
 

Vragen enquête PO STO Gorinchem-Altena 

1. Geeft u technieklessen, zo ja welke methode? 

• Gedeeltelijk; alleen in de plusklas, wij willen een ‘klusklas’ opzetten. 

• Ja, maar geen methode                       

• Ja, Natuur en techniek van Argus Clou (Malmberg)  

• Ja, Natuniek 

• Ja, Wondering the World. 

• Ja, Blink 

• Ja, Circuitvorm 

• Ja, Binnenstebuiten. 

• Nee        

                                                          

2. Zijn jullie al bezig met het nieuwe vak; Wetenschap en Technologie?  

• Draaien pilots.                                            

• Ja, Wondering the World                         

• Zijn iets nieuws gestart.                            

• Ja, Blink.                                                       

• Ja, vernieuwde onderwijs.                        

 

3. Zijn jullie bezig met handvaardigheid of techniek? 

• Vooral handvaardigheid                                

• Ja enkele  lessen met de Techniektoren     

• Ja                                                                       

• Ja, Circuitvorm                                               

 

4. Is er een specifiek iemand die techniek coördineert?  

• Ja, persoon 

• Niet specifiek, dat wisselt per jaar, net wie er tijd voor heeft.                               

• Nee, die hebben wij niet. 

• Ja, dat doen de onderwijsassistenten.                 

 

5. Hoeveel lessen zijn dit op het weekrooster voor techniek/ W&T? 

• geen les 

• 1 les 

• 1,5 lessen 

• 2 lessen  

• 2,5 lessen  

 

6. Welk dagdeel komt bij jullie het beste uit om techniek te geven? 



• Woensdag ochtend                              

• Donderdagmiddag                                

• Afhankelijk                                            

• Vrijdag morgen                                     

• Op een ochtend 

• Op een middag 

• Dinsdag middag                                   

• Vrijdag middag                                     

• Geen voorkeur                                                       

 

7. Heeft u hulp nodig om deze lessen vorm te geven? 

• ja 

• nee 

 

8. In welk leerjaar heeft u hulp nodig: onderbouw, middenbouw of bovenbouw? 

• Onderbouw                  

• Middelbouw                 

• Bovenbouw                  

 

9. Waaruit zou die hulp moeten bestaan? 

• Techniek-promotie-lessen over techniek en technologie 

• Het organiseren van een bedrijfsbezoek                                               

• Bij of nascholing leerkrachten                                                                 

• Voorzien van materialen. Wilt u kant en klare leskisten/ methode 

• Assisteren van studenten van vo scholen.                                                      

• Andere ondersteuning 

• (+ tekstveld voor mogelijke aanvulling)  

 

10. Is de hulpvraag structureel of periodiek? 

• Structureel 

• Periodiek 

• (+ tekstveld voor mogelijke aanvulling)  

 

11. Wat zijn de capaciteiten die jullie als school kunnen bieden in de hulp zoals vervoer en hulp 

in de klas van ouders? 

• Hulp is geen probleem 

• Hulp kan wel een lastig zijn 

• Vervoer is lastig 

 

12. Welke faciliteiten binnen jullie school gebruiken jullie om techniek te geven? Ruimte, 

gereedschap opslag bij langdurige projecten? 



• Gemeenschapsruimte              

• Weinig ruimte                           

• Niet genoeg gereedschap       

• Ruimte geen probleem             

• Weinig opslagruimte                 

• Handenarbeidlokaal                  


