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Inspiratieboek "Techniek, denken durven doen. Techniek in het
basisonderwijs"
Zes basisscholen uit Vlaams-Brabant gingen samen met Roger Van Overstraeten Society (RVO-Society)
en de provincie Vlaams-Brabant al doende na hoe techniek een volwaardige plaats kan krijgen in het
basisonderwijs. Het resultaat van deze praktijkervaring is het boek 'Techniek, denken durven doen.
Techniek in het basisonderwijs'.
'In dit boek wordt het verhaal gebracht van de deelnemende scholen. Soms een onmiddellijk succesverhaal,
maar vooral een leerproces. Een verhaal waar iedere school zich in kan herkennen', zegt Karin Jiroflée,
gedeputeerde voor onderwijs. 'In dit boek kunnen scholen verschillende dingen ontdekken, zoals dat er in
basisscholen al heel wat wordt gedaan rond techniek, maar dat het niet steeds zo wordt benoemd. Er kan
teruggevonden worden hoe een school van verschillende losse techniekactiviteiten een project op schoolniveau
kan maken of het kan de school een houvast bieden bij het ontwikkelen van leerlijnen. Dit boek heeft niet de
intentie om te zeggen hoe het moet, wel om inspiratie te bieden'.
De voorstelling van het boek vindt plaats in basisschool Dol-fijn uit Rillaar, een van de scholen die deelnam aan
het project. Die dag is het ook mogelijk om te kijken hoe in de school er met techniek gewerkt wordt: in alle
klassen worden de ontwikkelde techniekactiviteiten getoond. Zo zien we bijvoorbeeld de kleuters aan het werk in
de techniekhoek van de klas.

'Met het boek 'techniek, denken durven doen' willen we scholen aanzetten om aan de slag te gaan met
techniek', zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. 'Het is een boek dat inspiratie biedt en scholen laat
ontdekken wat ze allemaal kunnen doen met techniek in het basisonderwijs'.
Alle basisscholen van de provincie Vlaams-Brabant kregen reeds een gratis exemplaar van het boek 'Techniek,
denken durven doen. Techniek in het basisonderwijs'.

'Vanuit RVO-Society hebben we gedurende twee jaar zes scholen begeleid en gecoacht in hun traject. Daarbij
hebben we vooral gemerkt dat elke school een andere aanpak wenst om tot een leerlijn techniek te komen, aldus
Omer Deboes, projectverantwoordelijke RVO-Society.Zo is er een school die eerder het accent legt op
‘talentontwikkeling’, een andere school die dan weer vertrekt vanuit de ‘eindtermen’ techniek of nog een andere
die meer rekening houdt met ‘teamwerk’. Dat eigen accent kunnen leggen is voor de school heel belangrijk,
Bijkomende exemplaren kunnen besteld worden via mail: evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be
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