INTERVIEW

Martha Hoebens / Bedrijf in de Klas

De Technasiumwerkplaats
Hoe een ruimte onderzoekend en ontwerpend
leren kan stimuleren
Steeds meer scholen doen 'iets’ met O&O, Science (& Technology), WON of STE(A)M. Op
het vmbo worden vanaf 2024 praktijkvakken ook voor vmbo-t verplicht. Wat betekent dat
voor de inrichting van je school? Kun je nog volstaan met een technieklokaal of bètalab of
is hier meer voor nodig?
Scholen die Technasium zijn, hebben hier al ervaring mee. Tijd dus voor een interview
met Ria Sluiter, directeur van de Stichting Technasium en Hidde Benedictus, als
adviseur huisvesting scholen vanaf het begin betrokken bij het inrichten van vele
Technasiumwerkplaatsen.
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n 2004 startten de eerste scholen met het
Technasium. Inmiddels zijn er 100 scholen
in Nederland die het Technasium-predicaat mogen voeren. Eén van de eisen om
een Technasium te mogen worden is het (op
termijn) inrichten van een werkplaats, waar
de school de faciliteiten biedt om te kunnen
onderzoeken en ontwerpen.
Wat is het verschil tussen een werkplaats en
een techniek- of handvaardigheidslokaal?
Hidde: “Een technieklokaal is een monofunctionele ruimte die zo is ingericht dat je
bijvoorbeeld een klas vol leerlingen kunt
begeleiden bij het aanleren van een techniek.
Het gebruik van het apparaat staat daarbij
centraal en de les is docent-gestuurd.
Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
werken leerlingen in teams zelfstandig aan
hun projecten. In één les zitten zij in verschillende fases van het project, die een docent
of toa allemaal moet begeleiden. Je hebt een
lokaal nodig waarin dat kan. Een werkplaats
heeft echt een ‘wow!-factor’ en laat het brede
beeld van bèta en techniek zien.
Daarnaast werken in een werkplaats vaak
twee klassen én nog een aantal extra leerlin-

MARTHA HOEBENS geeft vanuit Bedrijf in de Klas docenten
handvatten om op een gemakkelijke, laagdrempelige manier
‘iets met bedrijven’ in de klas te doen. Hiervoor is ze drie jaar
netwerkcoach geweest bij de Stichting Technasium.

De functies van een Technasiumwerkplaats / plattegrond van de Technasiumwerkplaats
van het Sophianum in Gulpen.
Verschillende functies in een Technasiumwerkplaats zijn:
Atelier: een ontwerpruimte met tekentafels en goede computers.
Lab: een plek voor proeven en metingen.
Machinekamer: hier vindt het ‘zware werk’ plaats.
Denktank: een relaxte ruimte voor overleg.
Studio: een plek met audiovisuele middelen, denk aan greenscreen, VR/AR et cetera.
Scrapheap: (afgesloten) plek waar oude spullen/apparaten liggen als inspiratie, om mee
te klooien en te slopen voor onderdelen.
Pitstop: centrale plaats voor toa en docenten. Leerlingen kunnen hier terecht met
vragen.
Opslag: een plek waar leerlingen hun werk tussentijds kunnen opslaan.

gen samen. Bovenbouwleerlingen komen
in hun tussenuren aan hun projecten of
meesterproef (eindexamenproject voor het
Technasium) werken. Daar moet niet alleen
plaats voor zijn, deze leerlingen moeten zich
welkom voelen. Hiermee kunnen bovenbouwers een mooi rolmodel zijn voor de
jongere leerlingen: zo ziet het eruit als je dit
vak kiest.”
Wat kunnen andere scholen leren van jullie
ervaring met de werkplaats?
Ria: “Zelfstandig werken is gericht op competenties ontwikkelen – welke eisen stellen deze
competenties aan de ruimte? We hebben pas

een presentatie gehad van een nieuw soort
gymnastieklokaal voor bewegingsonderwijs.
Als je vanuit de competenties kijkt, is dat niet
één grote zaal waar leerlingen onder toezicht
van de docent spullen kunnen pakken om de
les van de docent uit te voeren. Deze gymzaal
is veel meer als een sportschool ingericht,
met verschillende functies. Leerlingen bepalen zelf welke functies ze willen gebruiken.
Daarnaast is de werkplaats een interessant
voorbeeld voor basisscholen die meer met
wetenschap en techniek willen. Het is een
niet te ver gaande technische ruimte, waardoor deze haalbaarder is om in te voegen in
een school dan een apart technieklokaal.”

De Technasiumwerkplaats
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Technasiumafdeling en zijn enthousiast
over het concept. Het ontwikkelen en leren
van de leerling staat hierbij altijd centraal.
Eén van de eisen om het Technasiumpredicaat te mogen voeren, is dat je een
werkplaats inricht.
De werkplaats laat zich het best omschrijven als designruimte, laboratorium en
atelier ineen, met alle mogelijke faciliteiten
voor onderzoek en ontwerpen. De inrichting nodigt leerlingen uit om na te denken
en hun creativiteit aan te spreken.
:

TIPS VOOR HET STARTEN MET EEN O&O-WERKPLAATS

:

:

• Start eerst met onderzoekend en ontwerpend leren, gebruik de ervaring die je zo opdoet
bij het inrichten van een werkplaats. Begin daarbij klein, met materiaal dat je al hebt.
• Overweeg om bij beeldende vorming te starten en niet vanuit het technieklokaal. Daar is
de didactiek en dus de ruimte al meer op creativiteit gericht.
• Denk na over wat je wil gaan dóén. Refereer aan die vaardigheden en competenties
waar je een plek voor wil maken. Vergeet de scrapheap niet!

ten dat je makkelijk(er) kunt samenwerken
met andere secties. Dan is het wel zoeken
hoe je de didactiek van de verschillende
vakken bij elkaar brengt. Maar juist door de
multidisciplinariteit van docenten in het
Technasiumteam ontstaan nieuwe dingen,
nieuwe technologieën. Ik gun eigenlijk iedere
school zo’n masteropgeleide O&O-docent
die een creatieve ontwerpstudie gewend is
geweest. Dan krijgt het vak én de werkplaats
een boost.”
Wat zijn de grootste verschillen tussen werkplaatsen?
Ria: “Je ziet zoals gezegd regionale verschillen, afhankelijk van de bedrijven om de
school heen. Maar je ziet ook heel mooie
werkplaatsen die erg gericht zijn op design of
toch meer praktisch en functioneel. Daarnaast heb je grote verschillen in de sfeer van
de werkplaats. Is het er rustig? Of is het toch
nog gehorig, waardoor het – met leerlingen
die door elkaar lopen en werken – onrustiger
is? Deze sfeer kun je versterken of verzwakken door je ontwerp. “

Het Technasium is een onderwijsstroom
en -concept met het onderscheidende examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).
Honderd scholen hebben momenteel een
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Ria Sluiter is sinds
2017 directeur van de
Stichting Technasium.
Hidde Benedictus is
vanuit ICS Adviseurs al
vanaf de start van het
Technasium betrokken
bij het begeleiden
van scholen bij het
inrichten van hun
werkplaats.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Naast Ria Sluiter en Hidde Benedictus heb
ik ook Wesly Sauren gesproken. Wesly is
technator op het Sophianum in Gulpen.
Deze scholengemeenschap heeft vanaf het
schooljaar 2013-2014 een Technasium. Drie
jaar geleden is hun Technasiumwerkplaats
opgeleverd.
Gestart in twee lokalen
Wij zijn gestart met een technieklokaal en
een gewoon leslokaal. Deze lagen bij elkaar
om de hoek. Dat maakte dat leerlingen tijdens een project veel heen en weer moesten
lopen. Dat maakte de natuurlijke doorloop

>>
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Wat zijn jullie voortschrijdende inzichten?
Hidde: “In de begintijd was in de werkplaats
een studio ingericht als donkere kamer voor
beeldopnamen. Nu is het veel meer een plek
voor digitale technologieën als VR/AR bijvoorbeeld. Die plek is dus echt veranderd.
Voor de denktank hadden we eerst een meer
caféachtige sfeer in gedachten. Maar we
merkten dat leerlingen daar gaan ‘hangen’.
Dus nu stimuleren we juist het actieve
creatieve proces met whiteboardwanden en
actieve stoelen bijvoorbeeld. Verder is de
‘vaste inrichting’ van de werkplaatsen inmiddels veel flexibeler. Zo kun je met de werkplaats ook beter aansluiten bij het werkveld
in de regio. In Harderwijk zitten bijvoorbeeld
meer bedrijven in de textiel, dan zet je misschien een naaimachine in de werkplaats.
In Apeldoorn zit meer food. Daar past een
keuken goed in de werkplaats. In Schiedam is
meer chemie, dus hun lab is relatief groter. In
sommige regio’s helpt dat ook om dankzij de
bedrijven mooie machines te krijgen.”
Ria: “We zien ook een verandering in de manier van denken over het maken van projectplannen. Veel scholen werken tegenwoordig
bij de denktanks ook met scrum-borden en
dergelijke. Hierdoor is er meer ruimte voor
kort-cyclisch ‘design thinking’.
We zien ook steeds meer vragen vanuit
scholen hoe je de werkplaats zó kunt inrich-

:
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van een project lastiger. Het afwisselend werken van leerlingen in een apart theorie- en
praktijklokaal, maakte de begeleiding lastig.
Je had namelijk leerlingen op verschillende
plekken in het gebouw zitten.
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Welke invloed heeft de werkplaats op leerlingen? En op de docenten?
Met een gescheiden theorie- en technieklokaal was het lastig om ontwerp en onderzoek
te combineren. Leerlingen deden vaak eerst
onderzoek en knoopten daar een praktijkstuk
in het technieklokaal aan vast. Nu is kort-cyclisch ontwerpen veel makkelijker en zie je
dat veel meer terugkomen bij de projecten.
Doordat docenten ook in hun tussenuren
in de werkplaats te vinden zijn, kunnen zij
elkaar makkelijk feedback geven. Zo worden onze examenleerlingen bijvoorbeeld
begeleid door twee docenten en de fulltime
Technasium-toa. Zij kunnen dus gebruikmaken van de kwaliteiten van de begeleiders op
het moment dat zij dat nodig hebben.

“Het grote verschil tussen de Technasiumwerkplaats en het oude technieklokaal
is dat de ruimte ons de stappen van het
project laat doorlópen. Alle dingen die we
nodig hebben zijn verzameld in één ruimte.

Ook buiten de lestijd kunnen we altijd terecht. Er zijn altijd docenten beschikbaar
die ons kunnen begeleiden. Je doorloopt
een project niet alleen, maar samen met
je teamleden en de docenten! Samen
zoek je naar oplossingen, waarbij je in
één ruimte zowel kunt experimenteren
als ontwerpen.”
Jesse van Kruchten, 17 jaar, 5-havo

Ik ben er echt trots op dat leerlingen buiten
hun eigen lestijd samen met ons aan
hun eigen project willen werken. Je krijgt
daardoor ook een hele andere band met
de leerlingen. We hebben bijvoorbeeld een
meesterproeffinale waarbij oud-leerlingen jureren. Examenleerlingen vragen uit
zichzelf of ze het jaar erop mogen beoordelen. Ook oud-leerlingen blijven zich
aanmelden om deel te nemen in de
jury. Dat is mooi!
Hoe hebben jullie het proces voor keuze
voor inrichting aangepakt?
We vonden het heel belangrijk om zelf
vorm aan de werkplaats te geven. Maar
hiervoor moest een deel van de school verbouwd worden. Dat doe je maar één keer,
dus dan wil je het wel goed doen. Daarom
hebben we een aantal jaren gewacht voordat we hiermee gingen starten.
We hebben om ideeën op te doen voor de
verbouwing goed naar onze eigen behoefte
en die van de leerlingen gekeken. Maar we
zijn ook bij heel veel andere Technasiumscholen op bezoek geweest om naar hun
oplossingen te kijken. Daarna hebben we
enkele bedrijven uitgenodigd om een concept te tekenen. Samen met het O&O-team

hebben we een definitief ontwerp gemaakt,
dat door een architect is uitgetekend. Daarna
komt er een aannemer, een installatietechnisch bedrijf en een projectinrichter aan te
pas. En vanuit het overkoepelende bestuur
stuurde VFI (vastgoed, facilitair en inkoop)
de zaken aan.
Met al deze partijen hebben we vooral
gemerkt dat het belangrijk is dat je steeds
iedereen betrekt bij het proces en zorgt dat
iedereen dezelfde informatie heeft.

Wesly is docent natuurkunde, scheikunde en O&O op
het Sophianum in Gulpen.
Daarnaast is hij technator,
wat betekent dat hij het
O&O-team aanstuurt en
samen met hen het Technasium
op school vormgeeft.
Wil jij binnenkijken bij Wesly en collega’s op
het Sophianum? Bekijk dan deze 360ovideo van hun werkplaats! Zie QR-code.

Meer weten?
https://nl.pinterest.com/icsadviseurs/
the-technasium/ 

