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https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/drijfveren-van-jongeren/


Zelfvertrouwen in bèta en techniek
Denk je dat je het kan? 

Vertrouwen in technologische vooruitgang
Denk jij dat techniek te maken heeft met onze vooruitgang?

Interesse in nieuwe technologie
Drones, auto’s op zonne-energie etc

Waardering en erkenning
Vind je het belangrijk wat anderen ergens van vinden?

Maatschappelijke betrokkenheid
Vind je het belangrijk dat techniek helpt met het beter maken van onze 
wereld?

Techniek is te leren
Denk je dat iedereen techniek kan leren, of is het iets waar je goed in 
bent – of niet?

Praktische gerichtheid
Wil je theorie en uitleg of gewoon lekker wat doen?
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Wij maken schroeven

Deze zitten in vrachtwagens. 
Als de schroeven niet goed 
vastzitten, is het gevaarlijk op straat 
als onderdelen los raken.



Door onze suikervrije jam 
worden mensen minder dik en 
leven zij langer en gezonder.
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21 miljard euro omzet

Fabrikant van chip-maak-machines
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Leg de vrije casus voor. 
Heb stappenplannen achter de hand 
(vaardigheidskaarten?). 
Als je merkt dat leerlingen het te lastig vinden 
of liever met stappenplan werken, 
dan geef je ze dan de hulp die ze nodig hebben.
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https://techcheck.nl/
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