
Kijk voor uitleg
op de achterkant

Welke leerlingen heb 
je in de onderbouw 
en bovenbouw?

???

Hoe is de urenverdeling
voor O&O?

Wat voor soort 
opdrachten heb je?

Wat voor opdrachtgevers
heb je?

Welke plek heeft
O&O in de school?

Wat voor ‘types’ zitten
in jullie team?

Technasium Techscan

Vul voor iedere scan-vraag in:
  Gaat goed
 ? Hm...
 ! Hulp nodig

Bedrijf    Klasin
    de



Uitleg Welke leerlingen heb 
je in de klas?

Wat voor opdracht-
gevers heb je?

Wat voor soort
opdrachten heb je?

???Hoe is de uren-
verdeling voor O&O?

Wat voor ‘types’ 
zitten in je team?

Welke plek heeft 
O&O in de school?

• Zit er voldoende variatie in de 
opdrachten in opzet en technie-
ken (hout, 3D printen, etc)?

• Zit er voldoende diepgang en 
houvast in de opdrachten?

• Hebben leerlingen keuze in de 
projecten?

• Wat is de verhouding cognitief 
(googelen) en doen?

• Maken leerlingen kennis met 
alle werelden van bèta en tech-
niek?

• Heb je verschillende soort
opdrachtgevers?

• Heb je voldoende (nieuwe) 
opdrachtgevers?

• Verdeling man/vrouw?
• Verdeling van leeftijd?
• Verdeling van ‘vakken’?
• Verdeling van eigenschappen?

▪ creatief/cognitief?
▪ administratie bijhouden
▪ netwerken
▪ opdrachten schrijven
▪ contact in de school

• Hoe past het Technasium bij de 
visie van de school?

• Welke concurrentie is er binnen 
school voor het O&O?

• Wordt Technasium gedragen 
door schoolleiders? 

• Is er sprake van ‘meer dan 
O&O’?

• Is de werkplaats goed zichtbaar 
binnen school?

• Heb je voldoende tijd voor 
diepgang?

• Houd je de aandacht vast 
tijdens projecten?

• Wat is de verdeling vaardig-
heidstraining/opdrachten?

• Hoe makkelijk kun je met een 
klas op bedrijfsbezoek?

• Hoeveel doen jullie buiten de 
O&O-uren? In projectweken 
bijvoorbeeld? 

• Hoeveel werken jullie samen 
met andere vakken?

• Wie kiest O&O in de onder-
bouw?

• Wie in de bovenbouw?
• Wat voor ‘types’ zijn dat?
• Welke types mis je nog?

Bespreek met je team
• Welke scans kunnen bij 

jullie iets opleveren?
• Vul bij iedere vraag in: 

- gaat prima
 ? - onderzoeken waard
 ! - hulp voor nodig 

• Waar kun je en wil je 
mee starten?

• Hoe ga je dat doen? Tip: ‘scan’ je leerlingen 
met de TechType Test:
www.techcheck.nl

Tip: Kijk in de BTM-uitleg 
voor Technasium voor 
uitleg over het motiveren 
van leerlingen

Tip: ‘scan’ jullie team ook 
met de TechType Test

Tip: scan met de 
TechCheck ook welke
werelden jouw leerlingen 
interessant vinden


