Principe 2: Bèta en technologie
(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p.28-29)
Definitie
Maatschappelijke vraagstukken hebben vaak een link met bèta en technologie.
Enerzijds kunnen bèta en technologie de basis zijn voor oplossingen van
vraagstukken, anderzijds roepen ze nieuwe vragen op. Leerlingen hebben bètaen technologische kennis nodig in hun analyse van het MaatschappelijkTechnologisch Vraagstuk (MTV) en bij het bedenken en kiezen van een
oplossing. Met bèta bedoelen we kennis van wiskunde, scheikunde,
natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en informatica. Het gaat om het
uitvoeren van exacte en meetbare berekeningen en experimenten. Technologie
betreft ‘de wetenschap van techniek’ (alles wat mensen hebben gemaakt).
Hoe herken je het?
Bèta en technologie spelen een cruciale rol in het begrijpen van een MTV. Bedenk maar eens in welke
oplossingen voor huidige vraagstukken bèta en/of technologie een rol speelt en welke vernieuwingen
juist vragen oproepen. Het is het fundament waarop leerlingen oplossingen ontwerpen, erover
discussiëren en uiteindelijk kiezen. De juiste kennis voorkomt dat leerlingen naïeve ideeën
ontwikkelen over bèta en technologie. Je biedt ze een breder beeld van de mogelijkheden. Zo komen
idealistische oplossingen in een ander daglicht te staan.
Voorbeeldcasus
#Kunstmatige intelligentie #onderwijsrobot #programmeren #computational thinking
Alles wordt zó slim! Straks is je juf of meester overbodig, omdat er een super slimme robot wordt
gemaakt die hem of haar vervangt. Is een robot beter in nakijken of in uitleg geven? In je troosten bij
problemen en lachen om je (slechte) grappen? Bedenk voor één van die taken eens precies hoe je een
robot zou moeten programmeren. Wat moet een robot dan allemaal kunnen? En uit hoeveel stapjes
bestaat dat eigenlijk? Kijk bijvoorbeeld naar de ‘Peanut Butter Jelly Sandwich’ instructie of naar ‘Olaf
de Robot’.
Tip!
In programma’s als ‘Het Klokhuis’ en ‘Schooltv’ komen veel technologische concepten naar
voren. Probeer daar eens op te letten! Veel van deze concepten zijn ook terug te vinden in
‘Basiskennis natuur & techniek’ (Embrechts, Jansen & Wolter, 2020).
Leeractiviteiten
Er worden drie voorbeelden van praktische
leeractiviteiten gedeeld waardoor je kennis
maakt met en aandacht schenkt aan het principe
Bèta en Technologie.
Leeractiviteit 1: De kracht van de expert
Leeractiviteit 2: Controleren van variabelen
Leeractiviteit 3: De gereedschapskist
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Leeractiviteit 1: De kracht van de expert
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: Leerlingen krijgen meer inzicht in bèta-technologische concepten uit de praktijk (stap 2
Analyseren)
Duur: 60 minuten
Differentiatie: Nodig een gastspreker uit passend bij het niveau en de belevingswereld van de
leerlingen.
Toelichting
De techn(olog)ische ontwikkelingen die onderdeel zijn van een maatschappelijk-technologisch
vraagstuk zijn niet altijd even simpel tot de kern te brengen. Daarvoor kun je een expert op het gebied
van bèta en technologie inschakelen, zoals een architect, werktuigbouwkundige, engineer
elektrotechniek, software ontwikkelaar, bioloog, wiskundige, IT’er, boer of boswachter. Deze experts
zoek je het best in je nabije omgeving (buurman, tante, vriendin) of bij bedrijven uit de buurt. Samen
met deze expert bereid je de gastles voor, passend bij het niveau van de leerlingen en het vraagstuk
waarmee je bezig bent.
Tip: In plaats van het uitnodigen van een gastspreker in de klas kan er ook
voor gekozen worden om een bedrijfsbezoek te organiseren. Kijk voor
meer informatie over het organiseren van een bedrijfsbezoek en voor een
handleiding voor scholen op www.techyourfuture.nl/bedrijfsbezoeken
De activiteit
1. Nodig een expert uit voor het geven van een gastles. Bespreek met de expert welk vraagstuk
centraal staat en waarom je zijn/ haar kennis en vaardigheden in wilt vliegen. Deel de
voorkennis van de leerlingen: wat wordt voorafgaand aan de gastles in de klas behandeld en
wat weten ze al van techniek? Maar ook: wat vinden de leerlingen leuk en waardoor blijven
ze geboeid? Bespreek het verloop van de gastles.
2. De leerlingen luisteren en reageren op de presentatie van de gastspreker.
3. De leerlingen gaan aan de slag met een actieve verwerkingsvorm in opdracht van de
gastspreker. De leerlingen moeten hun opgedane kennis bijvoorbeeld verwerken in een
tekening, mogen een experiment uitvoeren of spelen een quiz.
4. De gastspreker sluit de activiteit samen met de leerlingen af.
Voorbeeld

Voor het thema Energietransitie kwam expert
René Veenendaal langs op de Lonnekerschool
in Enschede. Leerlingen konden zelf testen
hoeveel energie een zonnepaneel opwekt.
René was betrokken bij het project en wist
daardoor goed om welk thema het ging en wat
de leerlingen interessant vonden.
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Leeractiviteit 2: Controleren van variabelen
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: De leerlingen kunnen met behulp van eerlijke experimenten de juiste conclusies trekken
(stap 2 Analyseren).
Duur: 60 minuten
Differentiatie: Pas je woordkeuze, sturing, instructie en eisen aan op het niveau van de leerlingen.
Toelichting
De redenaties over bèta en technologie in de oplossingen kunnen gebaseerd worden op
experimenten. Dat kan op allerlei niveaus! Belangrijk is dat de leerlingen een eerlijk experiment doen.
Het is van belangrijk dat leerlingen weten dat in een experiment variabelen gemanipuleerd kunnen
worden. Denk bij een knikkerbaan bijvoorbeeld over de steilheid van de helling (steil of vlak), of het
materiaal van de helling (ruw of glad). Om het effect van één variabele (bijvoorbeeld het gewicht van
de bal) te onderzoeken, moet de instelling van die ene variabele variëren. De overige variabelen
moeten gelijk blijven. Oftewel: de knikkerbanen moeten dan even steil zijn, van hetzelfde materiaal
gemaakt zijn en dezelfde startpositie hebben. Alleen het gewicht van de bal is verschillend. Dit wordt
ook wel de strategie van het controleren van variabelen genoemd.
De activiteit
1. Vertel de leerlingen wat je gaat testen en manipuleren. Je wilt bijvoorbeeld testen op welk
oppervlak de knikker het snelste rolt. Dit om energie te besparen door het bieden van een
alternatief voor het gebruik van roltrappen en liften: de glijbaan. Tip: neem de factor veiligheid
mee!
2. Geef instructie over de strategie controleren van variabelen. Hoe minder voorkennis
leerlingen hebben over experimenteren, hoe minder variabelen je hanteert.
3. Voer klassikaal het experiment eerst verkeerd uit. Je verandert bijvoorbeeld meerdere
variabelen en probeert middels wetenschappelijk redeneren tot een conclusie te komen (zie
vragen in de afbeelding). Is deze conclusie eerlijk? Voer vervolgens een juist experiment uit.
4. Laat daarna de leerlingen in tweetallen een eerlijk experiment opzetten met de eigen
knikkerbaan. Stel hierbij ook enkele eisen aan het ontwerp waarmee ze gaan experimenteren,
zoals veiligheid, passend bij het niveau van je leerlingen. Bespreek de uitkomsten klassikaal
en koppel deze aan je MTV. Wat betekent dit voor de oplossing?

Voorbeeld
Ideeën opdoen? Lees dan het
artikel ‘Leren experimenteren
en redeneren’, of bekijk de
lesideeën voor groep 1/2:
‘kleuters en water’ en
‘kleuters en zwaartekracht’.
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Leeractiviteit 3: De gereedschapskist
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: De leerlingen leggen een link tussen hun opgedane kennis van gereedschap en
technologische concepten en de oplossing voor het MTV (stap 1 Verkennen en stap 3 Beslissen).
Duur: 30 minuten
Differentiatie: Stem de keuze voor het gereedschap en de mate waarin leerlingen zich hierin moeten
verdiepen af op het niveau van de leerlingen.
Toelichting
Om tot een ontwerp te komen voor een MTV combineren de leerlingen hun technische inzicht met
hun vindingrijkheid. Creativiteit helpt om tot werkzame ideeën te komen. Het is echter moeilijk te
bepalen welke technische inzichten je kunt toepassen in je ontwerp. Leerlingen maken vaak vooral
gebruik van hun creativiteit bij het ontwerp, maar zeer weinig van de bèta en technologie waar ze
kennis mee hebben gemaakt. Deze activiteit geeft houvast, zodat bèta en technologie niet vergeten
worden!
De activiteit
1. Zet een gevulde gereedschapskist in het lokaal. Laat aan de leerlingen zien wat er zoal in een
gereedschapskist zit en bespreek samen waarvoor deze gereedschappen gebruikt kunnen
worden.
2. Kijk samen met de leerlingen rond in het lokaal: welke gereedschappen zijn gebruikt tijdens
het bouwen en inrichten van het lokaal. Hiervoor kunnen de gereedschappen uit de
gereedschapskist gebruikt worden, maar leerlingen kunnen ook breder kijken naar
gereedschappen, zoals hijskranen, robots en lasapparatuur.
3. Verdeel de leerlingen in groepjes en geef elk groepje één gereedschap. Kies hierbij uit de
gereedschappen die in stap 1 en 2 zijn besproken. Laat de leerlingen zich verdiepen in het
gereedschap, waarbij ze kennis opdoen over de technologische concepten en toepassingen
die hierbij horen.
4. Introduceer een Maatschappelijk-Technologisch Vraagstuk (MTV). Leg uit dat de leerlingen
een creatieve oplossing voor dit vraagstuk gaan bedenken, waarbij ze hun gereedschap en de
kennis die ze hierover hebben opgedaan moeten gebruiken.
5. De leerlingen gaan in hun groepje aan de slag met het bedenken van een oplossing en
presenteren dit vervolgens aan de klas.
Voorbeeld

Tip: Gebruik in plaats van een ‘echte’
gereedschapskist de gereedschapskist uit de
bouwhoek van de kleuters.
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