Trainingen om de doelen van 2020 te realiseren
Alles om ons heen is techniek. Een moderne sector die belangrijk is voor onze economie en onze
samenleving. Met volop kansen voor jongens en meiden. Uitleg over techniek helpt kinderen om de
wereld om ons heen beter te begrijpen en creëert bovendien meer mogelijkheden voor de toekomst.
Mede daarom is het belangrijk dat leerkrachten in het basisonderwijs kinderen al op jonge leeftijd
techniek aanbieden. Het vorig jaar gesloten Techniekpact geeft daar een stimulans aan. Immers één van
de afspraken daaruit is dat alle 7000 basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie
aanbieden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.
Beschikbare middelen
De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te
realiseren. Deze hebben betrekking op de kerntaken van het onderwijs, die vanuit de lumpsum moeten
worden bekostigd. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om de investeringen vanuit de lumpsum te
versterken, te verdiepen en te versnellen.Voor Wetenschap en Techniek wordt per leerling € 6,70 per jaar
uitgetrokken, voor een periode van 4 jaar, om het techniekonderwijs te verankeren in het programma.
Daarnaast worden er gelden beschikbaar gesteld voor professionalisering.
Wetenschap & Techniek en Onderzoekend & Ontwerpend Leren komen steeds vaker op het programma
te staan, maar is veelal nog niet een vast onderdeel van het onderwijsprogramma binnen de school.
Leerkrachten staan hier positief tegenover, maar verdienen vaak een steuntje in de rug om er
daadwerkelijk kwalitatief mee aan de slag te gaan.OinO-Advies kan er met een goede begeleiding en
scholing voor zorgen dat Wetenschap en Techniek verankerd wordt binnen het lesprogramma, waarbij de
leerlingen en leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 actief en enthousiast aan de slag kunnen gaan.
Zo kun je kiezen voor het aanschaffen en gebruiken van De Techniek Torens. Deze techniekmethode
voorziet in een volledig doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8.
Diverse begeleidingsmogelijkheden

Je hebt De Techniek Torens nieuw aangeschaft?
OinO-Advies verzorgt voor het team een starttraining zodat De Techniek Torens snel schoolbreed kunnen
worden ingezet. Deze training bestaat uit een teamgedeelte van 2,5 uur en aansluitend een uur
begeleiding van de Techniekgroep en/of de directeur. Na de starttraining weten de deelnemers meer
over de achtergrond van techniek volgens de kerndoelen, welke doorlopende leerlijnen worden
aangeboden en welke praktische implementatiemogelijkheden er zijn. Daarnaast krijg je tips en trucs op
organisatieniveau om De Techniek Torens zo in te zetten dat het past bij de visie en het concept van de
school.

Werken met De Techniek Torens (DTT) hervatten?
Heb je De Techniek Torens al enkele jaren in huis, maar schort het helaas wat aan organisatie en de
structurele implementatie van de technieklessen in het schoolprogramma? OinO-Advies kan je hierbij
helpen. We gaan samen op zoek naar de knelpunten en de kansen. Door middel van een telefonische
intake nemen we een aantal kritische succesfactoren onder de loep.
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Met behulp van de uitkomsten van de intake kan een scholing op maat worden vormgegeven. Hierbij
kunnen we door keuze uit de volgende modulen richting geven aan de training.
Koppeling kerndoelen – methode en lessen van DTT
Optimaliseren van de organisatie en structurele implementatie in het
schoolprogramma
Leren onderzoekend en ontwerpend leren met DTT
Doorgaande leerlijnen met DTT
DTT en werken met Meervoudig Intelligentie
Handelingsgericht werken/leren met DTT
Coöperatief leren en gesprekstechnieken
Training van de Techniek Coördinator / werkgroep techniek / volledig
team.
Daarnaast is het mogelijk om een korte inleiding/ opfrisgedeelte in de training
mee te nemen over het ‘waarom’ van techniek en De Techniek Torens.

Heb je De Techniek Torens reeds in huis, maar je wil meer?
Je wil meer uit De Techniek Torens halen? Dat kan! Als eens gedacht aan de koppeling met Leren
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (LOOL)? De Techniek Torens zijn een uitgelezen kans om dit
teambreed op te pakken. Voordelen die deze aanpak biedt zijn:
Leren vanuit nieuwsgierigheid/ verwondering
Draagt bij aan een levenlang leren
Langs een duidelijke structuur (de empirische
cyclus)
Kinderen stimuleren elkaar en vullen elkaar aan
Ruimte voor
creativiteit,
kritisch nadenken en handelen,
samenwerken
informatie delen

In het kort: 3 soorten trainingen:
Starttrainingen Implementatietrainingen
Invoeringstraject bestaande uit begeleiding van de techniekwerkgroep en uit een vaste starttraining
voor het gehele team.
Hervatten van het werken met De Techniek Torens
Maatwerk implementatietrainingen bestaande uit een of meer keuzemodules en/of begeleidingsuren
voor de techniekcoördinator/ werkgroep
Na afloop van een training heeft het team concrete en praktische handvatten om (verder) structureel aan
de slag te gaan met techniek en De Techniek Torens, die passen bij de wensen en mogelijkheden van de
school.
Meer informatie: Ton Keesom: 06-28679408 of cna.keesom@oino-advies.nl
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