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Waardevol voor het creatieve denken van leerlingen

Vrije opdracht nieuw in
Technieklokaal

In het Technieklokaal werken we nu enige jaren met opdrachten voor de leerlingen
van de basisschool. Dit zijn opdrachten waarbij de kinderen allemaal met nagenoeg hetzelfde werkstuk naar huis gaan. Ze leren over materiaal, woordenschat horend bij techniek en worden vaardig in het lezen van een stappenplan
en het uitvoeren ervan tot een technisch product.
Naast dit type opdrachten kun je kinderen kennis
laten maken met techniek via een vrije opdracht.
In het technieklokaal zal, met ingang van het
nieuwe schooljaar, ook ruimte komen voor vrije
opdrachten. In een vrije opdracht geef je aan wat
het product moet kunnen en laat je de oplossing
voor de uitvoering aan het kind over. Je geeft
aan welke materialen in het lokaal aanwezig zullen zijn. Vervolgens wordt er een eigen ontwerp
gemaakt dat daarna uitgevoerd kan worden.

Zo kunnen de leerlingen ontdekken of dat wat
ze bedacht hebben haalbaar is, ofwel of hun
gedachten kloppen met de werkelijkheid. Al werkend zullen sommige kinderen hun werkstuk bijstellen om het te verbeteren. Alle kinderen maken
een verschillend product.
Het belang
Het belang van zo’n vrije opdracht zit hem in
het nadenken door de kinderen over mogelijke
oplossingen voor een probleem. Die oplossing
van de leerling wordt vervolgens omgezet in een
eigen product. Het kan ook wel eens mislukken,
maar ook dan is er veel geleerd. Dit is een heel
ander proces dan het uitvoeren van andermans
denkwerk tot een technisch
product. Het vergt dus van de
begeleiding ook een andere
houding; namelijk die van
coach die vragen stelt zodat

de leerling weer opnieuw kan nadenken. Het creatieve denken wordt hierdoor ontwikkeld.
Bijvoorbeeld: wat denk je dat anders kan? Hoe
lossen de anderen het op? Ga eens overleggen,
welk materiaal zou dan het geschiktst kunnen
zijn voor wat je wilt bereiken etc.
Bij dit type opdracht is het denken door de leerling en het proces tot een product belangrijk.
Ze leren dus andere dingen dan bij het type
opdracht dat ze tot nu toe kregen. Beide type
opdrachten zijn waardevol op hun eigen verschillende manier.
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Staring College Borculo

Techniek, dat moet je beleven!
Techniek leer je niet alleen uit de boeken maar dat moet je voelen, zien, horen,
ruiken en ervaren; je moet het beleven dus.
Met name leerlingen die het prettig vinden om
iets met hun handen te doen of die het leuk
vinden om iets te maken of te repareren kun je
al vroeg interesseren voor de techniek door ze
op jonge leeftijd techniek aan te bieden. Bij de
Stichting BTO Berkelland weten ze dat als geen
ander en laten ze de leerlingen uit groep 7 en 8
van de basisscholen ervaren wat het is om iets
moois te maken in het technieklokaal.
Het Staring College is een grote voorstander
van deze kennismaking met techniek. Daarom
gaan wij daar in onze onderbouw in leerjaar 1

en 2 mee door. Naast de “normale” technieklessen in leerjaar 1 krijgen onze leerlingen ook
PSO- (Praktische Sector Oriëntatie) lessen.
De leerlingen van de basis/kader en kader/
gemengde/theoretische leerweg klassen komen
uit Borculo met de fiets en uit Lochem met de
bus naar de locatie Herenlaan in Borculo om
in de diverse afdelingen 2 uur per week een
beroepsgerichte programma te volgen.
Ook gaan ze tijdens deze lessen in het eerste
leerjaar 3 keer op bezoek bij een bedrijf in de
omgeving om zo te zien en te beleven hoe het er
in een bedrijf aan toe gaat.
Aan het eind van het 1e leerjaar kiest iedere
leerling een afdeling waarin hij of zij het
komende jaar 3 uur per week lessen wil
volgen; de zogenaamde BVO lessen
(beroeps voorbereidend onderwijs).
We doen dit om de leerlingen die
toch graag met de handen willen
werken wat minder
theoretische lessen
te geven en alvast
wat meer aan de
praktijk te laten
wennen.

PSO leerlingen
(klas 1) in actie.

G/T leerlingen, die soms wat minder praktisch
en meer theoretisch zijn ingesteld, bieden we de
mogelijkheid om in plaats van de BVO lessen het
vak Frans te volgen.
Leerlingen die in het 3e leerjaar hebben gekozen voor de gemengde leerweg i.p.v. de theoretische leerweg, doen dat meestal omdat ze
al bijna zeker weten dat ze na het halen van
hun vmbo diploma naar het mbo willen gaan.
Daarom krijgen zij geen Frans en aardrijkskunde
meer omdat die vakken in het mbo niet op hun
lesrooster zullen voorkomen. Zij krijgen daarvoor
in de plaats 6 uur beroepsgerichte programma
in leerjaar 3 en zelfs 8 uur in leerjaar 4. Daarmee
worden ze prima voorbereid voor een vervolgstudie in het mbo.
Op deze manier heeft het Staring College gerealiseerd dat alle leerlingen vanaf groep 7 van de
basisschool tot en met leerjaar 4 van het vmbo
in aanraking kunnen komen met techniek. Een
behoorlijk aantal van onze leerlingen raakt daardoor enthousiast voor een technische studie in
het mbo en regelmatig spreken wij oud leerlingen die een MBO, HBO of zelfs een universitaire
technische studie volgen of al hebben afgerond!
Met een glimlach op ons gezicht stellen we dan
vast dat onze inspanningen voor het promoten
van techniek tot zulke mooie resultaten heeft
kunnen leiden!

Remco Janssen van tripelRadvies:

‘Duurzaamheid spreekt
kinderen aan’
Het Technieklokaal wil graag inspelen op nieuwe ontwikkelingen om zodoende bij de tijd te
blijven. Vandaar dat het in de lessen aandacht wil gaan besteden aan duurzaamheid. Daarvoor
werd de hulp ingeroepen van Remco Janssen, senior adviseur van tripelRadvies.
Evelien Egers, coördinator van het Technieklokaal, kwam
in gesprek met Remco Janssen die gastlessen over het
onderwerp verzorgt op de Borculose basisschool De
Wereldboom. “Er werd mij gevraagd om mee te denken
hoe het Technieklokaal het thema duurzaamheid in het
lesprogramma kan integreren”, vertelt de specialist in energiebesparing en duurzaamheid. “Het is de bedoeling dat
de leerlingen een huis op schaal bouwen uit verschillende
modules. De modelwoning kan naar wens worden samengesteld. Dat maakt het heel concreet.” Onderdelen die aan
bod komen zijn onder andere bouwmaterialen, isolatie, verlichting, verwarming en zonnepanelen. De kinderen kunnen
zo hun ideale huis bouwen. “Het wordt op die manier heel
herkenbaar”, verklaart de eigenaar van tripelRadvies. “De
leerlingen denken na over het onderwerp en worden zich
bewust van wat de mogelijkheden zijn. Ook wordt daarmee
hun creativiteit gestimuleerd.”

Volgens Janssen leeft het thema bij kinderen. “Duurzaamheid spreekt kinderen aan. Ze zijn er al volop mee bezig en
pikken het op uit de media.” De jeugd ziet in dat de verspilling een halt moet worden toegeroepen. Het broeikaseffect
is wat dat betreft een schrikbeeld. “Tijdens de gastlessen
kom ik ook met simpele oplossingen, zoals het sluiten
van deuren om warmte binnen te houden en het bewust
omgaan met verlichting. Het is dan leuk om te zien dat ik,
als ik mijn verhaal heb gehouden en de klas uitloop, gelijk
de opmerking krijg dat ik de deur achter me moet dichtdoen. Dan heb ik mijn doel bereikt.”
Het is de bedoeling om het thema duurzaamheid het
komend schooljaar in het onderwijsprogramma van het
Technieklokaal aan te bieden.

KMG in Neede maakt kermisattracties

‘Veel werkzaamheden zijn
niet te automatiseren’
Het is een bijzonder en specialisatisch bedrijf. KMG in Neede maakt kermisattracties en dat
doen er in ons land niet veel. Naast de productie kan ook onderhoud en reparatie worden
verzorgd. “Wereldwijd zijn er ruim 150 attracties van ons in gebruik. Van de Verenigde Staten
tot Australie en Engeland”, zegt eigenaar Albert Kroon.

Albert Kroon bij een attractie in aanbouw in de productiehal
van KMG in Neede.

KMG staat voor Kermis Machinebouw Gaasendam. Het
bedrijf bestaat 23 jaar en telt 18 medewerkers. Grondlegger is Isje Kroon, vader van de huidige eigenaar Albert
Kroon. In de productiehal bij het bedrijf in Neede worden
jaarlijks ongeveer 15 nieuwe attracties gebouwd. Ze zijn
bestemd voor kermissen en attractieparken. X Factory,
die vooral bekendheid geniet als ‘de bank’ en de High
Swing (een zweefmolen op 55 meter hoogte) zijn populaire creaties van KMG. “We ontwikkelen, tekenen, berekenen en maken de attracties”, legt Albert Kroon uit. “Dat
gebeurt allemaal in eigen huis. Opdrachtgevers vinden
het prettig dat we een totaalpakket kunnen bieden, inclusief de nazorg.”
De Achterhoekse onderneming maakt gebruik van verschillende technici op zowel MBO als HBO niveau. “Naast
het creatieve proces van het bedenken van een nieuwe
attractie komt er bij ons werk veel techniek kijken. Zo
hebben we werktuigbouwkundigen en besturingstechnici in dienst.” Voor het installeren, assembleren en het
geven van instructies zijn eveneens technisch onderlegde medewerkers nodig. “Het is nauwkeurig werk. Er
moet gedegen worden gewerkt anders kan dat ernstige

gevolgen hebben. De veiligheid van producten staat
altijd voorop”, vervolgt Kroon. “Dat zijn we ons terdege
bewust. Ongelukken zijn er gelukkig nog niet gebeurd.
Dat willen we graag zo houden.”
De eigenaar van KMG heeft vanwege zijn bedrijfsactiviteiten veel affiniteit met techniek. Hij volgde zelf de LTS
Elektrotechniek en werkt nog steeds regelmatig mee op
de werkvloer. “Techniek is in onze maatschappij helaas
een ondergeschoven kindje. Het wordt te weinig serieus
genomen. Terwijl er bij talloze zaken techniek komt kijken.” Vandaar dat Kroon zich als sponsor heeft verbonden aan het Technieklokaal. Hij draagt graag zijn steentje
bij aan het bevorderen van technisch onderwijs. “Het
Technieklokaal is in mijn ogen een prima instrument om
kinderen te interesseren. Er is niets mis mee om met je
handen te werken, dat kan ook op verschillende manieren. Het is zaak dat jongeren dat meekrijgen. De komende jaren zijn technici hard nodig. Veel werkzaamheden
zijn nou eenmaal niet te automatiseren. Daar moeten we
met zijn allen wel de aandacht op vestigen, want anders
ontstaat een groot probleem.”

‘Hofleverancier’ in Ruurlo verkoopt een goed gevoel

Eijgenhuijsen Precisievervoer:

veel meer dan een transporteur
Klanten ontzorgen. Dat is de kracht van
Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo. De
innovatieve onderneming met 75 medewerkers
doet veel meer dan alleen het transport. “We
verzorgen het complete logistieke proces”,
vertelt Marcel Reurink, managing director.
“Techniek speelt daarbij ook een grote rol.”
Op het gebied van transport is precisievervoer een aparte
discipline. Er gelden hele andere voorwaarden dan bij
regulier vervoer. Een gedegen aanpak dient centraal te
staan. Marktleider Eijgenhuijsen Precisievervoer is daar volledig op ingericht. Er moet uiterst zorgvuldig met de te vervoeren apparatuur worden omgesprongen. “Daar besteden
we op alle fronten veel aandacht aan”, merkt Marcel Reurink op. Het bedrijf is vooral actief in de medische en grafische industrie, grootkeukens en health & fitness. Eijgenhuijsen heeft de beschikking over een modern wagenpark dat
specifiek is ingericht voor het vervoer van kwetsbare apparatuur. “Het vervoer vormt de basis, maar we doen veel
meer”, aldus de managing director. “Je moet dan denken
aan het afhandelen van administratieve zaken, installatie en
instructie.” Het totaalpakket behelst het maken van afspraken voor de klant en het pre-installeren van apparatuur. Dat
laatste gebeurt in een technische werkruimte in Ruurlo. Bij
de klant worden de machines geplaatst, geinstalleerd en
gebruiksklaar afgeleverd. Ook verzorgt Eijgenhuijsen het
ophalen van gebruikte apparatuur en de complete retourverwerking. “Onze chauffeurs beheersen het complete
takenpakket. Daarmee nemen we zowel de klant als de
eindgebruiker veel werk uit handen. Ze hebben er geen
omkijken naar en het is ook nog eens heel efficiënt.” Om de
complete dienstverlening te kunnen bieden, dienen de vakkundige medewerkers erg allround te zijn. Er komt immers
ook een stuk ICT bij kijken. “Technisch inzicht is vereist.

Ze zijn veel meer dan alleen chauffeur. Het is daardoor
een afwisselende en interessante baan”, weet ook Marcel
Reurink. “Met opleidingen en gerichte trainingen worden ze
klaargestoomd voor het werk.” Met verschillende vestigingen, ondersteuningspunten en samenwerkingsverbanden
in heel Europa zit Eijgenhuijsen altijd dicht bij de klant. De
geografische spreiding zorgt voor korte aanrijtijden.
Eijgenhuijsen Precisievervoer is een groot voorstander van
het Technieklokaal in Borculo. Volgens Marcel Reurink is
het een goede zaak dat kinderen op jonge leeftijd met techniek aan de slag kunnen. “Daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen. Goede technici zijn nu en in de toekomst
hard nodig. Het Technieklokaal kan een belangrijke stimulans zijn om jongeren enthousiast te maken.”
Het bedrijf bestaat ruim honderd jaar en mag zich daardoor sinds 2010 ‘Hofleverancier’ noemen.

Voor meer informatie: www.eijgenhuijsen.nl

Column
Het eerste lustrum van
Stichting BTO Berkelstreek
is dit jaar een feit. In
aansluiting hierop hebben
Henk Huiskamp
voorzitter
wij gemeend ons huidige
logo te vervangen door
een logo dat is aangepast aan deze tijd;
wat vlotter van opzet en meer herkenbaar
voor de jeugd (onze toekomst).
Ons bestuur is in de voorbije jaren sterk uitgebreid
met mensen uit alle partijen die het technieklokaal
ondersteunen.
Dat techniek zeer belangrijk is voor onze maatschappij
blijkt wel, ook in de media wordt er steeds meer
aandacht gevraagd voor techniek.
Zelfs de Provincie stimuleert en ondersteunt ons en
verzoekt ons de ingeslagen weg verder uit te breiden.
Wij zijn blij dat afgelopen schooljaar zich weer 4
nieuwe scholen hebben aangemeld om deel te nemen
aan de technieklessen. De wens blijft echter bestaan
dat op termijn alle basisscholen in ons gebied gebruik
zullen gaan maken van ons technieklokaal.
Bijgaand een foto van ons bestuur en coördinator. Op
de foto ontbreekt Cor Bernard.

Bestuur Stichting BTO Berkelstreek.

Het bestuur bestaat uit: Namens:
Gert Ooms		
gemeente Berkelland
Cor Bernard		
gemeente Lochem
Bertus Satink		
Assink Lyceum
Rutger Ravenshorst
Staring College
Herbert Klein Brinke
Bouwbedrijf Meutstege
Annet Wensink		
Daltonschool Sint Joris
Jan Gersen		
Bouwopleiding Berkelstreek
Ton te Koppele		
te Koppele
Jelle Diepenmaat		Machinefabriek en
Metaalbedrijf Diepenmaat
Henk Huiskamp		
Voorzitter
Evelien Egers		
Coördinator
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Bezoek onze nieuwe website

Deze nieuwsbrief is een initiatief van:

Bevordering Techniek Onderwijs (BTO) Berkelstreek
heeft een eigen website waar tekst en uitleg wordt
gegeven over het Technieklokaal. Het gaat om handige
informatie, maar ook nieuwe ontwikkelingen en foto’s
van de bezoeken die leerlingen aan het Technieklokaal
hebben afgelegd staan er vermeld. Sponsors kunnen
zich via de site aanmelden. Dat geldt ook voor scholen
die belangstelling hebben.

Technieklokaal Berkelstreek
Bosberg 21
7271 LE Borculo
T 0545 274777
F 0545 274016
E info@btoberkelstreek.nl
I www.btoberkelstreek.nl
Redactie: Richard Stegers,
Stegers Tekst & Communicatie Ruurlo
Vormgeving: IdeeMedia Groenlo
Druk: Drukkerij Maarse Eibergen

Kijk op: www.btoberkelstreek.nl
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Nieuwe sponsors zijn altijd welkom
Bedrijven, organisaties en gemeenten zijn enthousiast over het Technieklokaal van de stichting BTO Berkelstreek. Het is erg positief dat al veel partijen het lokaal
steunen. Maar nieuwe sponsors blijven nodig en zijn dus uitermate welkom. Bedrijven die hun naam aan het Technieklokaal verbinden worden vermeld op de website,
de nieuwsbrief en het sponsorbord dat bij het lokaal hangt. Daarnaast worden ze jaarlijks uitgenodigd voor een speciale ledenbijeenkomst. Bedrijven of instellingen die
belangstelling hebben, kunnen het aanmeldformulier op de website: www.btoberkelstreek.nl invullen of contact opnemen met Henk Huiskamp, tel. 06 51109891 of per
e-mail: info@btoberkelstreek.nl
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