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48 BASISSCHOLEN IN VLAAMS BRABANT KRIJGEN INTENSIEF ‘TECHNIEKBAD’

Vandaag gaan zo’n 20 leerkrachten basisonderwijs een halve dag praktisch aan de slag met
techniek. Dit initiatief kadert in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie VlaamsBrabant en RVO-Society om basisscholen te helpen bij het in de praktijk brengen van de nieuwe
eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘techniek’. Beide partners startten dit initiatief in 2010 en
verlengden vandaag hun overeenkomst voor nog vier jaar. 48 scholen krijgen zo een intensief
‘techniekbad’ en zullen als ambassadeurs optreden voor de ganse provincie. Vlaams-Brabant hoopt
hiermee de voorbeeldprovincie te worden voor wat betreft techniek in het basisonderwijs.
Schoolwerkplan techniek
Scholen en leerkrachten hebben nog moeite om de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in te vullen en
van techniek een concreet schoolwerkplan te maken. De leerkrachten zijn er vaak niet voor opgeleid of vinden
moeilijk tijd met alle andere vakken die ze nog moeten geven. Velen ontbreekt het ook aan inspiratie.
Daarom sloegen RVO-Society en de provincie Vlaams-Brabant reeds in 2010 de handen in elkaar om 6
scholen in Vlaams-Brabant hierbij te helpen. Uit deze samenwerking groeide het inspiratieboek ‘Techniek in het
basisonderwijs: denken, durven, doen’ met ervaringen en praktische tips. Het boek werd verdeeld onder alle
basisscholen in Vlaams-Brabant en is ondertussen aan zijn derde druk toe. Daarnaast stelden de 6 scholen
tijdens een ‘gluren bij de buren’ hun deuren open naar andere scholen. Zo’n 60-tal leerkrachten kregen een
goed beeld van hoe techniek op school een vanzelfsprekende plaats kon krijgen.

Workshops op maat
Al snel kwam de vraag van meer scholen om hulp. De provincie Vlaams-Brabant en RVO-Society stippelden
daarom een nieuw traject uit en sloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar (2013-2017).
Tijdens dit project wordt er gedurende één schooljaar, met de hele school een traject afgelegd om techniek in
de basisschool in te voeren, uit te bouwen en/of structureel te maken. Tijdens het traject nemen de
leerkrachten van de school deel aan 3 workshops verspreid over het hele jaar. De workshops worden per
leerjaar gegeven waardoor deze op maat zijn van het jaar waarin men les geeft. Voor de kleuterschool werden
aparte workshops voorzien. Jaarlijks kunnen 12 scholen deelnemen.
‘We gaan deze samenwerking aan voor 4 schooljaren. Op die manier bereiken we 48 scholen met een intensief
‘techniekbad’. We hopen dat deze scholen als echte ambassadeurs in heel onze provincie ervaringen en tips
zullen verspreiden. Vlaams-Brabant kan een voorbeeldprovincie worden als het op techniek in het
basisonderwijs aankomt’, zegt Karin Jiroflee, gedeputeerde voor onderwijs.

‘Onze workshops bevatten informatie en visie, maar vooral veel praktische tips. Via ‘huiswerk’ gaan de
leerkrachten zelf aan de slag in hun school en klas. Uit het delen van ervaringen, leuke en minder leuke,
ontstaat een nieuw leermoment. Op die manier verzamelen leerkrachten een schat aan leuke ideeën, maar
leren ze ook alles in perspectief te plaatsen’, vult Jo De Cuyper, directeur van RVO-Society, aan.
In 2013 zijn reeds 12 scholen gestart. In april 2014 volgt een nieuwe oproep aan alle basisscholen. Op 25 en
28 april zetten 2 scholen die nu deelnemen hun school open om het traject voor te stellen aan directies
basisonderwijs. Zij hebben dan reeds een groot deel van het traject achter de rug en zullen nieuwe directies
met hun getuigenissen een goed beeld kunnen geven van de voordelen en valkuilen van het traject.
Positieve keuze
‘Scholen helpen bij het in praktijk brengen van een schoolwerkplan techniek is een ding. Daarnaast schreeuwt
de arbeidsmarkt in onze provincie ook om technisch geschoold personeel. En investeren vanaf het
basisonderwijs is noodzakelijk. Daar worden immers technische talenten ontdekt en krijgen kinderen ‘goesting’
om bezig te zijn met techniek. Hoe meer kinderen in aanraking komen met techniek, hoe meer het imago van
technische richtingen kan veranderen en hoe meer leerlingen hopelijk een positieve keuze kunnen en willen
maken voor technische richtingen. We proberen dus ook hier 2 vliegen in één klap te slaan: onze arbeidsmarkt
aan meer technisch geschoold personeel helpen en demotivatie omwille van negatieve studiekeuze vermijden’,
besluit gedeputeerde Karin Jiroflee.
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