TECHNIEKLOKAAL BORCULO

W

De start van smart:

e zijn op bezoek bij het Technieklokaal in
Borculo, onderdeel van de zelfstandige
stichting Bevordering Techniek Onderwijs (BTO).
Zoals de naam al doet vermoeden, is deze stichting
erop gericht om leerlingen - van het basisonderwijs
- kennis te laten maken met techniek. Evelien Egers
is coördinator in Borculo en heeft er de dagelijkse
leiding. “Het Technieklokaal wordt gebruikt door
ongeveer 40 basisscholen uit de gemeenten Lochem
en Berkelland,” vertelt ze. “Het hoofddoel is om
leerlingen van groep 7 en 8 in aanraking te brengen
met techniek. Die leeftijd is niet zomaar gekozen.
Uit onderzoek is gebleken dat de houding ten
opzichte van dit onderwerp vóór het 12e levensjaar
bepaald wordt.”

echneuten
in de dop

Een kwestie van voorsorteren

Henk Huiskamp was tien jaar lang voorzitter van
BTO, droeg onlangs het stokje over aan naamgenoot
Henk Deunk, maar neemt zeker geen afscheid
van zijn liefde voor techniek: “Techniek valt niet
weg te denken uit ons dagelijks leven. Zelfs de pen
waarmee jij schrijft is bedacht door techneuten.
En ondanks alle investeringen in machines en
robots zijn - en blijven - technici hard nodig. Die
machines moeten immers bedacht, geprogrammeerd
en bediend worden.” Zijn opvolger vult hem aan:
“Het valt voor Achterhoekse bedrijven niet mee
om aan vakmensen te komen. Dat hoor je overal
om je heen. Die ontwikkeling kan een bedreiging
vormen voor innovatie. Sommige bedrijven
vallen noodgedwongen terug op oude methoden.
Natuurlijk lossen we dát probleem hier niet op, maar
je kunt wel voorsorteren op later. Nu vast investeren
in de toekomst. Op de basisschool kun je al een
basis leggen voor het stimuleren en ontwikkelen van
technisch talent.” »

In de Achterhoek is de vraag naar technisch
personeel onverminderd hoog. Bedrijven
staan te springen om techneuten en het is
onwaarschijnlijk dat die vraag in de toekomst
zal afnemen. Dus is het zaak om de potentiële
technici van straks, nú al te interesseren voor
techniek. Te beginnen op de basisschool.
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 Een begeleider helpt een leerling
bij het zagen.

 Een leerlinge in opperste concentratie bij een van
de opdrachten.

De kracht van aandacht

Het Technieklokaal in Borculo werd in 2008 - vanuit een
bouwopleiding en mede dankzij een subsidieregeling
- opgezet. Evelien: “Op veel basisscholen werd op
dat moment niet erg veel aandacht geschonken aan
techniek. Met de inzet van technieklokalen komen
leerlingen structureel wél in aanraking met techniek.
Vanuit onderwijswetgeving is bovendien bepaald dat
scholen aan techniek móeten doen. Wij zijn niet het
enige technieklokaal: in de Achterhoek bestaan zes
technieklokalen. Deze lokalen werken onderling samen,
daarbij ondersteund door het Achterhoekse bedrijfsleven
en lokale overheden. De scholen betalen een kleine
bijdrage voor de technieklessen. Leerlingen kunnen
daarvoor vier keer per jaar 2,5 uur aan de slag met
allerlei technische zaken zoals metaal, elektrotechniek,
installaties en bouw. Dat doen ze hier in Borculo in ons
‘Doelokaal’ en sinds kort ook in het ‘Bekiekcentrum’,
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De houding
ten opzichte
van techniek
wordt vóór het
12e levensjaar
bepaald
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 Een nieuwe opdracht in 2018: het
besturen van een robot .

school al voorbereiden, omdat de opdrachten webbased
beschikbaar zijn. “De opdrachten sluiten aan bij de
kerndoelen voor techniek van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,” vertelt Evelien,
terwijl de kids ondertussen enthousiast in de weer zijn.
“Sinds januari hebben we ook een opdracht beschikbaar
die in het teken staat van programmeren. Bij die opdracht
moeten leerlingen een robot besturen op basis van
commando’s die ze geven met software.” Henk Deunk
geniet zichtbaar van het tafereel: “Het is geweldig om
kinderen met techniek aan de slag te zien. Ze komen soms
met verrassende oplossingen, waar we als volwassenen
wel eens van staan te kijken. Vanzelfsprekend hebben we
niet de illusie dat 90 procent van hen de techniek ingaat,
maar we merken gewoon dat veel kinderen techniek
leuker gaan vinden door ermee bezig te zijn. Het is lastig
om resultaten te meten, maar dat het concept werkt, lijdt
voor ons geen twijfel.”

een nieuw experience center dat meer gericht is op
denken dan op het werken met je handen. In deze ruimte
komen leerlingen in contact met een andere kant van
techniek. Ontdekken, innovatie en duurzaamheid staan
hier centraal. Wij zorgen voor de begeleiding: voor
iedere vier leerlingen is één begeleider beschikbaar. Dit
zijn vrijwilligers met een bedrijfsmatig verleden in de
techniek. Zij helpen de leerlingen bij de uitvoering van
hun opdrachten.”

Een robot besturen

De Achterhoekse technieklokalen ontwikkelden
samen met het Platform Onderwijsmarkt Achterhoek
(POA) 25 verschillende opdrachten voor de leerlingen,
variërend van het maken van een ballonracer tot een
opdracht waarbij leerlingen zelf energie opwekken. Er
wordt volop geëxperimenteerd met isolatiematerialen,
hout, metaal en elektriek. Leerlingen kunnen zich op
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Return on
investment
Henk Huiskamp maakt van de gelegenheid gebruik om
een oproep te doen aan Achterhoekse bedrijven die nog
géén sponsor zijn van het Technieklokaal: “We zitten
nu op bijna 100 sponsorende bedrijven. Dat is zeker
een mooi aantal, maar als je bedenkt hoeveel bedrijven
er in de regio zijn is het wat mij betreft nog te weinig.
Als bedrijf sponsor je in feite jezelf door mee te doen.
Dat meedoen kan al vanaf 250 euro, een bescheiden
bedrag in mijn ogen. Uiteraard krijg je er als bedrijf op
de korte termijn fysieke en online naamsvermelding
- naast een gezellige sponsoravond - voor terug, maar
het hogere doel is veel belangrijker. Je investeert in de
toekomst van je bedrijf en de regio als geheel. Daar kun
je wat mij betreft niet vroeg genoeg mee beginnen!”
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