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Principe 1: Maatschappelijk-Technologische Vraagstukken (MTV)  
(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p. 26-27)  
 
Definitie 
Maatschappelijke vraagstukken hebben vaak een sterke link met technologische 
vernieuwingen. We noemen ze daarom Maatschappelijk-Technologische 
Vraagstukken (afgekort MTV). Technologische vernieuwingen kunnen (een 
onderdeel van) een oplossing zijn voor huidige vraagstukken, maar ze kunnen ook 
nieuwe vragen oproepen. Zeker is dat de vernieuwingen zorgen voor 
veranderingen. Dat heeft gevolgen voor zowel de maatschappij als het individu (op 
bijvoorbeeld lokaal of mondiaal niveau). Maar om welke gevolgen het precies gaat, 
is vaak onduidelijk. Dat maakt het lastig om er beslissingen over te nemen! Het 
vraagt om het maken van morele afwegingen, waarbij nagedacht wordt over welk 
handelen ‘goed’ zou zijn. 
   
Hoe herken je het? 
MTV’s zijn authentiek en relevant, omdat we deze dagelijks tegenkomen. Denk aan droge zomers, het 
5G-netwerk of de opkomst van ‘gasloze’ woningen. Een MTV richt zich nooit alleen op één enkel 
individu (“Onze tv is kapot!”), maar op de maatschappij. Ook komt er technologie om de hoek kijken, 
bijvoorbeeld als oplossing voor het vraagstuk of als vernieuwing die nieuwe vragen oproept. 
 
Voorbeeldcasus 
#klimaatverandering #erosie #drogezomers #boeren #schooltuin #justdiggit 
“Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we 
haar ook weer afkoelen.” Zo luidt het motto van 
‘Justdiggit’. Justdiggit bedenkt hoe je met verschillende 
technieken regenwater kunt vasthouden, de bodem kunt 
beschermen en kunt vergroenen. Dat doen ze 
voornamelijk op droge plekken in Afrika. Ook in 
Nederland wordt het warmer en de grond droger. Welke 
techniek past het best in het gebied van jullie school?  
 
 
 
 
Leeractiviteiten 
Er worden drie voorbeelden van praktische leeractiviteiten gedeeld waardoor je kennis maakt met 
en aandacht schenkt aan het principe Maatschappelijk-Technologische vraagstukken.  
 
Leeractiviteit 1: Het jeugdjournaal 
Leeractiviteit 2: Je persoonlijke moodboard 
Leeractiviteit 3: Levensechte zoekplaat 

  

Tip! Voor meer voorbeelden van MTV’s, ga je naar het Praktijkboek p. 58/59. 

https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap
http://www.justdiggit.org/nl/
https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap
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Leeractiviteit 1: Het Jeugdjournaal 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: ‘Maatschappelijk-technologische vraagstukken’ leren herkennen in het nieuws (stap 1 
Verkennen). 
Duur: 25 minuten 
Differentiatie: Pas de activiteit toe op andere programma’s (maatschappelijk) of situaties in de klas 
(individueel).  
 
Toelichting 
Kijk jij met je leerlingen het Jeugdjournaal? Dan komen jullie dagelijks (onbewust) in aanraking met 
MTV’s. Met deze activiteit leer je die thema’s herkennen. Het nodigt leerlingen uit actiever en 
kritischer na te denken over het nieuws én het vergroot de woordenschat. Het verschil tussen een 
maatschappelijk-technologisch thema en een maatschappelijk-technologisch vraagstuk (MTV) is dat 
er in het vraagstuk nog wordt gezocht naar de meest optimale oplossing. Ofwel: niet ieder thema is 
een MTV, maar ieder MTV is wél een maatschappelijk-technologisch thema.  
 
De activiteit  

1. Bespreek het doel van je activiteit: leerlingen helpen herkennen wanneer techn(olog)ische 
ontwikkelingen gevolgen hebben voor de maatschappij (bijv. voor henzelf, hun familie en/ of 
bekenden). 

2. Kies één van de nieuwsitems en beargumenteer met de leerlingen waarom het een MTV is, 
voor wie het gevolgen heeft en hoe groot die gevolgen zijn. 

3. Laat de leerlingen hun persoonlijke mening geven over het MTV.  
 
Voorbeeld 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verandert er (positief of negatief) 

(on)bewust iets in het leven van meerdere 

personen of een groep ten gevolge van de 

ontwikkelingen m.b.t. het onderwerp? 

Ja 

Het is geen maatschappelijk thema. Het is 

waarschijnlijk een nieuwsitem dat een 

uitzonderlijk en persoonlijk verhaal vertelt, 

wat zich vooral gevolgen heeft in het leven 

van die ene persoon (eind). 

Als het verhaal ook gevolgen 

heeft voor anderen, is het 

waarschijnlijk een 

maatschappelijk thema. 

Spelen techn(olog)ische 

ontwikkelingen een rol in het 

onderwerp als oplossing of als 

probleem? 

Ja 

Nee 

Het is wel een 

maatschappelijk, maar geen 

technologisch thema. 

Het is een 

maatschappelijk-

technologisch thema. 

START: Kies een nieuwsitem 

Is het thema een 

probleem en roept het 

discussie op?  
Ja 

Nee 

Het betreft een 

MTV  

Het betreft een thema, 

maar geen vraagstuk 

Nee 
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Leeractiviteit 2: Je persoonlijke moodboard 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: De betrokkenheid van leerlingen t.o.v. een MTV wordt gestimuleerd (stap 1 Verkennen en 
stap 4 Nabespreken). 
Duur: 60 minuten 
Differentiatie: Kies materialen en onderwerpen die passen bij de leeftijd van de leerlingen. Ook de 
ontwerpeisen kun je aanpassen aan de groep. 
 
Toelichting 
MTV’s zijn in eerste instantie een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor leerlingen. Lang niet altijd is duidelijk 
welke rol zij in het vraagstuk spelen en waar de relatie ligt met hun leefwereld. Voor de betrokkenheid 
is dat echter wel belangrijk. ‘Je persoonlijke moodboard’ is een activiteit om die betrokkenheid op een 
aspect van een MTV te verhogen. Een moodboard is een soort collage die bestaat uit afbeeldingen, 
tekst en voorbeelden in een compositie. Het gaat dus altijd om de visuele presentatie van de 
persoonlijke beleving van de leerling, om op die manier aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld 
van de leerling. Het maken van een moodboard zorgt er tevens voor dat leerlingen zich breder 
oriënteren op het vraagstuk, waardoor ze dit mee kunnen nemen in hun ontwerp of oplossing.  
 
De activiteit 

1. Geef de leerlingen een ontwerpopdracht, bijvoorbeeld: “Maak de ideale spijkerbroek voor je 
meester”, “Bedenk een recept voor Moederdag”, of “Ontwerp een tiny house voor je knuffel”. 
Vraag vooraf welke ontwerpeisen ze denken mee te nemen en schrijf deze op. Denk hierbij 
aan kleur, vorm, materiaal, prijs, uiterlijk, duurzaamheid, etc.  

2. Laat de leerlingen verder brainstormen door het maken van een moodboard. Selecteer visueel 
materiaal dat te maken heeft met het MTV. Heeft je MTV te maken met de textielindustrie? 
Verzamel dan modebladen. Gaat het over woningisolatie of energietransitie? Kies voor 
woonmagazines. Betreft het de plasticsoep? Kies speelgoedfolders.  

3. Laat de leerlingen gebruik maken van dit moodboard om een keuze te maken voor hun eigen 
ontwerp. Laat de leerlingen (in groepjes) aan de slag gaan met dit ontwerp, bijvoorbeeld door 
het maken van een prototype of door het ontwerp te schetsen op papier.  

4. Laat de leerlingen hun ontwerp presenteren en evalueer samen met de leerlingen waarom ze 
bepaalde ontwerpeisen hebben gekozen. “Als je een goedkope broek hebt ontworpen, waar 
heb je dan het meest op gelet?” “Waarom zou je een dure broek ontwerpen?”. Koppel dit aan 
het MTV bespreek met de leerlingen of ze een volgende keer andere keuzes zouden maken.  

 
 
 
 
Voorbeeld 

 

 Tip! Doe je deze activiteit als crea-les? Voeg dan de doelen voor ‘kunstzinnige oriëntatie’ toe. 
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Leeractiviteit 3: Levensechte zoekplaat 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: Techn(olog)ische concepten koppelen aan de context van het MTV (stap 1 Verkennen en 
stap 2 Analyseren).  
Duur: 30 minuten 
Differentiatie: Pas de conceptkeuze en het MTV aan op dat wat herkenbaar is voor jouw leerlingen.  
 
Toelichting 
Onze maatschappij zit vol techniek en technologie, maar toch is dit vrij onzichtbaar voor leerlingen én 
voor jezelf! Achter muren, boven plafonds, in kasten en verstopt in leidingen zit de technologie 
verwerkt. Dat maakt het lastig deze zogenoemde concepten te koppelen aan een betekenisvolle 
context. In deze activiteit ga jij samen met de leerlingen op zoek naar de technologie die gekoppeld is 
aan jullie MTV in de eigen leefwereld.  
 
De activiteit 

1. Bepaal in je voorbereiding welk technologisch concept jouw focus heeft bij het oplossen van 
het MTV. Gaat het over energietransitie (context)? Dan is isolatie bijvoorbeeld een geschikt 
concept. SLO noemt dit de context-concept benadering binnen het vakgebied Natuur & 
Techniek. In onderstaande tabel staan enkele voorbeelden hiervan beschreven. 

2. Stel een zoekvraag op voor de leerlingen en beschrijf hoe ze de technologie kunnen 
herkennen. Elektrische apparaten zijn bijvoorbeeld te herkennen aan de energiebron (stekker, 
batterij, zonnepaneel). Laat zelf een aantal voorbeelden zien.  

3. Leerlingen gaan zelf op zoek naar technologie in de klas/ in de school met pen en papier (schrijf 
op) of een iPad / camera (fotografeer).  

4. Bespreek na afloop de verschillende technologieën die de leerlingen hebben gevonden.   
 
 
 
 
 
Voorbeeld 

Context Techn(olog)isch concept Zoekvraag Waar? 

Internet der 
dingen  

Verbinding met internet 
/ big data  

Welke dingen zijn 
allemaal verbonden met 
internet?   

Een zelfrijdende auto, een 
computer, een mobieltje, 
(sommige) koelkasten en 
koffiezetapparaten, een 
beveiligingscamera, tablet, 
(steeds vaker) thermostaat   

De plastic soep  (micro)plastic  In welke producten zit 
microplastic?  

Optioneel: Tandpasta, 
zonnebrandcrème (te 
herkennen aan de 
ingrediëntenlijst of door het 
product te ‘filteren’). 

Afvalwater  Zeven / filteren  Waar willen we het één 
scheiden van het ander?  

Koffiezetapparaat, de zeef in 
de zandbak, het doucheputje, 
de zeef in de keuken, 
luizenkam  

Energie  Energieopwekking  Welke spullen in de klas 
hebben energie nodig?  

Rekenmachine, computer, 
etc. (apparaten met 
stekker/batterij/zonnepaneel) 

 

Tip! Deze activiteit is ook geschikt voor kleuters! Laat ze met een magneet op zoek gaan naar wat er 
allemaal ‘plakt’, leer scharnieren herkennen en laat hen foto’s maken van deze concepten.   
 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/natuur-techniek/concept/

