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Een belangrijk  – Zeeuws – instrument om leerlingenkennis te
laten maken met bedrijven zijn de ‘virtuele bedrijfsbezoeken’  In
samenwerking met representatieve bedrijven uit verschillende
sectoren zijn er korte video’s (circa 4 minuten) ontwikkeld die een
goed beeld geven van het werk in deze branches. Samen met
lesopdrachten en gastlessen krijgen de leerlingen een inkijkje in
de keuken van het bedrijfsleven.
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De FIRST® LEGO® League is een
internationale gemeenschap voor
kinderen van 4 t/m 15 jaar, die is
opgedeeld in 3 divisies met bijbehorende
leeftijdscategorieën waarin elk kind op
zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. De
kinderen ontwikkelen op deze manier
hun (21e-eeuwse) vaardigheden en zijn
op een creatieve manier bezig met
wetenschap en technologie. Ze worden
geïnspireerd om te experimenteren en
kritisch te denken.

Het project Zeeuwse Havens is bestemd voor leerlingen uit groep
7 en 8 van alle basisscholen in Zeeland. Zij zien en ontdekken
met eigen ogen het Zeeuwse havengebied. Het project bestaat
uit vier onderdelen:  1. Gastles   2. Bedrijfsbezoek  3.
Projectopdracht 4. Verkiezing beste uitvoering projectopdracht

Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bèta-,
technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen
van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar.
De meisjes kunnen deelnemen aan interessante
activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers
en leren meer over bèta/technische werkzaamheden.
Kortom Girls’ Day laat meisjes de onontdekte wereld van
bèta, techniek en IT van dichtbij beleven! 

Met de 7 werelden van techniek laat je leerlingen zien hoe
divers techniek en technologie is. Door  de 7 werelden in je
wetenschap- en technologie-onderwijs op te nemen maak

je het leuker en creëer je voor de leerlingen een diverse en
aantrekkelijke context. Zo krijgen ze tegelijkertijd een beter

beeld over welke werelden hen aanspreken.

Met onderzoekend leren speelt de leerkracht in op de
natuurlijke neiging om op verkenning uit te gaan en uit te

zoeken hoe de wereld in elkaar zit. Waarom drijft een stuk hout?
Is frisdrank echt slecht voor je tanden? Hoe werkt een heftruck?

  Bij ontwerpend leren is het uitgangspunt het bedenken van een
oplossing of product. De zoektocht naar antwoorden op vragen
en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of

producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt
voor nieuwe vragen.

Techniek Ambassadeurs zijn geschoolde technici die werkzaam
zijn bij een deelnemende organisatie van Bedrijf+School. De

bedrijven zetten deze professionals in om Zeeuwse jongeren te
enthousiasmeren voor een richting binnen de techniek.

Wil je als school een bedrijf uit de database bezoeken? Reserveer
dan  de Techniekbus via de webstie van Bedrijf+school.

Basisscholen vanaf groep 7/8 in  Zeeland kunnen – onder
bepaalde voorwaarden – gebruikmaken van de Techniekbus

voor een bedrijfsbezoek aan een deelnemende organisatie van
Bedrijf+School.  De Techniekbus kan alleen gratis gereserveerd

worden door Zeeuwse scholen (locaties) uit de  gemeenten
Borsele, Goes, Hulst,  Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen

Duiveland,  Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere. Scholen uit
overige gemeenten betalen een eigen bijdrage per rit van €100

(excl. BTW).
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• Basisscholen in Nederland zetten de onderwijsrobots met 
succes in als leermiddel om leerlingen van 4 tot 12 jaar op 
een interactieve manier kennis te laten maken met digitale 
geletterdheid.

• Kleuters gebruiken de robot om op een speelse manier het 
sequentieel denken te verbeteren en te wennen aan het 
werken met digitale middelen.

• In de middenbouw oefenen de leerlingen via 
programmeeropdrachten om informatie te zoeken, te 
beoordelen en te verwerken.

• In de bovenbouw programmeren leerlingen de robot zelf 
om hem vervolgens in te zetten bij een spreekbeurt of  
boekbespreking.

• De computational thinking vaardigheden worden bij 
kinderen op een hoger peil gebracht door te oefenen met 
het procesmatig formuleren van problemen. Hierdoor 
leren ze om te gaan met opdrachten waarvoor veel 
informatie, variabelen en rekenkracht nodig is en hoe ze 
computersystemen het beste kunnen inzetten om problemen 
op te lossen.

• Spelenderwijs vergroten ze hun kennis over kunstmatige 
intelligentie en maken ze zich de vaardigheden eigen 
die onmisbaar zijn bij het leren, werken en leven in onze 
digitaliserende samenleving.
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https://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://www.vhto.nl
https://futurenl.org/ethiek/
https://futurenl.org/digi-doener/po/
https://www.proefjes.nl/overdezesite.php
https://ahaindeklas.nu
https://ontdekkasteel.nl
https://ontdekkasteel.nl/lesmateriaal/
https://www.bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/
https://firstlegoleague.nl
https://www.minizonnebootrace.nl
https://www.zeeuwse-havens.nl/informatie-voor-leerkrachten/
https://www.huisvandetechniek.nl/project/girlsday/
https://bomberbot.com/nl/lessen/
https://education.lego.com/nl-nl/lessons
https://bomberbot.com/nl/lessen/
https://www.wtwijzer.org/informatie/informatie#:~:text=Onderzoekend%20en%20ontwerpend%20leren%20(o%26o)&text=Het%20is%20de%20w%20in,culturele%20vaardigheden%20en%20probleemoplossend%20vermogen.
https://www.bedrijfplusschool.eu
https://www.bedrijfplusschool.eu/gastdocenten/?wpv-wpcf-gastdocent-type%5B%5D=Techniek+ambassadeur&wpv_aux_current_post_id=10134&wpv_aux_parent_post_id=10134&wpv_view_count=10140
https://www.bedrijfplusschool.eu/gastdocenten/
https://www.bedrijfplusschool.eu/techniekbus/
https://www.bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/
https://jet-net.nl/kennisbank/voorbereidende-lesbrief-basisscholen-op-bedrijfsbezoek-gaan/
https://www.bedrijfplusschool.eu/veelgestelde-vragen/
https://www.girlsfuture.nl
https://www.slo.nl/thema/meer/wetenschap/leerplankader/
https://jet-net.nl/primair-onderwijs/lesgeven-in-wt/7-werelden-techniek-primair-onderwijs/
https://www.vhto.nl/genderdiversiteit/
https://jet-net.nl/nieuws/laat-inspireren-webinars-wt-onderwijs/?_cldee=aW5mb3Bvdm9Adm96ZWV1d3N2bGFhbmRlcmVuLm5s&recipientid=contact-f7b5104a4dbfea11a812000d3a649f51-d93efea0cecc4c58aad672554b07b41b&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Jet-Net%20%26%20TechNet%20Nieuwsbrief&esid=1263942a-2eb2-eb11-8236-000d3ad7ea0e
https://jet-net.nl/nieuws/laat-inspireren-webinars-wt-onderwijs/?_cldee=aW5mb3Bvdm9Adm96ZWV1d3N2bGFhbmRlcmVuLm5s&recipientid=contact-f7b5104a4dbfea11a812000d3a649f51-d93efea0cecc4c58aad672554b07b41b&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Jet-Net%20%26%20TechNet%20Nieuwsbrief&esid=1263942a-2eb2-eb11-8236-000d3ad7ea0e
https://wij-leren.nl/betekenis-robots-instructie-lln-bo.php
https://www.heutink.nl/info/STEAM_by_Heutink
https://www.interactive-robotics.com/onderwijs/primair-onderwijs/
https://www.heutink.nl/info/STEAM_by_Heutink
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/stozeeland
https://wtloket.nl/aanbod/
https://www.iederkindeentalent.nl/lesmateriaal/
https://futurenl.org/wp-content/uploads/2020/06/FutureNL_denkkaart_ethiek.pdf
https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/inspiratiemap-onderzoekend-en-ontwerpend-leren-voor-de-bovenbouw/
https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/inspiratiemap-onderzoekend-en-ontwerpend-leren-voor-de-middenbouw/
https://www.bedrijfplusschool.eu/bssite/wp-content/uploads/2020/10/handleiding-les-po-logistiek-docent.pdf
https://www.wtwijzer.org/files/Downloads/WTWiJZER-OOL-TuneTechniek.pdf
https://www.bedrijfplusschool.eu/bssite/wp-content/uploads/2020/10/handleiding-les-po-logistiek-docent.pdf
https://www.vhto.nl/fileadmin/user_upload/images/projecten/Girlsday/Girlsday_2021/Handleiding_Girls_Day_online_bedrijfsbezoek.pdf
https://www.huisvandetechniek.nl/wp-content/uploads/2020/11/Eindrapport-def-WT-in-het-Zeeuwse-basisonderwijs-Regioplan-5nov20.pdf
https://publications-hg.cld.bz/STEAM-magazine-2020-Denken-doen-delen-in-de-Makerspace
https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/onderzoekend-en-ontwerpend-spelen-kleuters/

