
SCHOOLBEZOEK IN HET
KADER VAN HET WEEKEND
VAN DE WETENSCHAP 
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Het Weekend van de Wetenschap is het grootste landelijke wetenschaps- en 
technologie evenement dat ieder jaar plaatsvindt tijdens het eerste weekend 
van oktober. Dit jaar kun je op 7 en 8 oktober 2017 door heel Nederland op 
ontdekkingsreis in de wereld van wetenschap & technologie. Alleen in dat 
weekend mag je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks)
instellingen en musea. In dit weekend gaan hun ‘schatkamers’ open. 

Voorafgaand aan Het Weekend van de Wetenschap geven professionals van 
verschillende technische bedrijven gastlessen op basisscholen. Leerlingen maken 
zo kennis met verschillende technische beroepen: wat houdt dit beroep in, wat 
moet je kennen en kunnen en wat maakt het beroep zo leuk? Vervolgens gaan 
de leerlingen op bezoek bij het bedrijf om te ontdekken hoe het bedrijf en de 
verschillende beroepen in de praktijk eruit zien.

TechYourFuture heeft deze lesbrief ontwikkeld in samenwerking met NEMO. 
TechYourFuture is hét landelijke Expertise Centre op het gebied van wetenschap 
en technologie. Het Centre wil meer jongeren interesseren voor een technische 
opleiding en een professionele loopbaan in de techniek. Saxion, Hogeschool 
Windesheim en de Universiteit Twente zijn de initiatiefnemers van het Centre. 

In overleg met een basisschool in jouw regio wordt een gastles en een 
bedrijfsbezoek voor groep 5 t/m 8 gepland. Deze lesbrief is ontworpen om 
houvast te bieden bij het verzorgen van deze gastles. Het is een korte les van 50 
minuten, waarbij de leerlingen ook zelf aan de slag gaan met een ‘probleem’ uit 
jouw werkveld. Op deze manier kunnen leerlingen ervaren wat het beroep van de  
gastdocent inhoudt.

Door leerlingen kennis te laten maken met jouw bedrijf hopen we meer leerlingen 
te enthousiasmeren en interesseren voor de wereld van wetenschap en 
technologie. 

Wij wensen je veel plezier en succes.



ALGEMENE 
INFORMATIE
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Tijdens de gastles en het bedrijfsbezoek staan een aantal algemene 
uitgangspunten centraal. Belangrijk is dat je leerlingen enthousiast maakt voor 
een technisch beroep en dat zij door middel van ontdekkend leren zelf ervaren 
waar het bedrijf zich mee bezig houdt.

Zeven werelden van techniek
Voor veel leerlingen is het inspirerend om technische en exacte vakken te 
kunnen plaatsen in een context of ‘wereld’ waarin deze vakken een belangrijke 
rol spelen. Bovendien is de gehele bètasector zo breed en alomvattend dat 
leerlingen zich er nauwelijks een beeld bij kunnen vormen. Naar aanleiding 
van onderzoek door BètaMentality is de gehele bètasector opgedeeld in zeven 
‘werelden van bètatechniek,’ ofwel bètawerelden. De verdeling ziet er als volgt 
uit:

1. Water, Energie & Natuur
2. Mobiliteit & Ruimte
3. Science & Exploration
4. Voeding en Vitaliteit
5. Market & Money
6. Mens & Medisch
7. Lifestyle & Design

De leerlingen zullen zich voorafgaand aan het bezoek verdiepen in de zeven 
werelden van techniek.  

Onderzoekend en ontwerpend leren
Wanneer het in het primair onderwijs gaat over wetenschap en technologie (en 
de zeven werelden van techniek) wordt veelal gewerkt met onderzoekend en 
ontwerpend leren. Ook in deze aanpak gaan we uit van het onderzoekend en 
ontwerpend leren. Onderzoekend en ontwerpend leren kent een didactiek waarbij 
een beroep wordt gedaan op de creativiteit, verwondering en nieuwsgierigheid 
van leerlingen. Leerlingen ontwikkelen zo competenties die samenhangen met 
een wetenschappelijke manier van werken of met het werken als ontwerper. 
De coachende rol van de leerkracht, waarin hij of zij veel vragen stelt, is hierbij 
essentieel. In deze handleiding saat beschreven hoe leerlingen aan de slag 
kunnen met de ontwerpcyclus.



VOORAFGAAND AAN 
DE GASTLES EN HET 
BEDRIJFSBEZOEK
Voorafgaand aan de gastles bereid de docent de les samen met de leerlingen 
voor. Je bent vrij om de elementen van de les zo in te vullen zoals het voor jou 
het prettigst is en hoe jij denkt dat je verhaal het beste overkomt. Uiteindelijk 
is het doel van de gastles dat de leerlingen een duidelijker en positiever beeld 
krijgen van een beroep in de wetenschap/techniek/ICT. Het gaat dus vooral om 
de beeldvorming, je hoeft de leerlingen niet te overtuigen om later voor jouw 
beroep te kiezen.

1. Vooraf afstemmen met de leerkracht
Bereid de gastles en het bedrijfsbezoek samen met de leerkracht voor. Dit 
kan telefonisch, maar ideaal is natuurlijk om elkaar van tevoren even ‘te zien’. 
Sommige leerkrachten gaan er vanuit dat jij tijdens het bedrijfsbezoek in de klas 
– de les – de leiding overneemt. Echter, je staat waarschijnlijk niet dagelijks voor 
de klas, dus je kunt de leerkracht gerust om hulp vragen. Overleg daarom vóór 
de les of het bedrijfsbezoek even met de leerkracht hoe je de les hebt ingedeeld 
en wat je van hem of haar verwacht. Wie houdt de orde, kan de leerkracht je 
verhaal onderbreken om verduidelijking van een moeilijk woord te vragen, wie 
houdt de tijd in de gaten, wat te doen als de leerlingen onrustig worden?

In Bijlage B is een begeleide handleiding voor leerkrachten opgenomen. Deze 
zet kort uiteen wat de inhoud van de lesbrief is. Ook vind je in Bijlage C een 
lesvoorbereiding voor de leerkracht. Stuur de gehele lesbrief op naar de 
leerkracht, zodat hij/zij zich een goed beeld kan vormen van de lesbrief en helder 
is wat er van de school wordt verwacht.
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2. Taalgebruik
Wanneer je voor leerlingen van het primair onderwijs een verhaal gaat vertellen 
of gaat presenteren, zijn er een aantal aandachtspunten om rekening mee te 
houden.

•	 Gebruik	geen	(technische)	details,	maar	schets	een	algemeen	beeld	van	je	
 beroep en werkzaamheden. 

•	 Maak	korte	zinnen	en	gebruik	geen	moeilijke	woorden	en	vaktermen.	Als	dat	
 toch een keer onvermijdelijk is, leg zo’n vakterm dan uit. 

•	 Sluit	aan	bij	de	leefwereld	van	jongens	én	meisjes	aan	wie	je	de	gastles	geeft.	 
 Doe dit zowel in taalgebruik als in de voorbeelden die je geeft.  

•	 Maak	het	persoonlijk,	spreek	over	jezelf.	

•	 Gebruik	het	(onzijdige)	meervoud	als	je	over	beroepsgroepen	spreekt.	Dus:	
 ‘monteurs, zij’ in plaats van ‘de monteur, hij’. 

•	 Beschrijf	het	doel	van	je	beroep.	Plaats	daarbij	je	beroep	in	een	
 (maatschappelijke) context en ga in op het maatschappelijke nut ervan (waar 
 is je beroep goed voor). 
 
3. Interactie
Interactie is essentieel om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Je kunt 
je gastles op verschillende manieren interactief maken, hier volgen een aantal 
tips: 

•	 Betrek	de	leerlingen	actief	bij	de	les	door	ze	vragen	te	stellen	en	zelf	na	te	
	 laten	denken.	Probeer	niet	alles	in	één	keer	uit	te	leggen,	maar	stel	de	
 leerlingen tussendoor vragen en laat ze dingen raden. Hadden ze al eens 
 van jouw beroep gehoord, kennen ze iemand met jouw beroep, waarom is 
 jouw beroep belangrijk, wat vinden ze van …? 

•	 Geef	niet	steeds	dezelfde	leerlingen	de	beurt	en	vraag	ook	eens	iets	aan	een	
 leerling die niet haar/zijn vinger opsteekt. Let vooral ook op of de meisjes wel 
 aan bod komen. 

•	 Zorg	ervoor	dat	iedereen	de	voorwerpen	die	je	hebt	meegenomen	goed	kan	
 zien. Leg ze bijvoorbeeld op een tafel midden in de klas en vraag de leerlingen 
 er omheen te komen staan. Laat de leerlingen eerst raden wat de voorwerpen 
 zijn en waar ze voor dienen voordat je uitleg geeft. Wellicht kunnen de 
 leerlingen zelf iets doen met het voorwerp. Meer informatie hierover vind je  
 op pagina 12. 



DE GASTLES
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Doelgroep
Groep	5	t/m	8	van	het	primair	onderwijs

Lesduur
50 minuten

Leerdoelen
Bij deze les horen de volgende leerdoelen:

•	 Leerlingen	maken	kennis	met	het	bedrijf.

•	 Leerlingen	maken	kennis	met	de	zeven	werelden	van	techniek,	en	kunnen	het	
 bedrijf plaatsen in deze werelden en de keuze toelichten.

•	 Leerlingen	ontwikkelen	beroepsbeelden	van	wetenschappelijke	en	
 technologische beroepen, waarbij het zowel gaat om wat iemand moet weten, 
 kunnen en met welke ‘problemen’ zij bezig zijn in het bedrijf.

•	 Leerlingen	ontdekken	jouw	drijfveren	voor	het	beroep	dat	je	uitoefent.

•	 Leerlingen	ervaren	hoe	zij	vanuit	een	authentiek	probleem	een	oplossing	
 ontwikkelen of ontwerpen.



OPBOUW VAN DE GASTLES

Hieronder volgt een stapsgewijze weergave van de les. Tips en voorbeelden 
bij de betreffende stappen vind je vanaf pagina 10. Tijdens de les is interactie 
ontzettend belangrijk. Stel de leerlingen vragen, prikkel ze, laat ze zelf nadenken 
en betrek ze bij het verhaal! Op welke manier je dit doet, is tevens opgenomen in 
het hoofdstuk Tips. 

Stap 1: Pakkende inleiding
Neem twee voorwerpen mee die alles met je beroep te maken hebben. Kies 
voorwerpen die prikkelen en nieuwsgierig maken. Kies in elk geval één voorwerp 
dat voor jou verbeeldt waarom dit beroep zo geweldig is of waarom je ervoor 
gekozen hebt. Neem daarnaast een voorwerp mee dat belangrijk, inspirerend of 
bepalend was voor de keuze van het beroep dat je nu doet. 

Stap 2: Vertel over wat jouw beroep leuk en bijzonder maakt
Vertel aan de leerlingen wie je bent en wat je doet. Vertel ook wat je moet 
kunnen of weten om jouw beroep uit te oefenen. Vertel vooral ook wat er zo 
leuk	is	aan	jouw	beroep	en	waarom	je	ervoor	gekozen	hebt.	Gebruik	hierbij	het	
voorwerp	en	zo	nodig	een	PowerPoint	of	Prezi.

Stap 3: De klas krijgt een opdracht
Vertel de leerlingen dat je met een probleem naar hen toe bent gekomen, en dat 
zij je kunnen helpen door een oplossing te bedenken. Het probleem is een case uit 
je werkveld waar je bedrijf/organisatie momenteel aan werkt of heeft gewerkt. 
Daarbij is het van belang dat het probleem aansluit bij de belevingswereld van 
de leerlingen. Een omschrijving van dit probleem voeg je toe op het werkblad 
(zie Bijlage A). Op dit werkblad zet je beknopt een probleem/opdracht waar 
jouw organisatie mee te maken heeft. Bijvoorbeeld: op welke manier kun je een 
zwembad vullen met afvalwater?  

Stap 4: Leerlingen gaan aan de slag
In deze fase van de les heb je een begeleidende rol.

Stap 5: Presentatie
De leerlingen presenteren hun oplossingen. De beste oplossingen mogen mee in 
de schatkist.

Stap 6: Afsluiting
Vraag de leerlingen of ze nu een beter beeld hebben gekregen van jouw beroep 
en wat je daarvoor moet kunnen. Vraag de leerlingen hoe ze het werken aan de 
opdracht hebben ervaren; leuk of moeilijk? En waarom?

Op de volgende pagina vind je een schematische opbouw en tijdsplanning van de 
les.



DE GASTLES IN STAPPEN

Stap Tijd Inhoud Materiaal Voorbereiding Rol van de leerkracht

1

2

3

4

5

6

5 min

5 min

5 min

15 min

15 min

5 min

• Presentatie in ppt/Prezi

•  Het object uit de 
   schatkist dat de trigger 
   vormde voor de 
   beroepskeuze

• Presentatie in ppt/Prezi

• Werkblad voor de 
   leerlingen

• Ppt/Prezi dia met de 
   kenmerken van de 
   oplossing

• Werkblad voor 
   de leerlingen

•  (Teken)materiaal

• Flyers van het bedrijf

•  Flyers van het 
   Weekend van de 
   Wetenschap 

Twee voorwerpen uit-
zoeken die met je beroep
te maken hebben.

PowerPointpresentatie/
Prezi maken 

•  Leerkracht sluit af. 

• Je kunt het weekend van de 
  wetenschap nogmaals onder 
  de aandacht brengen. Indien er 
  een bedrijfsbezoek gebracht
  gaat worden kun je met 
  praktische zaken over het
  aanstaande bedrijfsbezoek 
  eindigen.

Zelfstandig werken
• Loop door de klas 
   en stel de leerlingen 
   vragen over wat ze
   aan het maken zijn. 
   Ze kunnen jou als 
   ‘de expert’ uiteraard 
   ook vragen stellen. 

Presentatie
• Een aantal groepjes 
   presenteren wat ze 
   bedacht hebben 
   (± drie, afhankelijk 
   van de tijd).

Afsluiting
• Beste oplossing 
   (foto van maken) 

• Uitnodigen voor 
   bedrijfsbezoek tijdens 
   het Weekend van de 
   Wetenschap.

• Flyers uitdelen

twee voorwerpen Verwelkomen en
introduceren van de gast

• Helpen om de klas in 
   groepjes van 2/3 
   leerlingen op te delen

• Benodigde materialen 
   klaarzetten

Opdracht bedenken en 
werkblad maken voor 
de leerlingen. Zie format 
werkblad pagina 24.

Presentatie
• Voorstellen, 
   wie ben ik en wat doe ik?

• Wat heeft ervoor gezorgd 
   dat ik doe wat ik nu doe?

 • Vragen van leerlingen

Presentatie
• Introductie van de 
   opdracht
• Waar moet de 
   oplossing aan voldoen? 
• Aangeven hoeveel 
   tijd de leerlingen hebben.
   (15 min)

Binnenkomst met
twee voorwerpen

13



TIPS VOOR DE GASTLES

Tips voor het zoeken naar twee voorwerpen
Zoek	een	voorwerp	uit	dat	te	maken	heeft	met	jouw	beroep.	Zorg	ervoor	dat	je	
bij het voorwerp goed uit kunt leggen in passende taal (voor de doelgroep) wat 
het is en waar het toe dient.

Kies een voorwerp dat:
•	 Voor	jongens	en	meisjes	herkenbaar	en	aansprekend	is	of	juist	tot	de	
 verbeelding spreekt (futuristische beelden, interessante innovaties). 

•	 Stereotiepe	beelden	van	wetenschap	en	technologie	doorbreken.	Stereotiepe	
 beelden zijn: gereedschap, apparaten en machines zonder dat duidelijk 
 is waarbij of waarvoor deze worden gebruikt, of afbeeldingen waar alleen 
 mannelijke werknemers op staan. 

•	 Echt	iets	zegt	over	jouw	beroep.	Bijna	iedereen	gebruikt	tegenwoordig	een	
 mobiele telefoon en een computer, ze zijn niet kenmerkend voor wetenschap 
 en technologie. 

Voorbeelden van voorwerpen zijn: werktekening of blauwdruk, spanningsmeter, 
landmeetinstrumentarium, microscoop, bestemmingsplan, maquette, 
voedingsmiddel,	schoon	drinkwater	in	een	flesje,	centrifuge	voor	
laboratoriumbuisjes, wastafelkraan, capsules voor pillen, een ontwerp- of 
tekenprogramma. Ook leuk: een foto van jouw werkplek, werkomgeving of 
collega’s (om te illustreren dat je veel samenwerkt).

Neem daarnaast een voorwerp mee dat belangrijk, inspirerend of bepalend was 
voor de keuze van het beroep dat je nu doet. Wilde je dit beroep al van jongs 
af aan uitoefenen, of heb je het op een later moment besloten? Bedenk welk 
object, situatie of verhaal voor jou de ‘trigger’ was om verder uit te zoeken hoe 
je	dat	kon	maken,	ontwikkelen,	ontwerpen	of	doen.	Probeer	dit	object,	moment	
of verhaal vervolgens te vertalen naar iets wat je in de schatkist kunt doen om 
het zichtbaar te maken voor de leerlingen. Bedenk hierbij tevens welk verhaal je 
hierop aansluitend zou willen vertellen aan de leerlingen, om duidelijk te maken 
waarom je dit beroep zo graag wilde doen en wat je er zo leuk aan vindt.



Tips voor het bedenken van de activerende opdracht
Een gastles wordt nog interessanter als de leerlingen even zélf jouw beroep 
kunnen ervaren. Dit kun je doen door middel van een doe- of ontwerpopdracht. 
In deze opdrachten zijn een aantal aspecten van belang:

•	 Een	‘probleem’	uit	de	echte	werkpraktijk	vormt	het	uitgangspunt	voor	de	
 opdracht. De leerlingen kunnen hier namelijk een ‘oplossing’ voor verzinnen.

•	 Denk	vanuit	het	probleem	ook	na	over	de	eisen	of	kenmerken	die	de	oplossing	
	 moet	hebben,	dit	geeft	namelijk	richting	voor	de	leerlingen.	Probeer	bij	deze	
 kenmerken zo dicht mogelijk bij de echte praktijk te blijven, maar maak het 
 niet te moeilijk. Houd hierbij het aantal van bijvoorbeeld 2-4 kenmerken aan.

•	 Bedenk	vervolgens	met	welke	materialen	de	leerlingen	het	ontwerp	moeten	
 maken.

•	 Om	de	leerlingen	ook	te	ondersteunen	in	het	communiceren	of	uitleggen	wat		
 ze gemaakt hebben en waarom dit nou de beste oplossing voor het probleem 
 is, kun je ze ook een aantal vragen laten invullen. Dit ondersteunt ook hun 
 denkproces. Bedenk hiervoor 2 tot 4 vragen die zij (achteraf) in kunnen vullen 
 voordat zij het ontwerp presenteren.

15



CHECKLIST VOOR 
DE GASTLES

Hieronder vind je een checklist waarmee je controleert of alle stappen in de 
voorbereiding zijn gezet. 

Datum plannen voor bezoek

Inhoud van de les doornemen

Rolverdeling en verantwoordelijkheden bespreken

Navraag doen naar het aantal leerlingen in de klas

Ja/NeeVoorbereiding op de gastles

Ja/NeeAfstemming met de leerkracht

Twee voorwerpen

Voorbereiden van de presentatie

Bedenken van een ‘probleem’ en bijbehorende opdracht 
waar de leerlingen mee aan de slag kunnen

Pakket van eisen (maximaal 4) 
waaraan de oplossing moet voldoen

Werkblad aanpassen 

Werkblad kopiëren (voor iedere leerling één)



HET BEDRIJFSBEZOEK



Doelgroep
Leerlingen van de midden- en bovenbouw

Lesduur
2 uur

Leerdoelen
Bij het bedrijfsbezoek horen de volgende leerdoelen:

•	 Leerlingen	maken	kennis	met	het	bedrijf.
 
•	 Leerlingen	ontwikkelen	beroepsbeelden	van	wetenschappelijke	en
 technologische beroepen, waarbij het zowel gaat om wat iemand moet  
 weten, kunnen en met welke ‘problemen’ zij bezig zijn in het bedrijf.
 
•	 Leerlingen	ontdekken	jouw	drijfveren	voor	het	beroep	dat	je	uitoefent.
 
•	 Leerlingen	ervaren	hoe	zij	vanuit	een	authentiek	probleem	een	oplossing
 ontwikkelen of ontwerpen.



OPBOUW VAN HET 
BEDRIJFSBEZOEK

Hieronder volgt een stapsgewijze weergave van het bedrijfsbezoek. Tijdens het 
bezoek is interactie ontzettend belangrijk. Stel de leerlingen vragen, prikkel ze, laat ze 
zelf nadenken en betrek ze bij het verhaal! 

Stap 1: Vertel wat over jullie bedrijf en wat jullie maken
Vertel aan de leerlingen wat jullie bedrijf doet en wat jullie maken. Vertel ook 
wat jullie maatschappelijke opdracht is. Voor welk probleem wordt een oplossing 
gemaakt? Besteed voldoende aandacht aan de vragen die leerlingen hebben.

Dit onderdeel kan je eventueel tijdens een gastles op school voorafgaand aan het 
bezoek behandelen. Fris het geheugen van de leerlingen tijdens het bedrijfsbezoek op 
door dit nogmaals kort aan te stippen.

Stap 2: Leg de opdracht uit
De opdracht kan worden uitgelegd door een werknemer of de leerkracht. Bespreek:
•	 wat	er	van	de	leerlingen	wordt	verwacht,
•	 welke	regels	er	gelden	(ook	op	het	gebied	van	veiligheid).

Daarna worden de groepen ingedeeld: 
•	 groepen	voor	de	opdracht	van	±	4	leerlingen,
•	 groepen	voor	de	rondleiding	van	8-10		leerlingen.

Vraag eventueel aan de leerkracht om van tevoren op school de groepen in te delen 
en	de	opdracht	toe	te	lichten.	Zie	pagina	29	voor	meer	informatie	over	de	opdracht.	

Stap 3: Op onderzoek uit!
De leerlingen zoeken medewerkers in het bedrijf op tijdens een interactieve 
rondleiding:
•	 In	(begeleide)	groepjes	gaan	de	leerlingen	door	het	bedrijf,	waarbij	ze	verschillende	 
 stappen van het productieproces ontdekken. 
•	 Ze	bezoeken	daarnaast	ook	vier	of	vijf	medewerkers	die	ze	interviewen.	Aan	de	 
 hand van de antwoorden vullen de leerlingen de medewerkerspaspoortjes ter  
 plekke in (ga uit van maximaal 10 minuten per medewerker per groepje).

Tip: vraag de begeleiders om te helpen met het in de gaten houden van de tijd.

Stap 4: Medewerkerspaspoortjes bespreken
Bespreek	met	de	leerlingen	de	medewerkerspaspoortjes.	Ga	daarbij	in	op:	
•	 Wie	hebben	ze	gesproken?	Wat	is	hun	opdracht?
•	 In	welke	stap	van	het	productieproces	bevinden	ze	zich?

De leerlingen zullen op school de medewerkerspaspoortjes gebruiken om een poster 
te maken over hun bezoek aan het bedrijf.

Stap 5: Afsluiting
Bespreek het bezoek kort na met de leerlingen. Wat vonden ze ervan? Als de 
leerlingen een opdracht op school hebben gedaan die aansloot bij het bedrijf, vraag 
dan naar de uitkomsten daarvan. Hebben de leerlingen nog andere vragen?
Daarna verzamelen de leerlingen hun spullen weer en gaan terug naar school.
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HET BEDRIJFSBEZOEK 
IN STAPPEN

Stap Tijd Inhoud Materiaal Voorbereiding Rol van de leerkracht

1

2

3

4

5

5 min

10 min

5 min

60 min

20 min

6 5 min

Eventueel presentatie 
over het bedrijf

• Bedrijfsbezoek 

• paspoortjes

Medewerkers werven
voor interviews

Tijd in de gaten houden.

Paspoortjes verzamelen.
Na afloop maken leerlingen
er een poster van.

OPDRACHT
•  Uitleg van opdracht
 en regels

•  Indelen van groepen

Op onderzoek uit!
• Interactieve rondleiding

• Leerlingen interviewen 
 medewerkers

Paspoortjes bespreken
• Wie hebben ze gesproken
 Wat is hun opdracht?

• In welke stap van het 
 productieproces bevinden 
 de medewerkers zich?

AFSLUITING
• Wat vonden leerlingen 
 van het bezoek?

• Bespreek vragen

Binnenkomst

Presentatie
 •  Voorstellen,
 Wie zijn jullie en wat 
 doen jullie?
 
•  Maatschappelijke  
 opdracht, voor welk 
 probleem wordt een 
 oplossing gemaakt?
 
•  Vragen van leerlingen 



TIPS VOOR HET 
BEDRIJFSBEZOEK
1. Zorg voor afwisseling
Naast een rondleiding gaan leerlingen ook graag zelf aan de slag met een 
speurtocht, een proefje of een quiz. Verderop in deze handleiding vind je een 
voorbeeld van een opdracht waarbij leerlingen aan de hand van korte interviews 
een paspoort voor een aantal medewerkers invullen en tenslotte en poster 
maken over het bezoek. Maar je kan ook zelf een opdracht verzinnen voor de 
leerlingen. Overleg dit wel met de docent zodat het programma wordt aangepast 
op de belevingswereld van kinderen.

2. Van idee tot product 
Voor welk (maatschappelijk) probleem of vraag biedt jullie bedrijf een oplossing? 
Laat de belangrijkste stappen van het productieproces zien. Laat de vaardigheden 
zien die bij elke stap nodig zijn. 

3. Diversiteit in het bedrijf 
Besteed tijdens het bezoek aandacht aan de achtergronden van de medewerkers. 
Hebben ze allemaal een technische achtergrond of zijn er ook mensen die zich 
met	ontwerpen,	verkoop,	financiën	en	veiligheid	bezighouden?	Over	welke	
talenten beschikken de medewerkers? Laat de veelzijdigheid van technische 
beroepen zien. Besteed ook aandacht aan de verschillende opleidingen (van MBO- 
tot WO-niveau) van de medewerkers. 

4. Kleine groepen 
Probeer	de	klas	voor	de	rondleiding	op	te	delen	in	groepjes	van	8	tot	10	
leerlingen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor vragen en blijven leerlingen 
beter bij de les.

5. Enthousiaste collega’s met persoonlijke verhalen 
Kies enthousiaste collega’s om de rondleidingen te geven en door de leerlingen 
geïnterviewd te worden. 

6. Praktische zaken met school afstemmen  
Bespreek van tevoren met de leerkracht de praktische details van het bezoek, 
maar ook hoe het bezoek inhoudelijk aansluit op de voorbereidingen op school. 
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TIPS VOOR DE 
ORGANISATIE
 
Bespreek ter voorbereiding van het bezoek 
de volgende zaken met de leerkracht:
•	 Hoeveel	leerlingen	komen	er?	Hoeveel	begeleiders	komen	mee?	In	hoeveel	 
 groepjes wordt de klas opgedeeld?
 
•	 Wat	zijn	de	veiligheidsregels	binnen	het	bedrijf?	Bespreek	hoe	de	leerkracht	en	 
 ouders helpen om deze regels te handhaven.
 
•	 Hoe	komen	de	leerlingen	naar	het	bedrijf?	Waar	kunnen	auto’s	worden	 
	 geparkeerd	of	fietsen	worden	neergezet?
 
•	 Hoe	hebben	de	leerlingen	het	bezoek	voorbereid?	Wat	weten	ze	al	over	het	 
	 bedrijf?	Hebben	ze	specifieke	vragen?
 
•	 Vaak	werken	de	leerlingen	vóór	een	bedrijfsbezoek	op	school	aan	 
 een (ontwerp)opdracht, waarbij ze kennismaken met de stappen van de  
 ontwerpcyclus. Bespreek met de leerkracht welke opdracht de leerlingen  
 hebben gekregen en hoe deze aansluit bij het bedrijf. Eventueel kunt u in  
 overleg met de leerkracht ook een opdracht verzinnen die goed aansluit bij het  
 bedrijf. 
 
•	 In	een	voorbereidende	les	besteden	de	leerlingen	vaak	aandacht	aan	de	zeven	 
 werelden van techniek (http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/ 
 onze-diensten-voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/).  
 Bekijk eventueel hoe uw bedrijf aansluit bij deze indeling.
 
•	 Stem	met	de	leerkracht	af	wie	de	paspoortjes	voor	de	opdracht	uitprint.
 
•	 Stem	met	de	leerkracht	af	hoe	de	leerlingen	het	bezoek	afsluiten.	Maken	ze	 
 een poster of een vlog over het bezoek? Welke informatie moeten ze daarvoor  
 tijdens het bezoek verzamelen (denk aan foto’s maken). 

Voor het bedrijfsbezoek moet je het volgende organiseren: 
•	 Medewerkers	die	geïnterviewd	willen	worden	(zie	bijlage	E	voor	tips	voor	deze	 
 medewerkers)
 
•	 Medewerkers	die	de	groepen	leerlingen	begeleiden	tijdens	de	interactieve	 
 rondleiding
 
•	 Een	presentatie	(eventueel	met	slides)	over	het	bedrijf	ter	introductie
 
•	 Een	beker	drinken	voor	de	leerlingen	bij	binnenkomst
 
•	 Uitgeprinte	medewerkerspaspoorten	(in	overleg	met	de	leerkracht)

http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/%20%09onze-diensten-voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/
http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/%20%09onze-diensten-voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/


BIJLAGES



In mijn werk heb ik het volgende probleem [invullen probleemomschrijving]. 
Kunnen jullie mij helpen? 

Stap 1: Probleemformulering en programma van eisen

Wat is het probleem?

Aan welke eisen/kenmerken moet de oplossing voldoen?

Stap 2: Verzamelen van ideeën

Jullie gaan in je groepje zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor het 
probleem.	Teken	of	schrijf	hieronder	jullie	ideeën.	

BIJLAGE A:
WERKBLAD VOOR DE GASTLES



Stap 3: Het beste idee uitwerken

In	de	vorige	stap	zijn,	als	het	goed	is,	veel	ideeën	ontstaan.	Nu	gaan	jullie	het	
beste idee kiezen. Voldoet dit idee aan het pakket van eisen (zie stap 1)? Werk dit 
idee verder uit. 
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Graag	zetten	we	in	deze	handleiding	nog	even	kort	uiteen	wat	globaal	de	inhoud	
is van de lesbrief. Daarnaast staat beschreven wat we van jou in de voorbereiding 
en tijdens de gastles verwachten. 

Het Weekend van de Wetenschap
Het Weekend van de Wetenschap is het grootste landelijke wetenschaps- en 
technologie evenement dat ieder jaar plaatsvindt tijdens het eerste weekend 
van oktober. Dit jaar kun je op 7 en 8 oktober 2017 door heel Nederland op 
ontdekkingsreis in de wereld van wetenschap & technologie. Alleen in dat 
weekend mag je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks)
instellingen en musea. In dit weekend gaan hun ‘schatkamers’ open

Waarom is dit evenement zo belangrijk? 
Ontdekken en ervaren vormen de basis voor onderzoekend en ontwerpend 
leren waarbij leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen stellen, 
problemen signaleren en op zoek gaan naar oplossingen. Deze manier van leren 
daagt leerlingen uit en doet een beroep op hun creativiteit en denkvaardigheden. 
Vaardigheden die nodig zijn in onze dynamische maatschappij die snel verandert.    
Als leerkracht bereid je leerlingen voor op een leven in deze maatschappij, en 
daarmee op een plek op de arbeidsmarkt. Momenteel is er grote behoefte aan 
goed opgeleid technisch personeel. Deze behoefte zal in de toekomst alleen 
maar groeien. Het beeld dat veel jonge én oudere mensen van techniek hebben, 
is vaak gedateerd. ‘Vies, smerig, lawaaierig en het verdient geen rooie cent.’ 
Als je een bedrijfssituatie aan leerlingen laat zien, zijn ze vaak verbaasd: Kun 
je dat ook met techniek? Leerlingen in de leeftijd van negen tot vijftien moeten 
de mogelijkheden van techniek meer verkennen. In deze fase zijn leerlingen 
namelijk erg beïnvloedbaar als het gaat om beroepsbeelden. Vroeg inzetten op 
keuzeprocessen van leerlingen is van groot belang. 

Gastles 
NEMO heeft in samenwerking met TechYourFuture lesmateriaal ontwikkeld om 
leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Het lesmateriaal 
speelt hierop in en gaat een stapje verder. Naast het enthousiasmeren voor 
wetenschap en technologie zal de nadruk liggen op beroepsbeelden, dan wel 
beroepen voor de toekomst. Deze nadruk wordt gelegd vanwege het feit dat deze 
beelden sterk bepalend zijn in (latere) keuzeprocessen van de leerlingen. Het 
materiaal is gericht op leerlingen 5 tot en met 8. 

BIJLAGE B:
HANDLEIDING GASTLES VOOR DE LEERKRACHT



De week voorafgaand aan het weekend zal er op school een gastles worden 
verzorgd door een beroepsbeoefenaar uit een bedrijf. 
Deze beroepsbeoefenaar zal een les verzorgen waarin gewerkt wordt aan de 
volgende leerdoelen:

•	 Leerlingen	maken	kennis	met	de	zeven	werelden	van	techniek,	en	kunnen	een	
	 specifiek	bedrijf	plaatsen	in	deze	werelden	en	de	keuze	toelichten.

•	 Leerlingen	ervaren	hoe	zij	vanuit	een	levensecht	probleem	uit	de	praktijk	van	
 het betreffende probleem een oplossing ontwikkelen of ontwerpen.

•	 Leerlingen	ontdekken	dat	er	verschillende	drijfveren	kunnen	zijn	voor	de	keuze	
 van de beroepsbeoefenaar voor het betreffende beroep.

•	 Leerlingen	ontwikkelen	beroepsbeelden,	waarbij	ze	ontdekken	dat	het	zowel	
 gaat om wat iemand moet weten, kunnen en met welke ‘problemen’ zij bezig 
 zijn in de sector van het betreffende bedrijf.

Wat wordt er verwacht van de leerkracht?
Als leerkracht is het belangrijk dat je de les voorbereidt en evalueert. Het 
leerrendement zal dan het hoogst zijn voor alle leerlingen. Dit wordt er van je 
verwacht:

•	 Introduceer	het	Weekend	van	de	Wetenschap	en	kondig	de	komst	van	de	
 beroepsbeoefenaar uit het betreffende bedrijf aan. 

•	 Informeer	tijdig	over	zowel	de	gastles,	het	bedrijfsbezoek	en	het	Weekend	van	 
	 de	Wetenschap.	Dit	kan	door	middel	van	de	flyer.

•	 Voorafgaand	aan	het	bezoek	krijgen	de	leerlingen	een	opdracht.	Deze	vind	je	in	
 de Bijlage C. 

•	 Bekijk	de	website	van	het	bedrijf	met	de	leerlingen	en	laat	ze	vragen	bedenken	
 die ze willen stellen tijdens de gastles. 

•	 Lees	het	werkblad	en	de	lesvoorbereiding	aandachtig	door.	

•	 Gezamenlijk		een	moment	plannen	waarop	de	les	kan	plaatsvinden.	De	les	
 heeft een duur van 50 minuten. 

•	 Foto’s	maken	van	de	uiteindelijke	producten	en	ontwerpen.	
 zijn in de sector van het betreffende bedrijf.
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In de week voorafgaand aan het bezoek van de beroepsbeoefenaar krijgen 
de leerlingen een opdracht waarmee ze aan de slag gaan. Deze opdracht is 
laagdrempelig en zal niet veel tijd van je in beslag nemen. De opdracht is bedoeld 
om leerlingen (en ouders) bewust te maken dat wetenschap en technologie 
overal om hen heen is. We kunnen niet meer zonder. 

Opdracht: Waar zie jij techniek?
Nadat je het Weekend van de Wetenschap introduceert, geef je de leerlingen de 
volgende opdracht:
Kijk	deze	week	goed	om	je	heen.	Zowel	thuis,	in	je	straat,	op	het	voetbalveld,	
op school etc. Wat in je omgeving is belangrijk voor jou en heeft te maken 
met wetenschap en techniek? Waarom heb je dit gekozen? Bovendien gaan de 
leerlingen in gesprek met hun ouder(s). Waaraan denken zij bij wetenschap en 
technologie? En waarom?

De leerlingen nemen het voorwerp mee naar school of leggen het vast met een 
foto. Je bespreekt de voorwerpen van de leerlingen in de klas en ook waarom 
ze dit voorwerp hebben gekozen. Hoe zou ons leven eruit zien als we deze 
voorwerpen	niet	hadden?	Gebruiken	we	dit	voorwerp	over	10	jaar	nog?		
Wanneer je de opdracht met de klas bespreekt zal je met de leerlingen 
concluderen dat alle voorwerpen die de leerlingen tonen, goed zijn. Bijna alles in 
onze omgeving is wetenschap en technologie.

Opdracht: Zeven werelden van techniek
Vervolgens bespreek je met de leerlingen de zeven werelden van techniek. De 
gehele bètasector is breed en alomvattend dat leerlingen zich vaak moeilijk een 
beeld kunnen vormen van technische beroepen. Naar aanleiding van onderzoek 
door BètaMentality is de gehele bètasector opgedeeld in zeven werelden van 
bètatechniek, ofwel bètawerelden. De verdeling is weergegeven is het volgende 
filmpje.	

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9qOYd_flja8

Bekijk	het	filmpje	met	de	leerlingen	en	koppel	dit	aan	de	vorige	opdracht.	De	
voorwerpen, bedrijven etc. die je met de leerlingen hebt besproken;  kun je deze 
een plek geven in één van de werelden? 

Tip
Op de website www.ditdoeik.nl	staan	tal	van	inspirerende	filmpjes	van	mannen	
én	vrouwen	die	in	Bètawetenschap,	Techniek	of	ICT	werken.	De	filmpjes	geven	je	
een beeld op welke manier je leerlingen op een eenvoudige manier meeneemt in 
de technische sector.   

BIJLAGE C:
OPDRACHT TER VOORBEREIDING 
GASTLES

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9qOYd_flja8%20
http://www.ditdoeik.nl


Op onderzoek uit!
Om effectief kennis te maken met het bedrijf krijgen de leerlingen tijdens het 
bezoek een opdracht mee. Deze opdracht kan je in overleg met de leerkracht 
ontwerpen. Maar je kan ook gebruik maken van de medewerkerspaspoortjes. 
Hierbij interviewen leerlingen tijdens de rondleiding een aantal medewerkers en 
vullen ze een medewerkerspaspoortje in. Je kan ook de medewerkerspaspoortjes 
combineren met een eigen opdracht.

Door medewerkers te interviewen maken de leerlingen kennis met de 
maatschappelijke waarde van het bedrijf, ontdekken ze het ontwerp- en 
productieproces en leren ze over de verschillende functies binnen het bedrijf. Na 
afloop	van	het	bezoek	maken	de	leerlingen	op	school	een	poster	waarin	ze	hun	
bevindingen samenvatten.

Het medewerkerspaspoort
Tijdens de rondleiding door het bedrijf ontmoeten de leerlingen vier of vijf 
rolmodellen. Deze rolmodellen zijn medewerkers van het bedrijf met een 
voorbeeldfunctie. Kies enthousiaste medewerkers die het leuk vinden om te 
vertellen	over	hun	werk.	Zorg	ook	dat	de	leerlingen	medewerkers	interviewen	
die verschillende achtergronden hebben (bijvoorbeeld technisch-economisch, 
technisch-creatief, technisch-logistiek) en aan verschillende stappen in het 
ontwerp- en productieproces werken. Denk ook aan het betrekken van vrouwen.

De leerlingen interviewen de medewerkers en vullen een medewerkerspaspoort 
in. Stem met de school af wie de medewerkerspaspoorten uitprint. 

BIJLAGE D:
OPDRACHT TER VOORBEREIDING 
BEDRIJFSBEZOEK
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HET MEDEWERKERSPASPOORT 



Waar kun je tijdens de interviews rekening mee houden?

De leerlingen gaan tijdens hun bezoek aan het bedrijf vier of vijf medewerkers 
interviewen.	Ze	vullen	daarbij	een	paspoortje	in	(figuur	1:	format	paspoort).	

Hieronder vind je een aantal punten die je kan bespreken 
tijdens het bezoek.   
•	 Waarom	werk	jij	bij	dit	bedrijf	en	wat	is	je	persoonlijke	ervaring?	Wat	maakt	 
 jouw baan leuk?

•	 Wat	voor	werk	doe	je	elke	dag?	Is	het	afwisselend?	Werk	je	in	een	team	of	 
 alleen? Werk je samen met andere afdelingen in het bedrijf?

•	 Welke	opleiding	heb	je	gedaan?	(vertaal	naar	huidige	vormen:	mbo/hbo/wo	+	 
 vakgebied, of vmbo, havo, vwo)
 Dit is een vraag die met name voor kinderen uit groep 8 interessant is. 

•	 Wat	moet	je	kunnen	voor	het	werk	dat	je	doet?	
 
Denk aan vaardigheden of talenten die je moet hebben, zoals:

BIJLAGE E:
HANDLEIDING BEDRIJFSBEZOEK VOOR 
MEDEWERKERS

Experimenteren Hygiënisch werken Beïnvloeden Ruimtelijk inzicht

Aanvoelen Signaleren Inspireren Onderzoeken

Rekenen Uitvinden Samenwerken Repareren

Luisteren Ontwerpen Improviseren Nauwkeurig werken

Regelen Voorspellen Analyseren Doorzetten

Onderhandelen Riskeren Financieren Ordenen

Spreken Verwoorden Uitleggen Communiceren

Overtuigen Beslissen Vormgeven Helpen

Controleren Onderhouden Aanpassen Initiatief nemen

Bemiddelen (Technisch) tekenen Uitbeelden Motiveren

Evalueren Schrijven
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•	 Met	welke	opdracht	heb	je	dagelijks	te	maken?	Tegen	welke	uitdagingen	 
 loop je aan? Wat maakt je werk juist spannend en uitdagend? Wat is jouw  
 belangrijkste taak op het werk? 

•	 Hoe	ga	je	te	werk?	Welke	stappen	doorloop	je?	Wat	is	de	eerste	stap,	en	 
 wanneer ben je klaar?

•	 Met	wie	werk	je	veel	samen?	Werk	je	ook	met	collega’s	met	andere	 
 functies?
 
Leerlingen bereiden zelf ook vragen voor op school. Deze zullen ze tijdens het 
bezoek aan jouw werkplek stellen. Mochten ze dit niet doen, dan kun je hier ook 
zelf naar vragen.

Extra informatie
•	 De	zeven	werelden	van	techniek:	
 http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/onze-diensten- 
 voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/ 

•	 Een	voorbeeld	van	een	bedrijfsbezoek:	 
 http://www.techyourfuture.nl/a-891/basisschool-in-bedrijf

http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/onze-diensten-voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/
http://www.techniektalent.nu/voortgezet-onderwijs/onze-diensten-voor-onderwijsprofessionals/toolkit-7-werelden-techniek/
http://www.techyourfuture.nl/a-891/basisschool-in-bedrijf


COLOFON

Deze lesbrief in het kader van het Weekend van de Wetenschap is bestemd voor 
de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met NEMO 
onder verantwoordelijkheid van TechYourFuture, Centre of Expertise 
TechniekOnderwijs.

Meer informatie over het Weekend van de Wetenschap is te vinden op de website 
www.hetweekendvandewetenschap.nl.

Vormgeving: Studio Wonder

Met	dank	aan	Patsboem!!	

TechYourFuture, Centre of Expertise TechniekOnderwijs
Postbus	70.000	
7500 KB Enschede
www.techyourfuture.nl
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