
ATTENTIE:

Opname



7 werelden van techniek

Beta&Techmentality

WORKSHOP



 Voorstellen

 Het model: 7 werelden van techniek

 Beta&TechMentalitymodel

 Tools

 Afsluiting

Wat gaan we doen?





Wie ben jij?





Wie zijn wij?



Waar denken jongeren aan bij Techniek?





Het belang van context is betekenis geven



De 7 werelden van techniek



 Mentorlessen

 Bèta- & technieklessen / projecten

 LOB-activiteiten

 Curriculum

 Communicatie

De 7 werelden van techniek



Mens & Gezondheid

Stralings-
technologie

Sport- en 
mediatechnologie

App-ontwikkelaar
Fijn mechanische 

techniek
Robotica

Laboratorium-
techniek



Wat is jouw favoriete 
wereld?

De 7 werelden van techniek



Wat kun je hier mee 

in jouw onderwijs?



Activiteit

Lessen

Communicatie-uitingen

Mentorlessen

LOB-activiteiten

Bedrijfsbezoek

Open dag

Projecten

………

7 werelden 

checklist





Leerlingen kennis laten maken met de 7 werelden

INSPIRATIELES
7 WERLEDEN 

VAN TECHNIEK



Favoriete wereld(en) onderzoeken



Vanuit context Bèta & Technieklessen vormgeven



Bèta- & technieklessen context geven



Onderwijs/lokalen hier op inrichten



Even oefenen



Bèta & techniek betekenis geven



Hoe geef je deze formule betekenis?
Waar in het dagelijkse leven van jongeren wordt deze formule gebruikt?



Hoe geef je deze formule betekenis?
Waar in het dagelijkse leven van jongeren wordt deze formule gebruikt?



En deze formule?
Welk probleem hebben jongeren als we geen stroom hebben?





En deze vaardigheid?
Welke context kun je hier aan koppelen?



En deze vaardigheid?
Welke context kun je hier aan koppelen?



Project ideeen opdoen





Fit blijven

Hooikoorts

Corona

Spinnenangst

Hoe kom ik van mijn puistjes af? 

Zieke opa
Zwemmen



Fit blijven

Hooikoorts

Corona

Spinnenangst

Hoe kom ik van mijn puistjes af? 

Zieke opa
Zwemmen

 Temperatuur water

 Water schoonhouden

 Interactief zwembad

 Topsporter sneller zwemmen

 Zwemkleding 

 Online reserveren

 Toegangspoortjes

 Kluisjes 



Koppeling andere vakken

Maar ook: 

 Perk rond het zwembad (groen)

 Teksten op de website (Nederlands en 

andere talen)

 Kosten en baten zwembad (economie)



Fit blijven

Hooikoorts

Corona

Spinnenangst

Hoe kom ik van mijn puistjes af? 

Zieke opa
Zwemmen

 De vloer 

 Temperatuur water

 Water schoonhouden

 Interactief zwembad

 Topsporter sneller zwemmen

 Zwemkleding 

 Online reserveren

 Toegangspoortjes

 Kluisjes
 Hoe kun je met techniek mensen in het 

zwembad aan het bewegen krijgen?

(natuurkunde, techniek, biologie, informatica)



Fit blijven

Hooikoorts

Corona

Spinnenangst

Hoe kom ik van mijn puistjes af? 

Zieke opa
Zwemmen

 De vloer 

 Temperatuur water

 Water schoonhouden

 Interactief zwembad

 Topsporter sneller zwemmen

 Zwemkleding 

 Online reserveren

 Toegangspoortjes

 Kluisjes
 Hoe kun je met techniek mensen in het 

zwembad aan het bewegen krijgen?

(natuurkunde, techniek, biologie, informatica)



Zo doen zij het



7 werelden als basis van techniek-onderwijs

po  vmbo

Ontdekken & ervaren!



Waarom liggen kinderen niet stil?

Hoe kunnen ze wel stil blijven liggen?

 Vmbo  Voorwerp

 Havo  Oplossing

 Vwo  Beleving

Voorbeeld project: Bedenk iets waardoor kinderen 

stiller in een MRI scanner liggen



Bedrijfsbezoek op maat (girlsday)

Workshop 7 werelden TechCheck Verdieping 

in wereld

Bedrijfsbezoek 

op ‘maat’

Reflectie

Les, project, 

LOB, gastles







Nu jij!



1. LOB activiteiten naast checklist leggen en bedenken wat je kunt aanpassen / toevoegen

2. Mentorles bedenken

3. Lesthema’s in een context plaatsen

4. Project-ideeen bedenken binnen een wereld vanuit een context

5. Schoolinrichting bedenken

Ga met een groepje aan de slag en bedenk wat jij 

kunt met de 7 werelden in jouw klas. 

https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/

https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/


BelevingswereldBreed beeld van techniek Betekenis geven

Samenvatting



Beta&Techmentality





7 werelden van techniek & Bèta&TechMentality

https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/






QUIZ

Waar Niet waar



Meiden krijgen steeds meer 

zelfvertrouwen in hun 

technische vaardigheden

36% van de meiden tegenover 28% in 2011 
en 66% jongens

Bron: Onderzoek Bèta&TechMentality door Motivaction & Youngworks



Minder dan de helft vindt 

techniek / bèta interessant 

op school

66 % tegenover 59% in 2011

Bron: Onderzoek Bèta&TechMentality door Motivaction & Youngworks



Jongeren vinden 

status steeds 

belangrijker worden

42% tegenover 55% in 2011

Bron: Onderzoek Bèta&TechMentality door Motivaction & Youngworks



De meeste jongeren 

willen een baan 

waarbij zij zich 

inzetten voor de 

maatschappij

76 % tegenover 66% in 2011 

Bron: Onderzoek Bèta&TechMentality door Motivaction & Youngworks



Shootout

Hoeveel % ziet voor zichzelf 

een toekomst in de techniek?

52%
26% in 2011

Bron: Onderzoek Bèta&TechMentality door Motivaction & Youngworks



Bèta&TechMentality



 9-17 jaar

 30 duo-interviews

 1472 vragenlijsten

 Motivaction Research & Strategy en Youngworks

Bèta&TechMentality
Onderzoek

https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/06/B3782-rapport-herijking-BetaMentality_new_def-27-6-2019.pdf
https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/06/B3782-rapport-herijking-BetaMentality_new_def-27-6-2019.pdf


Zelfvertrouwen in bèta en techniek

Vertrouwen in technologische vooruitgang

Interesse in nieuwe technologie

Waardering en erkenning

Maatschappelijke betrokkenheid

Techniek is te leren

Praktische gerichtheid

7 Drijfveren, triggers, barrières5 types

Bèta&TechMentality

https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/


Wat kun je met 

Bèta&TechMentality?

 Vaklessen / projecten

 Open dagen

 LOB-activiteiten

 Communicatie- en voorlichtingsmateriaal

 Gastlessen / bedrijfsbezoeken

 Team professionaliseren

 ……….



7 drijfveren, triggers en barrières 















Het Bèta&TechMentality-model



“Ik kan het en zie bèta en technologie helemaal zitten.”

1. Zelfvertrouwen in bèta en techniek



“Techniek is belangrijk voor mens en maatschappij 

en wordt steeds belangrijker.” 

2. Vertrouwen in technologische vooruitgang



“Ik vind technologische ontwikkelingen gaaf. Niet alleen om te gebruiken 

maar vooral ook om zelf te ontwikkelen.”

3. Interesse in nieuwe technologie



4. Waardering en erkenning

“Ik wil dat mensen trots op mij zijn. 

En ik wil later een baan met aanzien en een goed salaris.” 



“Ik wil graag iets doen voor mensen of het milieu.”

5. Maatschappelijke betrokkenheid



“Als iemand maar zijn best doet, kan je er vanzelf goed in worden.”

6. Techniek is te leren



“Ik wil iets maken of doen. Dat is veel leuker dan de theorie.”

7. Praktische gerichtheid



https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/
https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/


Samenstelling types
Drijfveren, triggers en barrières

Zelfvertrouwen in bèta en techniek

Vertrouwen in technologische vooruitgang

Interesse in nieuwe technologie

Waardering en erkenning

Maatschappelijke betrokkenheid

Techniek is te leren

Praktische gerichtheid +- +-

+-+-+-



Welk type ben jij? 



Vernieuwer

Wie ben ik?

“Ik vind het heel leuk om met technologie 

bezig te zijn en ik ben er ook goed in. Ik 

vind het tof als ik iets bereikt heb.”

Hoe kun je mij interesseren?

Nieuwe technologieën (high tech)

Toekomstgerichte vraagstukken 

Uitdaging

Verweven met mens en maatschappij

Doorgroeimogelijkheden / salaris / status

Meer voorbeelden in de les



Maatschappelijke

Toepasser

Wie ben ik?

“Ik heb moeite met exacte vakken en 

techniek en richt mij op helpen van mens 

en maatschappij”

Hoe kun je mij interesseren?

 Betekenis voor mens en maatschappij

 Succeservaringen; ‘Ik kan het!’

 Maak techniek makkelijk in kleine stapjes

 Rolmodellen



Doener

Wie ben ik?

“Geen idee of techniek interessant is. Ik 

wil aan de slag.”

Hoe kun je mij interesseren?

Focus niet op term techniek;  

‘overtuig me niet’

Weinig theorie

Doen

Laat concrete beroepen zien



Ontdekker

Wie ben ik?

“Ik weet niet wat er bij mij past. Misschien 
iets met technologie, zorg of iets 
economisch.”

Hoe kun je mij interesseren?

Mogelijkheden bèta en techniek? 

Voorbeelden!

Succeservaringen; ‘ik kan het’. 

Ontwikkelen / oplossingen bedenken

Nieuwe technologieën / innovaties

Vlogs en beelden

Mogelijkheden eigen bedrijf



Creatieve maker

Wie ben ik?

“Techniek is mijn hobby. Technische 

vakken gaan me makkelijk af.”

Hoe kun je mij interesseren?

Daag me uit!

Maatschappelijke vraagstukken (milieu / 

duurzaamheid)

Relatie met ICT, media en wetenschap

Ontwerpen of programmeren

Combinatie theorie & praktijk, abstract & 

concreet





HAVO

VMBO

VWO



JongensMeiden



Vragen?



 Indeling naar Natascha

Toelichting TechCheck



Focus op Type
B.v. bij een Bedrijfsbezoek, speeddate, opdracht, project



Zelfvertrouwen in bèta en techniek

Vertrouwen in technologische vooruitgang

Interesse in nieuwe technologie

Waardering en erkenning

Maatschappelijke betrokkenheid

Techniek is te leren

Praktische gerichtheid

+- +-

+-+-+-

Focus op drijfveren, triggers en barrières



Checklist drijfveren, triggers en barrières

Drijfveren, triggers en barrières Checklist

Stap 1: Aansluiten belevingswereld

 Hoe helpt het mens, dier en maatschappij?

 Hoe draagt het bij aan een betere wereld? 

 Is er aandacht voor nieuwe technologieën?

 Zit er een doe/experimenteer opdracht in? Is er ruimte voor theoretische 
vraagstukken? 

 Is er vrijheid en ruimte voor out of the box denken? 
 En is er de mogelijkheid om de opdracht stap voor stap te doen?

 Wat kun je met deze materie bereiken in de praktijk? 
 Welke carrièremogelijkheden zijn er?

 Is er ruimte voor reflectie?



En nu jij!



 Welke mogelijkheden zien jullie voor BTM? 

 Waar zou je het in kunnen toepassen?

 Wat heb je daarvoor nodig?

 Wie pakt dit op?

 Wanneer pak je dit op? 

Wat kunnen jullie met Bèta&TechMentality op jullie 

school?





Tools & producten



Onderzoek

 Het onderzoek

 De whitepaper met concrete tips

https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/06/B3782-rapport-herijking-BetaMentality_new_def-27-6-2019.pdf
https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/06/B3782-rapport-herijking-BetaMentality_new_def-27-6-2019.pdf
https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/09/Whitepaper_BTM_sept2019.pdf
https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/09/Whitepaper_BTM_sept2019.pdf


Tools en producten voor implementatie

Bèta&TechMentality-scan Werkboek

 Scan

 Techcheck

 Visuals

 Video’s 



Producten

 Poster

 Tips 7 werelden in de prakrijk

 Visuals 

 Video’s



Tools

INSPIRATIELES
7 WERLEDEN 

VAN TECHNIEK



Bijna klaar!



Geef techniek betekenis!

De 7 werelden van techniek



Bèta&TechMentality & de 7 werelden van techniek

Veel succes!


