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Even voorstellen… 
Ik ben Dorieke Houthuijzen, een 
derdejaars PABO student. Sinds 
september heb ik me aangesloten 
als studentmedewerker bij 
Ondernemend Onderwijs.   

Mijn passie is om een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen. Daarom houd ik me graag 
bezig met het ontwerpen en leveren 
van goed onderwijs. Ik vind het 
interessant met anderen in gesprek 
te gaan over de kwaliteit en 
innovatie van onderwijs. Bij de 
PABO-profilering heb ik me daarom 
bezig gehouden met het vraagstuk 
vanuit Techniek Nederland, om 
meer techniek in het onderwijs te 
integreren. Tijdens het project heb 
ik me gericht op de doelgroep jonge 
kinderen.  

Doel  
In samenwerking met Techniek Nederland en Ondernemend Onderwijs, heb ik een 
inspiratievideo gemaakt over mijn project. Met als doel om leerkrachten te enthousiasmeren 
en inspireren voor techniekaanbod. Daarnaast wil ik hiermee laten zien dat er makkelijk aan 
doelen gewerkt kan worden van verschillende vakken in een project.  

Daarnaast heb ik een korte handleiding ontworpen, waarin leerkrachten worden 
meegenomen in het techniek onderwijs. Deze bestaat uit een korte beschrijving van de 
vakdidactiek- en inhoud, een aanbeveling aan zowel de technische branche als het onderwijs 
en een lesformulier als leidraad voor leerkrachten bij het ontwerpen van techniekaanbod. 
Voor de nieuwsbrief in november heb ik een artikel geschreven over meer techniek in het 
basisonderwijs.  

Mijn project 
Bij mijn project heb ik gewerkt vanuit de vraag van Techniek Nederland; lesmateriaal 
ontwerpen dat aansluit op de belevingswereld van kinderen. En vanuit het kernconcept waar 
Wittering.nl mee werkt; kringloop en evenwicht. Het doel van het project was om de 
kinderen bewust te maken van duurzaamheid en ze iets bij te brengen over recyclen. 
Daarom ging het aanbod over het scheiden van afval en over het hergebruiken van 
producten. Bij het aanbod heb gewerkt met doelen van verschillende vakken, maar lag de 
nadruk op muziek en techniek.  
 



Het project is aangeboden vanuit het principe verhalend ontwerpen. Vanuit een centraal 
thema (duurzaamheid en recyclen), is er verschillend aanbod geweest: 

- Startactiviteit, waarbij de kinderen kennis maakten met het onderwerp, door te 
luisteren naar de geluiden van afval. 

- Afvalspel met een beebot, hierbij konden kinderen afval in de juiste bak brengen met 
een beebot. 

- Een verhaal over het hergebruiken van oude spullen 
- Bezoek van een expert, namelijk de vuilnisman die vertelde hoe hij te werk gaat 
- Instrumenten maken, dit deden kinderen onder andere met afval materialen vanuit 

de technische sector 
- Met de zelfgemaakte instrumenten muziek maken.  

 

 
Externe instantie 
Tijdens het project heb ik erg de meerwaarde gezien in de samenwerking tussen het 
onderwijs en een externe instantie. In het kennismakingsgesprek met Eef Smits kwamen een 
aantal belangrijke zaken boven tafel als het gaat over techniekonderwijs. Zo kwamen we 
erachter dat er een grote kloof zit tussen leerkrachten en techneuten, mede door 
vooroordelen vanuit beide groepen. Daarnaast is het van belang dat het aanbod wordt 
gericht op de belevingswereld van kinderen. Het is belangrijk dat techneuten dit inzicht 
krijgen. Met mijn project hoop ik voor zowel het onderwijs als de technische branche een 
inspiratiebron te zijn voor hoe het techniekaanbod kan worden gegeven.   
 
Opbrengsten  
Het proces heeft mij geleerd om verschillende belangen van organisaties op een manier te 
koppelen, waarop alle partijen er uiteindelijk profijt van hebben. Daarbij speelt verbindingen 
maken tussen verschillende partijen een grote rol. Door het uitwisselen van  kennis, 



ervaringen en middelen kunnen er vaak grote en interessante samenwerkingen en projecten 
ontstaan. Daarnaast kun je die kennis weer met anderen delen.  
Ik heb me nog niet eerder gerealiseerd dat samenwerken zo ontzettend waardevol kan zijn. 
Daarom zou ik het iedereen aanraden om zo’n samenwerking aan te gaan.  
 
Wil je meer weten over mijn project, neem dan contact op via: 
d.houthuijzen@student.fontys.nl 
 
Dorieke Houthuijzen 
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