


“Techniek op de basisscholen”
Sterk Techniek Onderwijs

Gorinchem – Altena





Doelstellingen

 Eind 2023 maakt tenminste 75% van de basisschool leerlingen 
van de groepen 3 t/m 8 een aantal keer per jaar structureel en 
actief kennis met technologie.

 PO promotieactiviteiten worden doorontwikkeld, op elkaar 
afgestemd en eenduidig gecoördineerd. 

 Het imago van techniekonderwijs verbetert, waardoor de 
instroom van leerlingen relatief toeneemt en absoluut gelijk 
blijft.



Regio STO



Fasering

2020-2021 : Groep 7/8
2021-2022:  Groep 5/6/7/8
2022-2023:  Groep 3/4/5/6/7/8

Lessen zowel op de basisschool als op de VO school voor deze 
leeftijdsgroepen.



Aanbod website

 Waterraket
 De snelle auto
 Boogbrug
 Ventilator
 Zenuwspiraal



Supersaas

Flesraket

Boogbrug

Ventilator

De snelle auto

Zenuwspiraal

www.supersaas.nl

http://www.supersaas.nl/


Inschrijvingen Supersaas
81 technieklessen vanaf 16-09-2020: 
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De ventilator



Methodisch ontwerpen in 7 stappen

www.basisvoortechniek.com

http://www.basisvoortechniek.com/


Vakoverstijgend

 21-eeuwse vaardigheden
 Engels 
Nederlands 
 Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
 Tekenen 



Tips & Tops

Tops:
 Werken vanuit 1 missie STO (muren scholen laten zakken)
 Goede samenwerking + bevlogenheid
 Supersaas inschrijving als kapstok
 Website aanbieden + lessen maken
 Filmpjes met instructies
 Aansluiten bij de kerndoelen van W en T in het PO 
 Groot enthousiasme bedrijfsleven (cofinanciering) 



Tips & Tops

Tips:

 Gestart met enquête en uitbouwen/opbouwen (stap voor stap)
 Lokaal + groepsgrootte / improviseren
 Prefab voorwerk werkstuk (door vrijwilliger(s)
 Docenten die meedoen aan de werkgroep zijn een dagdeel geblokt naarmate hun 

formatie



Links naar video’s

Wie zijn wij

Boogbrug

Ventilator

Snelle auto

https://youtu.be/OT9X5qnKt4E
https://youtu.be/wnrGHWfGdfg
https://youtu.be/ND2atf5jjgo
https://youtu.be/FBViU-IyFuE






Edison College

Veluws College
Cortenbosch

MBO
Aventus
Hoornbeeck

PO
VOG
PCBO
Leerplein 
055
Ref. PO

Bedrijven regio Apeldoorn e.o.
van Barneveld tot Rijssen

Wie zijn STO-A



Techniek is overal (project 1)

• Deelproject 1
• de verbinding met bovenbouw PO/SBO

• Deelproject 2
• verkennen en kiezen in onderbouw vmbo 

• Deelproject 3
• verkennen en kiezen in bovenbouw vmbo 

keuze vervolgopleiding





De zeven werelden van de techniek

• Wonen, werken en verkeer

• PO, VO en Hollander Techniek 

• Tiny house (small, medium en large versie)
• Oude en nieuwe ambachten



De zeven werelden van de techniek

• Voeding en Natuur

• Primair onderwijs (PO)
• Voortgezet onderwijs (VO)

• De effecten van CO₂
• E-nummers
• Toevoegingen in voeding en het verwijderen ervan



De zeven werelden van de techniek

• High Tech & Science

• PO, VO, Orpheus theater 

• Programmeren en ontwerpen met tinkercad
• Ontwerp, bouw en programmeer je eigen robot
• Stop-motion animaties maken
• Licht- en geluidtechniek
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