, oriënterende stages kunnen doen. Hiervoor dienen met het mbo en
diverse leerbedrijven afspraken te worden gemaakt.
De docent vervult in dit leerproces met name de rol van (LOB-) coach. De verschillende Beta
&Techmentality invalshoeken (voor verdieping hierop zie het hoofdstuk contextuele
achtergronden) zorgen ervoor dat leerlingen hun interesses ontdekken en zo sturing geven
aan hun zoektocht. De coach werkt hierbij vanuit een brede technologische visie en heeft
een uitgebreid netwerk van professionals voor zijn leerlingen ter beschikking.
In onze wereld is alles techniek en alles digitaal. De TechCampus is een reisbureau waar je alle
werelden kan ontdekken of je kan verdiepen en snel heel veel kan leren over een specifiek
onderwerp. Je hoeft niet meteen te kiezen, sterker nog, je mag je eigen weg bepalen en je keuzes
uitstellen tot het moment dat jij weet wat je wil doen. In de tussentijd ga je op onderzoek uit, je
oriënteert je en ontdekt nieuwe dingen. Over de werelden van techniek en over jezelf, je talenten,
wie je bent en wie je zou kunnen worden.

Bevestiging bieden en het versneld bereiken van een mbo 2 kwalificatie.
Voor de leerling die op enig moment in diens opleiding “weet wat die wil” zou de
TechSchool Amsterdam een opleidingsprogramma kunnen bieden waarin de leerling
bevestiging kan vinden van de gemaakte keus en daarbij een versnelde route naar een
startkwalificatie op mbo 2 niveau (leeropbrengst) kan afleggen. Dit kan door het aanbieden
van authentieke werkopdrachten onder levensechte omstandigheden waarbij opdrachten
steeds complexer en uitdagender worden. Bijvoorbeeld in stages en werkend leren bij
aangesloten leerbedrijven (didactiek & leeractiviteiten). Leerlingen worden dan hierbij,
zowel op school als in de praktijk begeleid door ervaren leermeesters (rol van de docent).
Via deze zogenaamde vakmanschapsroute is een verkorting van één jaar te bereiken op het
behalen van een mbo 2 diploma maar belangrijker nog is dat steeds minder leerlingen, door
een duidelijk arbeidsperspectief, vroegtijdig stoppen met hun opleiding (Heyma et al., 2017).
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Weet jij precies wat je wil? Dan biedt de TechCampus ook ruimte om je supersnel te specialiseren.
Je kan je onderdompelen in één van de werelden en daar in een versneld traject een
startkwalificatie halen. We dagen je uit met projecten en problemen die je in een team met
medescholieren, waarin iedereen een eigen opdracht heeft, uitvoert. We leren je om vanuit jouw
specialisatie de verbindingen te ontdekken met de andere werelden van techniek en jouw
vakgebied ook in die werelden uit te proberen.

Recht doen aan cognitieve verschillen.
Naast dat leerlingen hun talent voor techniek kunnen ontdekken en ontwikkelen zou het
goed zijn om alle vakken op het cognitieve niveau aan te bieden dat bij de individuele
leerling past. Men gaat daarbij dan uit van de verschillen tussen leerlingen en het onderwijs
wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen. Deze vergaande vorm van adaptief
onderwijs creëert gepersonaliseerde leerlijnen die bestaan uit verschillende leerdoelen en
verschillende niveaus. Wettelijke leerdoelen worden vertaald naar leerdoel kaarten. De
leerling bepaalt met de docent zijn niveau. De leerling ziet, ondersteund door ICT-middelen
altijd wat zijn volgende stap is en wordt daar naartoe geleid. Dit zien wij als leren in de zone
van naaste ontwikkeling met het bewustzijn van de leerling van waar die is en naar toe kan
groeien (didactiek & leeractiviteiten).
Leerlingen raken hierdoor meer gemotiveerd en kunnen voor de AVO-vakken het voor hen
hoogst haalbare examen behalen (Kester et al., 2018) (leeropbrengst). Omdat leerlingen
zich op hun eigen tempo en niveau ontwikkelen zouden er geen vaste lessen meer zijn maar
zal door cluster experts (Lubberman et al., 2020) optimaal divergerend gedifferentieerd
kunnen worden binnen een cluster van verwante vakken (rol van de docent).

Ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden
Om mee te komen in het vervolgonderwijs en adequaat te kunnen werken bij toekomstige
werkgevers wordt van het kunnen inzetten van meta-cognitieve vaardigheden en daarbij
zelfregulatie in het bijzonder, steeds meer verwacht. Leerlingen moeten leren op hun eigen
oordeel te vertrouwen en niet terug te vallen op 'de baas', maar eigen, interne criteria
ontwikkelen. Door leerbedrijven wordt dit in de interviews benoemd als het hebben van
werknemersvaardigheden.
Zelfregulerend zijn (leeropbrengst) is een vaardigheid die voor iedereen moeilijk is om te
ontwikkelen. Voor het gros van de mensen geldt dat ze bij het ontwikkelen van die
vaardigheid erg veel ondersteuning nodig hebben en geleidelijk zelf verantwoordelijkheid
moeten krijgen voor dit proces (Kennisrotonde, 2017a). Uit internationaal onderzoek blijkt
ook dat het helpt als leerlingen inzien waarom zelfbeoordelingstaken belangrijk zijn
(Kennisrotonde, 2016a). Het advies is daarom dagelijks met een dagstart (leeractiviteit) te
beginnen waarbij leerlingen, onder begeleiding van hun studiecoach / mentor (rol docent),
aan de hand van een persoonlijk dashboard terugkijken op wat ze hebben geleerd en
bepalen wat ze die dag willen bereiken en hoe ze dat gaan doen. Hierbij past het om
leertaken op basis van groei, waar sta ik en wat is mijn volgende stap aan te bieden. De
docenten verzorgen hierbij begeleiding op maat volgens het principe van scaffolding,
waarbij de docent aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. (didactiek).
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De leerling stippelt met zijn of haar persoonlijke coach/ mentor, die de hele schoolperiode de
vertrouwenspersoon en trajectbegeleider is, een eigen route uit. De leerling voelt zich gezien in zijn of
haar talenten. Samen met de mentor is een open gesprek de basis, waarbij ook aandacht is voor de
zaken die je hinderen als mens in je ontwikkeling. De mensen in de school gaan daarin ‘the extra mile’
zodat de persoonlijke omstandigheden geen obstakel zijn op het pad naar de toekomst.
Binnen de TechSchool doen we recht aan cognitieve verschillen van leerlingen en laten we leerlingen
ervaren dat ze complementair kunnen zijn door het inzetten van elkaars talenten. Er worden open
gesprekken gevoerd over talenten, ook talenten op het gebied van leidinggeven, samenwerken,
kunnen luisteren, meebewegen, onderzoeken, kritisch zijn, creatief kunnen denken etc. Op de
TechSchool is ruimte voor ‘hybride’ teams, waar leerlingen met verschillende cognitieve
mogelijkheden en verschillende talenten (leren) samenwerken.
Teams worden samengesteld aan de hand van talentkaarten, waarbij leerlingen eerst zelf bepalen
welke talenten ze denken nodig te hebben voor een (samenhangend) cluster van projecten. De
leerlingen maken bij aanvang van ieder project een talentscan. Vervolgens wordt het team op basis
van de zelf gekozen benodigde talenten en de daadwerkelijk beschikbare talenten automatisch
samengesteld.

Persoonsvorming
Techniek is veelal voorspelbaar, gestructureerd en logisch. Via tekeningen zijn de moeilijkste
constructies te maken en met algoritme en redenatie storingen te verhelpen. Echter mensen
en dus ook technici zijn geen, naar een ideaalbeeld geschapen technologisch artefact. Wij
zien het als de pedagogische opdracht van de TechSchool Amsterdam dat de technici van
morgen de TechSchool Amsterdam verlaten als een eigenzinnig “volwassen” persoon
(leeropbrengst). Het gaat er hier dus niet om de persoon van de leerling naar een bepaald
beeld of naar bepaalde principes of waarden te vormen, maar om hem/haar aan te
moedigen om als vrij, verantwoordelijk en volwassen persoon in de wereld te willen staan en
om hulp te bieden bij het ontdekken en uitproberen van wat daarbij allemaal komt kijken
(Biesta, 2016). Hiervoor zijn geen lessen of methode, maar vormt zich in een omgeving die
dat mogelijk maakt. Het zou dan ook in de grondhouding van alle medewerkers moeten
liggen dat men elkaar bevraagt naar onderliggende motieven of opvattingen en dat men
open staat voor de visie van een ander (rol van de docent, didactiek).
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Contextuele achtergronden
Bij het construeren en beschrijven van de bouwstenen in het vorige hoofdstuk heeft steeds
de leerling als persoon en zijn ontwikkeling centraal gestaan. Vanuit de gedachte dat het
onderwijs zowel persoonlijk, cognitief en beroepsmatig motiverend, zinvol en veelzeggend
zou moeten zijn. Hoe we dit voor het technisch beroepsgericht onderwijs binnen de
TechSchool Amsterdam voor ons zien beschrijven we onder de noemer “Betekenisvol
techniekonderwijs”. Daarnaast beschrijven we in dit hoofdstuk nog enkele andere relevante
contextuele achtergronden die medebepalend zijn geweest bij de totstandkoming van de
bouwstenen.

Betekenisvol techniekonderwijs
Hedendaags vmbo-techniekonderwijs, zo laten tal van STO-initiatieven zien is meer en meer
betekenisvol. Waar het onderwijs voorheen traditioneel was, komt in toenemende mate de
notie naar voren dat techniekonderwijs zich vooral moet richten op het wekken van
interesse bij jongeren door hen te laten ervaren en kennis te laten maken met hoe techniek
een rol speelt in hun dagelijks leven (Poortman en McKenney, 2020). Betekenisvol wil ook
zeggen dat jongeren de betekenis leren herkennen van techniek in de maatschappij en in
hun dagelijks leven (SLO, 2019). Door betekenisvol onderwijs te volgen raken jongeren meer
geïnteresseerd in techniek.
Als het om techniek gaat, bestaat de jongere niet. Jongeren verschillen in hun houding ten
aanzien van techniek. En elk type jongere vraagt om een andere manier van aanspreken. In
2019 is het Bèta &TechMentality-onderzoek voor een tweede maal uitgevoerd onder een
representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar (Jet-Net &
TechNet, 2021). Volgens dit onderzoek zijn jongeren op basis van de waarden en drijfveren
in te delen in vijf groepen die elk op een eigen manier het best benaderd kunnen worden om
hun interesse voor techniek verder aan te wakkeren. Dit is door het platform Jet-Net &
TechNet uitgebreid beschreven en onderbouwd. In bijlage C worden deze vijf groepen
leerlingen met hun kenmerken nader toegelicht.
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Naast deze gerichte benadering van de jongeren wordt techniekonderwijs nog
betekenisvoller wanneer thema’s uit de zeven werelden van techniek worden
aangeboden. Techniek zoals het in de zeven werelden is verbeeld laat een moderne
schets zien van techniek. In Nederland heerst bij leerlingen vaak een vertekend
beeld van techniek: het werken in techniek is zwaar en gericht op mannen
(Poortman en McKenney, 2020). Langzaamaan komt hierin een verandering. Het
gaat allang niet meer om een wereld die ‘hard’, ‘vies’ en ‘zwaar’ is. Techniek is niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maakt daarvan integraal onderdeel uit
en kan dus ook niet meer als opzichzelfstaand gezien worden. Techniek heeft ervoor
gezorgd dat ons leven wordt veraangenaamd. Vmbo-leerlingen zijn zich hier niet
altijd van bewust. Door het leren van vaardigheden en technische kennis te
koppelen aan vraagstukken uit de zeven werelden van techniek laten we hen dit
ervaren. Ook de leer-en ontwikkeldoelen en de profieldelen en keuzevakken van PIE,
M&T en BWI worden, wat betreft de inhoudelijke context, verbonden met de zeven
werelden van Techniek. De programma’s sluiten aan op de kwalificaties van het
MBO en de maatschappelijke vraagstukken waar het bedrijfsleven nu en in de
toekomst voor staat.

In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen vitaler en
gezonder te maken. Mét behulp van de nieuwste technische toepassingen. In
deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken, onderhouden en bedienen
van medische apparaten en hulpmiddelen.
In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met technische
kennis hard aan het oplossen van de problemen van onze aarde zoals
luchtvervuiling, en de gevolgen van het veranderende klimaat. In deze wereld
zet men zich in voor het veilig en gezond houden van de aarde, het milieu en
onszelf.
In de wereld van Voeding & Natuur is de grote uitdaging om de steeds
groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel te blijven voorzien.
Én tegelijkertijd te zorgen dat het in balans met de natuur gebeurt. Hier draagt
iedereen bij aan een betere wereld.
Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en ons
verplaatsen in een krappe ruimte. In de wereld van Wonen, Werken & Verkeer
wordt aan deze uitdaging voor de toekomst gewerkt.
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In de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel bedenken, ontwerpen,
maken en verkopen we producten en diensten die de wereldeconomie
draaiende houden. Om alles op te slaan en te vervoeren zijn mega-magazijnen,
vliegvelden en havens nodig. In deze wereld vertrouwt men hiervoor op
techniek. Op deze manier wordt er in deze wereld bijgedragen aan de handel
over de hele wereld.
In de wereld van Digitaal, Media & Entertainment realiseert iedereen zich dat
bijna alles in ons dagelijks leven verloopt via mobiel of computer. En dat we op
allerlei manieren steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn. Dat betekent
wel dat dit veilig moet kunnen: volop werk voor digi-specialisten dus.
In de wereld van Hi-tech & Science wordt voortdurend naar de grenzen van
techniek gezocht. En is het de uitdaging om daar zelfs overheen te gaan. In
deze wereld werkt iedereen aan nieuwe ideeën die de wereld kunnen
veranderen.

Keuzeproces bij jongeren
Leerlingen en hun ouders worden door de huidige examinering vormen en -normen
gedwongen in een vrij vroeg stadium een profielkeuze te maken. Dit is vaak voordat een
kind voldoende beeld heeft van zijn of haar talenten en ambities. Daarnaast komt uit
gesprekken met ouders en hun kinderen naar voren dat zij bij hun schoolkeuze zelden of
nooit rekening houden met de mogelijke profielkeuzes op de betreffende school.
Door een onvoldoende onderzochte of te vroege keuze voor zowel school als profiel, komt
een aanzienlijk deel van de jongeren in hun vervolgopleiding in de problemen. Uit de
doorstroomcijfers van OCW blijkt dat ongeveer één op de vier vmbo’ers in het eerste jaar
van het mbo uitvalt of een switch maakt. Daarnaast blijkt dat slechts net iets meer dan de
helft van de leerlingen met een technisch vmbo profiel aan een aanverwante opleiding in het
mbo begint (Sterk Beroepsonderwijs, 2020).
Door ervaringen kun je als jongere naar een beroepskeuze toe groeien (Winters, 2010). Dit
stellen wij ons voor door in de TechSchool het bedrijfsleven naar binnen te halen, maar ook
door leerlingen op pad te sturen naar bedrijven. Daarmee creëren we samen met bedrijven
opdrachten en we zorgen ervoor dat bedrijven betrokken zijn bij de begeleiding en dat zij,
als dat enigszins kan, leerlingen laten werken met moderne technische middelen.

Student lerarenopleiding

“Oriëntatie is voor veel studenten net zo belangrijk als
voorbereiding, dit zie ik continu terug op stage.
Daarnaast is het in mijn mening erg belangrijk als
studenten zich specificeren. Beter goed worden in 1
ding dan matig in meerdere, de omringende skills leer
je wel op de werkvloer.”

TechSchool Amsterdam
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Daarnaast dient men, om interesse te wekken en de studiekeuze positief bij jongeren uit
Amsterdam te beïnvloeden, rekening te houden met de levensfase waarin zij staan. De
periode van puberteit en de uitdagingen van het volwassen worden hebben invloed op hoe
wij jongeren zien, hen begeleiden en aankijken tegen leren en ontwikkeling. Enkele
belangrijke noties die hierbij gemaakt kunnen worden zijn:
●
●

●

●

Verschuivend bioritme: laat slapen, moeite hebben met vroeg opstaan.
Het ontwikkelen van de executieve vaardigheden, zoals zelfstandigheid, zelfsturing,
volgehouden aandacht en initiatie. Deze vaardigheden moeten jongeren voortdurend
kunnen oefenen
Bewustwording (metacognitie, het nadenken over je doen en denken) van deze
vaardigheden horen bij de ontwikkeling tot volwassene. Daarin komt ook de
subjectwording om de hoek kijken, daarover meer in hoofdstuk 4.
Om verbinding te kunnen leggen tussen de verschillende onderdelen van de
verschillende werelden van techniek, heeft een leerling een brede kennisbasis nodig.
De snelle veranderingen in techniek en technologie vragen van leerlingen, de
toekomstige medewerkers, flexibiliteit en adaptief vermogen. Door leerlingen tijdens
hun schooljaren daarop te trainen en in uit te dagen, wordt verandering eerder een
uitdaging en een kans dan een bedreiging en een obstakel.

Grootstedelijke situatie
Kenmerkend voor leerlingen in de omgeving Amsterdam is dat zij vaak een niet-Westerse
migratieachtergrond hebben en daarvan is bekend dat jongeren uit deze groepen minder
stimulans krijgen om te werken in de techniek. Dit komt vaak doordat ouders een vertekend
beeld hebben van techniek of dat het beeld onvolledig is. Ook participeren jongeren met
een migratieachtergrond minder op de arbeidsmarkt. Ze komen daardoor minder in
aanraking met werk wat zich in de techniek afspeelt. Begeleiding en interventies gericht op
loopbaanoriëntatie worden gezien als kansrijk (Van Rooijen et al, 2019).
Het onderwijs aan de TechSchool beoogt op zijn minst de interesse te wekken bij jongeren
met een migratieachtergrond. Betekenisvol onderwijs voor deze doelgroep zou inhouden
dat jongeren brede ervaring opdoen binnen techniek en dat ouders betrokken worden bij de
beroepskeuze. Dat ze worden uitgenodigd om zelf ook bewust te worden van wat techniek
in hun samenleving inhoudt en dat een carrière voor hun zoon of dochter kansrijk kan zijn.
Ouders hebben een grote invloed op de studiekeuze van hun kind (De Vleeschouwer,
Wiemers, & Zandvliet, (2020). Door ouders te betrekken en ze te laten zien wat hun kind
ontwikkelt binnen techniek kan een meer positief en realistisch beeld ontstaan van techniek.
In deze onderzoeksfase zijn ouders betrokken. Hen is bijvoorbeeld gevraagd welke rol zij
spelen bij de keuze voor een technische richting in het vmbo.

Hybride onderwijs en loopbaanoriëntatie
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Hybride onderwijs gaat over de rol en samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs
(Zitter & Hoeve, 2013). Zitter en Hoeve beschrijven wat de opbrengsten van deze
verregaande samenwerking voor onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij zouden zijn en
komen tot de conclusie dat samenwerken voor afnemende cultuurverschillen tussen
onderwijs en bedrijfsleven zorgt. Hiermee wordt gebouwd aan het gemeenschappelijk
belang dat onderwijs en bedrijfsleven hebben bij innovatief denkende en zichzelf continu
ontwikkelende leerlingen en werknemers.
In het hart van het hybride onderwijs bevindt zich de loopbaanoriëntatie. Hybride onderwijs
en LOB liggen in elkaars verlengde. Binnen een hybride leeromgeving doen leerlingen
ervaringen op, door middel van reflectie en gesprekken over loopbaan en studiekeuze
komen leerlingen tot een beeld van techniek wat voor hen persoonlijk is. Dit is erg
belangrijk: immers vanuit een persoonlijk beeld kan een keuze ontstaan waar de jongere
achter staat. Hoe werkelijker en betekenisvoller het onderwijs, hoe dunner de scheidslijn
tussen school en werkvloer. Snuffelen, meelopen, stage, werkbezoek; we hebben een
nieuwe vocabulaire nodig voor de nieuwe hybride vormen van oriënteren. Het gaat niet
alleen om oriënteren op de volgende stap, maar ook op het perspectief naar de toekomst.
Hybride onderwijs houdt verder in dat je als leerling leert dat de twee werelden van het
(technisch) onderwijs en het bedrijfsleven verschillen. De grenzen tussen deze twee
werelden en culturen vervagen meer en meer en je leert als leerling in de TechSchool op het
snijvlak van deze werelden (Bakker en Akkerman, 2011).

“Kinderen zijn te jong om keuze voor een beroep te maken, te
veel basiskennis en vaardigheden nodig, dus die vier jaar [is]
daar echt voor nodig. Wie duidelijk interesse/talent in bepaalde
richting/beroep heeft moet wel de mogelijkheid hebben om
beroepsvoorbereidend aan de slag te gaan.”

Een ouder

Onze toekomstige leerlingen én hun ouders
Eerder werd al gerefereerd aan hoe ouders in Amsterdam tegen techniekonderwijs
aankijken en wat hun denkbeelden zijn bij techniek. Niet anders dan in de rest van
Nederland kan verondersteld worden dat de bekendheid van ouders met
techniekopleidingen en het perspectief dat deze opleidingen voor hun kind kunnen bieden
niet automatisch aanwezig is. Ook heeft techniek geen positief imago bij een grote groep
ouders, die techniek associëren met vies worden en laag betaalde arbeid (De Vleeschouwer,
Wiemers, & Zandvliet, (2020).
Intensieve betrokkenheid van ouders bij het leerproces en keuzeproces van hun
zoon/dochter in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo is onmisbaar. Doel is om
ouders al vanaf het PO mee te nemen in een perspectief waarin techniek en het volgen van
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techniekopleidingen een passend pad voor hun zoon/dochter kan zijn (Lusse, Kuijpers, &
Strijk, 2016).

"De bouw is niet echt technisch, want de machine doet het
werk."

Leerling klas 1
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Toetsing van de bouwstenen bij onze
stakeholders
In de vorige hoofdstukken zijn de bouwstenen en de daaraan ten grondslag liggende
theoretische uitgangspunten beschreven. Dit hoofdstuk gaat in op de kwalitatieve en
kwantitatieve toetsing van het voorgestelde onderwijskundig fundament.

Kwalitatief onderzoek
In de oriëntatie en constructiefase van de bouwstenen is, als input en ter toetsing, gebruik
gemaakt van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, onder een grote diversiteit
aan stakeholders. Zo zijn groeps- en individuele interviews gehouden onder leerlingen,
ouders en vertegenwoordigers van brancheorganisaties en bedrijven. Daarnaast zijn
focusgroepen en ontwerpsessies met onderwijsprofessionals, in een mix van docenten,
onderwijskundigen en lerarenopleiders, gehouden.
Onderzoeksgroep 1 bestond uit vier vmbo techniekdocenten, twee mbo techniekdocenten,
twee docenten Technasium, twee onderwijskundigen en twee lerarenopleiders. Deze
professionals hebben meegewerkt aan een twee uur durende focusgroep en ontwerpsessie
met de vraagstelling: “Hoe ziet het ideale techniekonderwijs voor leerlingen van alle
Amsterdamse middelbare scholen eruit?
Onderzoeksgroep 2 bestond uit leerlingen van vier verschillende Amsterdamse vmboscholen die, in verschillende sessies op de verschillende scholen, in een interactief
interview, ondersteund door de quiz applicatie “Kahoot” werden bevraagd naar hun beelden
van een toekomstige TechniekSchool in Amsterdam.
Onderzoeksgroep 3 bestond uit vier afgevaardigden van opleidingsbedrijven en het
bedrijfsleven die in een individueel interview zijn bevraagd naar de behoeftes en
verwachtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van een innovatieve TechniekSchool.
Deze kwalitatieve data leverden een schat aan informatie op die gebruikt is voor de
constructie van de bouwstenen en is verder uitgewerkt in de tabel in bijlage A waarin de
geanalyseerde data zijn gezet tegen de uiteindelijk geformuleerde bouwstenen van
hoofdstuk 2.

Kwantitatief onderzoek
Op basis van de geformuleerde bouwstenen is een vragenlijst ontworpen om te toetsen of
deze bouwstenen al dan niet overeenstemmen met de visie van de verschillende
stakeholders.

TechSchool Amsterdam

Pagina 21 van 46

De enquête is verstuurd naar ruim 750 relevante individuen zoals docenten, docenten in
opleiding, onderwijsmanagement, onderwijskundige en opleidingsfunctionarissen en
management uit het bedrijfsleven. Hierop hebben 99 respondenten de vragenlijst volledig
ingevuld wat voor dit soort onderzoek bovengemiddeld is. Hiervan is bijna de helft docent,
15 % leraar in opleiding, 15 % heeft een functie in het bedrijfsleven en van de overige 20%
geeft men aan als onderwijskundige, vanuit een managementfunctie of een hybride rol de
vragenlijst te hebben beantwoord. De verdiepende analyse op de data geven geen
significante verschillen weer tussen de type respondenten. In de verdere rapportage worden
dan ook de bevindingen als gehele groep gepresenteerd.
De vragenlijst is analoog aan het onderwijsconcept in bouwstenen samengesteld en op
gedeeld in zeven onderdelen. Het resultaat hiervan wordt verderop in dit document
beschreven

De functie van het onderwijs
Hiervoor werden drie schaalvragen gesteld. Ten eerste werd gevraagd om op een 7puntsschaal aan te geven in welke mate men vindt dat de TechSchool beroepsoriënterend
dan wel beroepsvoorbereidend zou moeten zijn. Op een tweede 7-puntsschaal werd
gevraagd te kiezen tussen “In de TechSchool word je opgeleid in een specifieke vakrichting”
en “ In de TechSchool word je breed opgeleid over verschillende technische
arbeidsgebieden heen.” Beide schaalvragen zijn in onderstaande bellendiagram
samengevoegd tot een matrix waarin een sterke voorkeur geldt voor het rechter
bovenkwadrant, waarbij 45% van de gegeven voorkeuren ligt en voor een brede technische,
meer beroepsoriënterende, opleiding wordt gepleit.
Echter ook het kwadrant rechtsonder waar 33% van de gegeven voorkeuren zijn terug te
vinden geven worden belangrijk geacht.
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Beroepsvoorbereidend
Figuur 1. Ingevulde matrix, waar zou volgens u de TechSchool gepositioneerd moeten
worden.
Deze uitkomst ondersteunde de eerste twee gemaakte keuzes voor de functie van het
onderwijs.
1. Te weten ruimte voor het ontdekken en ontplooien van talent voor techniek.
2. Bevestiging bieden voor gemaakte keuzes en het versneld bereiken van een mbo 2
kwalificatie.
Of zoals een respondent toelichtte: “kinderen zijn te jong om keuze voor een beroep te
maken, te veel basiskennis en vaardigheden nodig, dus die vier jaar zijn daar echt voor
nodig. Wie duidelijk interesse/talent in bepaalde richting/beroep heeft moet wel de
mogelijkheid hebben om beroepsvoorbereidend aan de slag te gaan.”

Leeropbrengsten
Aansluitend aan de functie van het onderwijs is getoetst of de leeropbrengsten, zoals die in
de bouwstenen zijn verwoord, worden onderschreven. Daarvoor is de respondenten
gevraagd om 100 punten, naar gelang het belang dat men eraan hecht, over acht stellingen
te verdelen. Door alle gegeven punten per stelling te sommeren en deze per stelling tegen
het gemiddelde van alle stellingen af te zetten ontstaat een rangorde zoals weergegeven in
onderstaande grafiek.
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De leerling heeft een bewuste keuze voor een
vervolgopleiding gemaakt
De leerling is toekomst- en oplossingsgericht
De leerling heeft een goed beeld van verschillende
technische beroepen
De leerling heeft een brede kijk op toegepaste
technologie
De leerling kan inspelen op technologische innovaties en
maatschappelijke veranderingen
De leerling heeft een diploma behaald in één van de technische
vakrichtingen
De leerling heeft een diploma behaald in één van de technische
vakrichtingen
De leerling kan in hoge mate zijn werkzaamheden organiseren
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Hierin is te zien dat de stellingen die meer behoren tot de beroepsoriënterende functie van
het onderwijs boven tot zeer sterk boven het gemiddelde scoren en dat de stelling “de
leerling heeft een diploma behaald in één van de technische vakrichtingen” 10% onder het
gemiddelde scoort.

Didactiek van het onderwijs
Over de wijze waarop het onderwijs vormgegeven dient te worden is gevraagd om vijf
werkvormen in een volgorde te rangschikken die volgens de respondent het beste past bij
de leerling van de nieuwe TechSchool. Door het aantal rangorde punten te sommeren
ontstaat de volgende grafiek. Hieruit komt niet een uitgesproken voorkeur naar boven en
ook zeker geen werkvorm die niet passend zou zijn. Gekeken naar het aantal maal dat een
bepaalde werkvorm de hoogste of de laagste rangorde wordt toegekend dan valt het op dat
“klassikale instructie” 57 maal wordt genoemd als minst passend. Bij best passend liggen
de voorkeuren dichter bij elkaar. In de grafiek wordt dit achter de balk vermeld. Het eerste
getal is aantal maal dat deze werkvorm als minst passend wordt aangegeven en het tweede
getal als meest passend.
Klassikale instructie

(57,11)
(17, 15)

Bedrijf

(7, 14)

Nieuwe technologie

(6, 22)

Praktijk lokaal

(10, 33)
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200
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Verder is met een vijftal vergelijkende stellingen gevraagd waar op de lijn de voorkeur ligt als
het gaat om hoe er les wordt gegeven. De gegeven scores onderschrijven hierbij een meer
op de leerling gerichte en betekenisvolle didactiek. In onderstaand figuur geeft de grootte
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van het lettertype een visualisatie van het gemiddelde gewicht per vergelijkende stellingen.
De grafieklijnen geven in verhouding het aantal keer dat een bepaalde score is gegeven.

Leeractiviteiten
Wanneer we de didactiek van het onderwijs meer concretiseren in leeractiviteiten, dan
liggen de in de bouwstenen genoemde leeractiviteiten sterk in lijn met de gegeven
voorkeuren van de respondenten. Met name authentieke leeractiviteiten, zoals met
opdrachten vanuit het bedrijfsleven aan de slag gaan en excursies & bedrijfsbezoeken
scoren voor alle leerwegen hoog. Zoals verwacht kan worden, passen de meer praktische
leertaken als iets namaken en oefenen van basisvaardigheden beter bij de basis / kader
leerweg en zelf experimenteren bij de meer theoretisch ingestelde leerwegen.
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Basis/Kader

Met opdrachten uit het
technisch bedrijfsleven aan
de slag

Iets namaken

Gemengd/Theoretisch
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9
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6
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2
1
0

HAVO/VWO

Zelfstudie

Stage

Excursies & bedrijfsbezoeken

Schriftelijke toetsen

Zelf experimenteren

Oefenen van
basisvaardigheden

Rol van de docent
Voor het toetsen van het beeld dat de respondenten hebben over de rol van de docent in de
TechSchool zijn in de vragenlijst twee vragen opgenomen. Ten eerste werden acht
kenmerkende beschrijvingen gegeven waar de respondent een rangorde moest aangeven
op basis van het belang dat men daar aan hecht.

Heeft een brede visie op techniek onderwijs
Is een voorbeeld voor zijn leerlingen
Zorgt voor verwondering
Stimuleert leerlingen om andere leergebieden te ontdekken
Weet innovaties uit het technisch bedrijfsleven te vertalen naar de onderwijscontext
Is expert in een vakrichting
Heeft ervaring in het technisch bedrijfsleven
Heeft een groot netwerk in het technisch bedrijfsleven

Vervolgens kreeg men een meerkeuzevraag waarbij men de meest aansprekende
omschrijving moest kiezen. De resultaten van beide vragen zijn congruent en onderschrijven
ook de rollen zoals die in de bouwstenen zijn beschreven.
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Kennisoverdrager
3%

Vakspecialist
5%

Inspirator en
motivator om te
ontdekken
52%

Loopbaancoach
voor een cariere in
techniek
10%

Didactisch coach
30%

Rol van het bedrijfsleven
In de vragenlijst zijn vier mogelijke rollen voor het bedrijfsleven in de TechSchool
beschreven. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat driekwart van de ondervraagde vindt dat
het bedrijfsleven een actieve rol zou moeten hebben in de TechSchool. Enerzijds door het
actief mee opleiden (52%) en anderzijds door het verzorgen van gastlessen en
bedrijfsbezoeken (25%) en sluit daarmee aan bij de visie die de TechSchool heeft over een
hybride opleidingsomgeving.
Kennispartner
10%
Actieve partner in
samen opleiden
52%

Facilitator
13%

Inspirator
25%
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“Docenten kunnen elk jaar een aantal momenten met het
bedrijf meelopen in de beroepspraktijk om goed te blijven
aansluiten op de hedendaagse ontwikkelingen en dit mee
te nemen in de klas.”

Het bedrijfsleven

De inrichting van de techniek school
Voor de fysieke omgeving werden de respondenten zeven afbeeldingen voorgelegd en
gevraagd om een score van 1 tot 5 te geven voor de de afbeelding van een leeromgeving
die zij het beste vonden passen bij de nieuwe TechSchool. Na het geven van de score
werden de respodenten gevraagd om een toelichting op hun keuze. De drie afbeeldingen
hieronder kregen de hoogste score.
Afbeelding 1, gem 3.96 / SD 0.96. In de
toelichting op de gekozen afbeelding wordt
vaak aangegeven dat het een mooie
omgeving is waar creativiteit en
samenwerken wordt gestimuleerd. Alleen
wordt er nog wel getwijfeld of de omgeving
niet te afleidend is en dat het lastiger is voor
de docent om overzicht te bewaren.

“Dit ziet er modern uit, veel plekken om te kunnen
samenwerken. Open ruimte waardoor ideeën door de
ruimte vliegen. Dit is alleen geen lesruimte met een docent
die lesgeeft."

Toelichting op de voorkeur van een respondent op afbeelding 1

Pagina 28 van 46

Ontwerprichtlijnen
Afbeelding 2, gem 3.97 / SD 0.96. Bij deze
afbeelding waren de antwoorden veelal
positief geformuleerd; het merendeel gaf
aan dat ze Virtual Reality een techniek voor
de toekomst vonden.
Toch waren er ook veel argumenten dat er
op deze afbeelding werd “gegamed” en dat
de technologie toegespitst moest worden
op het leren.

Afbeelding 3, gem 4.05/ SD 0.95 De
hoogste score voor de gepresenteerde
leeromgevingen werd aan deze afbeelding
gegeven, toch zijn de antwoorden van de
respondenten erg wisselend.
Het merendeel van de respondenten vond
de technische uitstraling erg inspirerend en
belangrijk voor de sfeer, het is daarom
belangrijk om de verschillende reacties op
deze afbeelding uit te lichten.

“Ik vind het wel inspirerend, maar ook koud. Lijkt wat mij
betreft op een modern museum, en dat is alles wat een
school niet moet zijn."
Toelichting op de voorkeur van een respondent op afbeelding 3

Bijna alle respondenten gaven aan in hun antwoorden dat sfeer en uitstraling erg belangrijk
zijn voor een leeromgeving. Alleen mag het niveau van overzicht, hygiëne en veiligheid hier
niet voor onderdoen. De meeste respondenten staan open voor vernieuwing in techniek,
manier van lesgeven en ze vinden dat een moderne school ook een moderne uitstraling
moet hebben.
Vanuit de interviews met leerlingen blijkt dat comfort en sfeer belangrijk zijn. Ze geven de
voorkeur aan een plek die lijkt op een echte situatie. Toch gaven ze ook aan dat ze behoefte

TechSchool Amsterdam

Pagina 29 van 46

hebben aan een opgeruimd en overzichtelijke werkplek. En werd het huidige klaslokaal
oprecht gewaardeerd.

"Zoals het nu is, zo is het fijn. Je kan heel makkelijk
samenwerken terwijl je ook nog je eigen space hebt.”

Een leerling

Pagina 30 van 46

Ontwerprichtlijnen

Ontwerprichtlijnen
In de vorige hoofdstukken is beschreven hoe in dit onderzoek de bouwstenen voor het
onderwijskundig fundament zijn ontstaan, waarop ze zijn gebaseerd en hoe deze bij een
brede groep stakeholders zijn getoetst. De bouwstenen (hoofdstuk 2) en de toetsing
daarvan in de praktijk (hoofdstuk 3) geven weer hoe er in de praktijk wordt gedacht over de
bouwstenen. De Vraag is welke bouwstenen zij onderschrijven als passend en welke niet.
Ook komen nuanceringen uit de kwalitatieve data naar voren. Dit leidt tot meer concrete
invulling van de bouwstenen.
Tabel 1. Verkorte weergave, vergelijking en nuancering bouwstenen na toetsing met de
praktijk

Bouwsteen
Why

How

Samenvatting van de resultaten

Functie van het
onderwijs

Er moet ruimte zijn voor ontdekken en
ontplooien van talenten. Bevestigen
gemaakte keuzes en versneld naar mbo2
kwalificatie.

Leeropbrengsten

Leerling heeft een bewuste keuze gemaakt
en is toekomst- en oplossingsgericht.

Didactiek van het
onderwijs

Projectmatig, authentieke opdrachten (uit het
bedrijfsleven) waarbij ook aandacht is voor
basiskennis, samenwerken en coachend
begeleiden.

Leeractiviteiten

Authentieke opdrachten uit het bedrijfsleven,
stage, zelf experimenteren, excursie en
oefenen van basisvaardigheden

Rol van de docent

Coach (didactisch en LOB), motivator,
inspiratie door een brede visie op
techniekonderwijs, voorbeeld voor leerlingen,
zorgen voor verwondering, leerlingen
stimuleren andere leergebieden te
ontdekken, innovaties uit bedrijfsleven
vertalen, expert in vakrichting heeft ervaring
en groot netwerk in het bedrijfsleven.

What Fysieke omgeving

Moderne open ruimte, Virtual Reality (VR)
kan, warme omgeving waarbij samen
gewerkt kan worden maar waarbij ook een
eigen ruimte is.
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De bouwstenen zoals ze zijn opgesteld monden na toetsing met de praktijk uit in
ontwerpprincipes.
Van groot belang daarbij is dat de cultuur en de kernwaarden van het onderwijs daarin
duidelijk terug te vinden zijn. De manier waarop de ontwerprichtlijnen zijn opgesteld moet
daarom ook gezien worden in het licht van de cultuur op de TechSchool. De
ontwerprichtlijnen (onderstreept) worden waar nodig van een begeleidende en
verhelderende tekst voorzien.

Why: Functie van het onderwijs
Het onderwijs aan de TechSchool biedt ruimte voor het ontdekken en ontplooien van
talenten door leerlingen te laten werken aan complexe authentieke opdrachten en
problemen.
Deze ontwerprichtlijn wordt uitgewerkt in de hiernavolgende ontwerprichtlijnen.

Why: Leeropbrengsten
Wanneer de leerling de TechSchool heeft doorlopen heeft hij een bewuste keuze gemaakt.
Concreet betekent dit dat wanneer leerlingen na het behalen van het schooldiploma de
TechSchool verlaten:

1. de leerling heeft voor de AVO-vakken op het voor hem of haar hoogst haalbare
niveau examen gedaan; de leerling heeft een mbo 2 diploma behaald en de leerling
weet wat die wil en welke vervolgopleiding daarbij past;
2. de leerling heeft een brede basiskennis in de techniek opgedaan en heeft zich -als hij
of zij toe was aan differentiëren- gespecialiseerd binnen één van de zeven werelden.
De leerling heeft zich uitgebreid kunnen oriënteren op de Techcampus en bij de
verbonden bedrijven op de technische toepassingen en loopbaanmogelijkheden.
3. de leerling is eigenaar van zijn of haar ‘sleutelcompetenties’ (zie bijlage B) , is
zich bewust en kan reflecteren op het eigen handelen en denken (executieve
vaardigheden en metacognitie).
4. De leerling ‘is zichzelf geworden’.
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De leerling is in staat om
oplossingen te bedenken
voor problemen.
Doordat de leerling heeft
gewerkt aan uiteenlopende
zelfgekozen opdrachten is
te zien hoe hij (of zij)
problemen oplost met
gebruikmaking van kennis
van techniek.

How: Didactiek van het onderwijs / leeractiviteiten
Complexe en authentieke opdrachten vormen de basis van het leren in de TechSchool,
leerlingen en bedrijven werken hierin actief samen bij het bedenken van oplossingen voor
problemen.
Het onderwijs wordt betekenisvol doordat het onderwijs projectmatig is ingericht, gelijkend
techniek binnen het bedrijfsleven. Opdrachten zijn levensecht en doen een beroep op, maar
ontwikkelen ook het probleemoplossend vermogen.
Projectmatig werken houdt ook in dat leerlingen samenwerken op alle niveaus. Leerlingen
leren zichzelf en anderen kennen bij het volbrengen van projecten. Ze leren daarbij hun
eigen talenten inzetten en ontwikkelen, leren ook wat het is om in een zeer divers team
samen te werken. Verder leren ze dat projectmatig werken inhoudt dat zijn hun individuele
verantwoordelijkheid dragen, maar ook anderen aan te kunnen spreken op hun
verantwoordelijkheden.
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Leren vindt verder plaats in de zone van de naaste ontwikkeling, telkens krijgt de groep net
dat beetje informatie om het project uit te voeren. Ze worden verder begeleid volgens het
principe van scaffolding (afnemende ondersteuning). Daarbij is er ook ruimte voor hen om
fouten te maken en daarvan te leren.

How: Rol van de docent
De docent bezit een brede professionele kennisbasis waarbij kennis en vaardigheden uit het
bedrijfsleven en onderwijs geïntegreerd zijn.
De docent beschikt over een brede kennisbasis in de techniek. Niet alleen van het ‘vak’ wat
hij geeft, maar ook van andere onderwerpen die zijdelings te maken hebben met techniek.
Hij heeft kennis van moderne technieken en onderhoudt een netwerk uit bedrijfsleven en
collega docenten. Wanneer hij kansen ziet benut hij deze zodat het onderwijs op de
TechSchool nog rijker en betekenisvoller wordt. Dit doet hij verder vanuit meerdere rollen
die hij van tijd tot tijd aanneemt.
De docent vervult meerdere rollen, die passen bij activerende en betekenisvolle didactiek en
die aansluiten bij de leeractiviteiten van de leerlingen.
Binnen de TechSchool is het onderwijs gericht op het wekken van interesse in een
betekenisvolle context. De docent heeft een brede visie op techniek en zorgt voor
verwondering. De docent is een rolmodel in alle opzichten; binnen ieder denkbaar kader
(fysiek, gedrag, normatief, cognitief en affectief) en ieder denkbaar proces (denken, doen,
ervaren, geloven en oordelen). Een mens om naar op te kijken en je vertrouwd bij te voelen.
De verschillende rollen zijn verder omschreven in de bijlage.

What: Fysieke omgeving
Het onderwijs vindt plaats in een moderne open ruimte met voldoende plaats en
mogelijkheden om samen te werken aan opdrachten.
De TechSchool is vanuit de hele stad
goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. De school heeft een moderne,
bijna futuristische en open uitstraling. De
school biedt niet alleen hybride
onderwijs, maar heeft ook een hybride
uitstraling; techlab en school in een,
bedrijf en school ineen. Centraal gelegen
techlab waar rondom mini
ondernemingen vanuit verschillende
vakdisciplines zijn gesitueerd en een
open AVO learning centre.
De uitstraling van de ruimte is warm, uitgerust met moderne technische middelen en
voldoende ruimte voor individuele leerlingen.
Het Techlab zal het kloppende hart worden van de TechSchool; een plek die uitdaagt tot
ontdekken, ontmoeten en innoveren. Ruim opgezet en voldoende (technische) apparatuur
zowel van de standaard- als de nieuwe technologieën. Het FabLab is het paradepaardje
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voor de nieuwe uitwerking van techniek. Heel veel leerlingen worden enthousiast voor
techniek omdat zijn aan de hand van nieuwe technieken aan het werk kunnen.
Het binnen de lessen gebruiken van nieuwste technologie (Fablab) geeft een extra dimensie
aan de vaardigheden die een leerling leert. Naast het werken met technische apparatuur zal
van de leerling ook verwacht worden dat zij digitaal onderlegd zijn.
Omdat onderzoekend leren zo’n belangrijke rol heeft is er binnen en buiten de school een
uitdagende en tot onderzoek oproepende omgeving. Ook in de buitenruimte van de school
blijf je leren en experimenteren, bijvoorbeeld door sporttoestellen die energie opwekken als
je ze gebruikt. Zowel de binnen- als de buitenruimte zijn comfortabel, met goede technische
systemen voor verwarming, airconditioning, schoon en bijna luxe sanitair, goede zonwering
en ook buiten is de ruimte uitnodigend en uitdagend.

Tot slot
In dit rapport is verslag gedaan van het proces waarin de onderzoekers zijn gekomen tot
bouwstenen en daarvan afgeleide ontwerprichtlijnen voor de nieuw te vormen TechSchool
Amsterdam. Samen vormen zij het onderwijskundig kader. Bouwstenen en
ontwerprichtlijnen zijn zowel vanuit de literatuur onderbouwd alsook op basis van
explorerend kwalitatief en toetsend kwantitatief onderzoek bij een gemengde groep
stakeholders.
Dit rapport is richtingwijzer en toetsingskader voor de ontwikkeling van het curriculum en
de inrichting van de TechSchool Amsterdam. Met dit rapport is het ‘wat’ beschreven en nu
wordt er een projectplan opgesteld om systematisch het ‘hoe’ vorm te geven. Hoewel alle
stakeholders in het onderzoek zijn betrokken, lijkt het raadzaam te beginnen met een
consultatieronde. De betrokken vmbo scholen, de mbo instellingen en het bedrijfsleven
worden gevraagd de bouwstenen en ontwerprichtlijnen te bekrachtigen en te vertalen naar
hetgeen dit vraagt met oog op hun rol en specifieke inbreng of uitdaging. De kwartiermaker
van de TechSchool zal uit hun midden gecommitteerde en bekwame leden werven voor de
hybride ontwerpteams die als eerste de scope en inhoud van de pilot 21/22 bepalen, om
vervolgens het totale curriculum en de keuze en inrichting van de leeromgeving te
ontwerpen.
Met de pilot in schooljaar 21/22 zal de nieuwe TechSchool zich voor het eerst materialiseren
en dus tastbaar worden. Het programma STO-Amsterdam kent twee andere inhoudelijke
programmalijnen, LOB en MVI, die vlak voor de uitvoering staan van nieuwe programma’s.
De kwartiermaker van de TechSchool Amsterdam en de projectleiders MVI en LOB werken
onder leiding van de programmamanager STO-Amsterdam nauw samen. Van begin af aan
is de wederzijdse inhoudelijke uitwisseling en afstemming een belangrijk aandachtspunt
geweest. Dat zal zo worden voortgezet, zodat de TechSchool Amsterdam en andere
onderwijsactiviteiten in de Techcampus Amsterdam een herkenbare en aansprekende
signatuur krijgen. Dat komt de onderlinge samenwerking van scholen en bedrijven ten
goede en zeker ook de beeldvorming, die met name bij de ouders van toekomstige
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leerlingen zo belangrijk is. Last but not least zorgen we op deze manier er ook voor dat de
leerlingen zich in deze hybride leeromgeving thuis en veilig voelen en op een prettige manier
uitgedaagd in hun ontwikkeling.
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Bijlage A Opbrengsten kwalitatief onderzoek voor het
fundament van de TechSchool

TechSchool Amsterdam

Thema
Functie van
het onderwijs
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Leerlingen en hun Ouders
1.

Veel leerlingen legden de focus
op de sfeer en de mensen. Als
ze gaan kijken bij een school
kiezen ze voor sfeer, uiterlijk en
aanbevelingen van familie en
vrienden. Ze kijken niet naar de
profielen die er in de bovenbouw
worden aangeboden.

Leeropbrengsten

Onderwijsprofessionals

Leerbedrijven &
Brancheorganisaties

2.

Brede oriëntatie om talent voor
techniek te ontdekken maar
tevens gerichte verdieping voor de
leerling die al een keuze heeft
gemaakt.

3.

Delen mbo onderwijs al in VO
aanbieden (doorlopende leerlijn);
dus voordeel van vooropleiding in
vervolgopleiding (opleiding VO
onderbouw is oriënterend en
bovenbouw is voorbereidend)

1.

Leerlingen moeten gestimuleerd
worden, enthousiast gemaakt
worden. Ze worden niet direct
vakman.

2.

Leerlingen hebben
werknemersvaardigheden.
Heldere afspraken met elkaar
Meer structuur voor lln in het
onderwijsconcept
Beleidsafspraken en
overeenkomsten goed geregeld
en tijdig

3.
4.
5.

Didactiek van
het onderwijs

1.

2.

Leeractiviteiten

1.

Ze vonden dat ze alles konden g
ebruiken een combinatie van an
aloge en digitale leermiddelen w
as het best.
Het heterogeen leren (met een
reallife huis bv.) was erg populair
het maakte het interessant om
een realistische situatie na te
bootsen.

3.

Uitjes zijn leuk, maar wordt nu
nog niet gedaan. Eigenlijk
vonden ze elk bedrijf interessant
om langs te gaan maar ze zagen
het niet allemaal als techniek.

2.
3.

1.

Rol van de
docent

Fysieke
inrichting &
omgeving

4.

1.

2.
3.

De buitenkant is echt belangrijk
voor de uitstraling van de
school,
er wordt unaniem gezegd dat ee
n techniek school er
modern uit moet zien.
Ruimte, comfort en uitstraling is
erg belangrijk. Leeftijd speelt
belangrijke rol.
Het is belangrijk dat het
overzichtelijk en netjes is. Ze
vonden het fijn als er
een duidelijke en goede indeling
was.

4.

Opdrachten die zoveel mogelijk
iets opleveren wat gebruikt kan
worden.
Praktisch bezig zijn: leren door te
doen, niet te theoretisch. Weten
hoe iets werkt, materialen leren
kennen.

5.

Ze moeten zelf dingen maken, ze
zien beroepen, ze zien hoe de
buitenwereld werkt.
Echte projecten en echte
problemen. Dagelijks leven:
opdrachten die aansluiten bij wat
kinderen tegen komen aan
techniek in het dagelijks leven.

4.

Meer coachende rol, organisator
en kunnen inzetten van
zijn vaknetwerk.

2.

Grote hal, meerdere kleine
plekken waarin leerlingen
‘werken’. Ook twijfel: moet dit op
één locatie? Kan dit niet ‘gewoon’
op afzonderlijke scholen? Of een
mengvorm? Punt van aandacht is
reisafstand.

5.

6.

5.
6.

3.

Moderne,
authentieke, technieken icm amba
cht in contextrijke situaties met
echte projecten die er
toe doen willen uitvoeren
Dynamisch curriculum

Structurele verbinding met
bedrijven en
medewerkers/leerlingen zoeken en
excursies organiseren (context
met de beroepspraktijk schetsen)
hiermee goed afstemmen en
inbedden in jaarplanning
Goede eigentijdse faciliteiten
Aangehaakt blijven met
beroepenveld om niet te veel
achter te gaan lopen
Docentenstages bij verschillende
bedrijven als beleid inbedden
Opname in beleid en niet even
tussendoor, zodat hier specifiek
aandacht voor is.
(Kennisgroep/veldadviesraad)
Prettige omgeving en sfeer waar
leerlingen graag komen
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Bijlage B De negen sleutelcompetenties van deze eeuw voor
leren en functioneren

Taal en informatie verwerken:
● Vaardig, kritisch, doelgericht informatie verwerken
● Feiten van (ongenuanceerde) meningen onderscheiden
● Helder communiceren en helder verslag uitbrengen
● In meerdere talen
Kennis verwerken:
● Kennis flexibel toepassen en gebruiken om authentieke problemen op te lossen in uiteenlopende situaties
● Kennis aanwenden om genuanceerd te denken en weloverwogen oordelen te vellen eerder dan zich te laten leiden
door mediagenieke slogans, extreme dogma’s of emotionele stereotypen
Tot de verbeelding kunnen laten spreken:
● Fantaseren
● Enthousiasmeren
● Innoveren start met overtuigingskracht
Sociale relaties aangaan:
● Leren samenwerken en samenleven met mensen die van elkaar verschillen
● Andere standpunten en zienswijzen respecteren, compromissen. Uitwerken, conflicten op een vreedzame manier
beslechten
Je eigen leer-kracht doen werken:
● Breed arsenaal aan lee strategieën, leerattitudes en leervaardigheden ontwikkelen.
● Je eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen
● Het geloof in eigen kunnen vergroten
Je eigen leven ter hand nemen
● Je ontwikkelen tot een onafhankelijk denkend mens die zelf beslissingen neem.t
● Leren te zorgen voor jezelf en weerbaar te zijn.
● Je eigen levens route kunnen uitstippelen en vorm te geven
Omgaan met verandering
● Je flexibel aanpassen aan de nieuwe situatie, feiten, wendingen en informatie .
● Niet bang zijn voor verandering
Wereld om je heen
● Het leven op deze planeet waarderen
● Verder kijken dan je neus lang is
● Een bijdrage leveren aan een betere
● Opkomen tegen onrecht
● Het voortbestaan van deze planeet verzekeren
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Bijlage C De vijf type leerlingen en hun kenmerken volgens het
Bèta &Tech&mentality onderzoek.
Onderstaande beschrijving van de verschillde type leerlingen volgens het
Beta&Techmentality model zijn vrij overgenomen uit de publicatie van Jet-Net &TechNet.
https://jet-net.nl/wp-content/uploads/2019/09/Whitepaper_BTM_sept2019.pdf

De Vernieuwer
Vernieuwers zijn jongeren die het leuk vinden om met
technologie bezig te zijn. Ze vinden dat ze er goed in zijn en
kunnen het aan. Vernieuwers hebben positieve associaties bij
technologie. Ze zien techniek dan ook als een richting waar je
veel kanten mee op kunt. Daarom kiest deze groep al vaker voor
een technische richting in het onderwijs. Hun beeld van
technologie is high-tech: een cleane omgeving met volop
carrièremogelijkheden.

De Maatschappelijke Toepasser
Maatschappelijke Toepassers hebben nu nog niet zo veel met
techniek. Ze associëren techniek vaker met complexiteit
(techniek is moeilijk of ingewikkeld) en met on aantrekkelijkheid
(saai, niet cool en vieze handen). Maatschappelijke Toepassers
kiezen nu vaker voor een profiel of sector in de richting van de
zorg, cultuur of economie. Voor een deel van hen past een
technische richting eigenlijk goed, omdat techniek een
belangrijke rol speelt in hun interessegebied.

De Doener
Doeners zijn in de eerste plaats praktisch ingesteld. Ze willen
het liefst met hun handen werken en zo min mogelijk theoretisch
gedoe, waarvan onduidelijk is waar dat voor dient. Hun
praktische mindset is nu nog niet gekoppeld aan techniek. Hun
beeld van techniek is dat het ouderwets is: ze denken
bijvoorbeeld minder vaak aan modern en vooruitgang dan
andere groepen. Ze vinden vooral dat ze in het onderwijs, zoals
dat nu gegeven wordt, te weinig zelf aan de slag kunnen gaan
met techniek. De ervaringen met maken en proefjes zijn voor deze groep de ingang om te
zien dat techniek leuk kan zijn, maar ook om zelfvertrouwen te ontwikkelen.
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De Ontdekker
Ontdekkers zijn nog zoekende naar een richting die bij ze past,
dat zou iets met techniek kunnen zijn, maar ook iets heel
anders, bijvoorbeeld iets in de zorg of iets economisch. Ze
staan neutraler tegenover techniek en hun beeld ligt minder
vast. Zo hebben ze minder spontane associaties met techniek.
Of ze techniek aankunnen weten ze nog niet en ze hebben
nog geen zicht op hun eigen technische talent. Daarom kan de
keuze voor een technische richting nu afschrikken.

De Creatieve Maker
Voor Creatieve Makers is zelf bezig zijn met techniek iets dat
ze graag doen. Oftewel: jongeren met een sterke intrinsieke
motivatie. Omdat techniek op zich al een hobby is, is het
minder belangrijk wat je daar precies mee bereikt. Ze zijn
positief over techniek en hebben hier een brede blik op.
Uitdaging is voor deze groep iets positiefs: ze vinden dat ze
technische vakken aankunnen. En als ze iets niet snappen is
dat geen probleem: techniek is voor deze groep iets dat je
kunt leren.
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Bijlage D De negen rollen die leerkrachten aannemen binnen de
TechSchool.

Inspirator
De docent die inspireert, aanzet tot verder denken, verder doen, en meer ervaren. De
leerling zou meer autonomie moeten krijgen in het eigen leren, werd in interviews genoemd.
De docent stimuleert verder te kijken dan één richting en laat leerlingen ook kennis maken
met andere technische vakrichtingen. Die leerlingen uitdaagt om een extra stap te zetten, in
zichzelf te geloven. Die vanuit een ander perspectief laat kijken, meeneemt naar andere
werelden om vanuit daar het probleem aan te pakken. En die leerlingen inspireert om
hetzelfde te doen. De man of vrouw van de flexibiliteit, het relaties leggen en het brede
denken.

Motivator
De docent als motivator. De docent die motiveert en scheutig is met procesgerichte
complimenten. Die altijd zegt: zie je nou, ik wist dat het je zou lukken! De man en vrouw van
de volgehouden aandacht, de taakinitiatie en het niet egocentrisch communiceren.

Vertrouwenspersoon
De docent als vertrouwenspersoon, met voldoende aandacht hebben voor het individu. De
docent waarbij de leerling zijn of haar zorgen kwijt kan. Die begrip heeft voor de sociale pijn
van de leerling en helpt om daarmee om te gaan. Die in bescherming neemt, voor je opkomt
en woorden geeft aan wat de leerling zelf niet kan uiten. Die kan ondersteunen in (het leren)
communiceren naar anderen, in het voor jezelf opkomen, in jezelf geloven en je recht halen.

Vakexpert
De docent als vakexpert. De vakidioot, die alles weet wat er te weten valt binnen zijn of haar
wereld. De kennis van de docent wordt gefundeerd door een actieve ervaring uit het
specifieke beroepenveld. Die leerlingen meevoert in de diepte van het onderwerp. Die
verwondering, verbazing en nieuwsgierigheid oproept bij leerlingen. De man of vrouw van
het systematische werken, het logisch denken en het werkgeheugen.

Didacticus
De docent als didacticus. Die de klas en alle leerlingen in de hand heeft, een podiumbeest
met het ultieme gevoel voor tippingpoints en spelplezier. Die bijna automatisch aanvoelt hoe
een leerling iets het beste gaat snappen. Maar ook de man of vrouw van de planning en
prioritering, het time- management en doelgerichte gedrag.
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Leermeester
De docent als leermeester. Meester in het leren. Kent alle trucjes en foefjes en handigheden
van zijn of haar wereld. Is duidelijk, betrouwbaar, maar ook streng en rechtlijnig. Houdt van
orde en duidelijkheid. Als leerling weet je precies waar je aan toe bent. De man of vrouw van
het inzien van onveranderlijkheid, maar ook van het doelgerichte gedrag en het nauwkeurige
werken.

Toekomstkijker
De docent als toekomstkijker. Van de vergezichten, de lange adem en de horizon. Die
samen met de leerling het pad uitstippelt en vooruit kijkt. Die heel veel weet over de
toekomst, alle vervolgopleidingen kent, een verbinder kan zijn met de volgende stap. De
docent van de tijdsoriëntatie, van het veronderstellingen maken en het ruimtelijke relaties
leggen.

Perspectiefbieder
De docent als perspectiefbieder. De man of vrouw van als dit, dan dat. Die oorzaak en
gevolg feilloos weet te definiëren. De docent die altijd een ‘silver lining’ ziet en leerling de
weg laat zien naar de volgende stap. De mens van relaties leggen, niet impulsief zijn, de
emotie- regulatie en de reactie- inhibitie. Eerst denken, dan doen, maar altijd in het geloof
dat het weer goed komt.

Filosoof
De docent als filosoof. Heeft ruimte om met de leerling in gesprek te gaan over schoonheid
en ethiek. maakt leerlingen bewust van de impact van techniek op onze wereld en zijn
bewoners, zowel in positieve als negatieve zin. De vrouw of man van het waarnemen, het in
twijfel trekken en het toetsen. Zich altijd bewust van de ethische dilemma’s, de moraliteit en
de waarden. In intermenselijk contact en in het maken, ontwikkelen.

