
TechYourFuture is een zeer actieve partner voor het primair 

onderwijs. Onze activiteiten focussen op het ontdekken, 

ontwikkelen en behouden van technisch talent. Miriam Knoef, 

onderwijskundige bij TechYourFuture: “Hiermee sluiten 

wij nauw aan bij de strategie en doelen van het landelijk 

Techniekpact en de provincie Overijssel.”

Miriam: “Wat TechYourFuture onderscheidt, is dat wij onze 

activiteiten baseren op gedegen wetenschappelijk onder-

zoek, zelf uitgevoerd of door derden. Dit biedt een duidelijke 

en herkenbare meerwaarde.” Een greep uit de activiteiten die 

TechYourFuture heeft ontwikkeld binnen de genoemde the-

ma’s, zijn: Beroepsoriëntatie in het basisonderwijs, Effectieve 

bedrijfsbezoeken, Technieklokalen en Ambassadeurs.

Effectiviteit activiteiten geborgd
Miriam schetst eerst de context waarbinnen de activiteiten 

van TechYourFuture in het basisonderwijs plaatsvinden: “Alle 

basisscholen in Nederland moeten in 2020 Wetenschap & 

Techniek aanbieden. Deze afspraak is vastgelegd in het Tech-

niekpact 2020. Echter, veel PO-scholen hebben hier inhoude-

lijke steun bij nodig. Vooral als zij vanuit het niets in één keer 

een grote sprong voorwaarts moeten maken. TechYourFuture 

ondersteunt scholen met concrete activiteiten, maar biedt 

daarnaast ook maatwerkoplossingen. Voordat we iets ontwik-

kelen voeren we eigenlijk altijd een behoefteanalyse uit. Ook 

monitoren we continu of onze ontwikkelde oplossingen of 

materialen nog steeds voldoen aan de wensen en behoefte 

van de praktijk. Daarmee borgen we de effectiviteit van de 

activiteiten en ondersteuning die wij op een school inzetten.”

Gefundeerd op wetenschappelijk 
onderzoek

Het bijzondere is dat TechYourFuture deze vier activiteiten 

niet alleen aanbiedt, maar ook aan kan tonen dat deze zijn 

gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek. Miriam: “Onze 

activiteiten in het PO sluiten aan op de uitkomsten van we-

tenschappelijk onderzoek, van onderzoekers zoals Tim Post 

en Juliette Walma van der Molen. We kijken altijd goed naar 

wat deze uitkomsten kunnen betekenen voor de praktijk en 

hoe wij ervoor kunnen zorgen dat deze kennis op de scholen 

geïmplementeerd kan worden. Dat maakt TechYourFuture 

tot een natuurlijke partner van het PO met meerwaarde, 

want onderwijs en wetenschap liggen in één lijn met elkaar. 

Wat wij aanbieden, is evidence based en eveneens praktisch 

inzetbaar.” 

Integratie met lesinhoud
De basisscholen zijn vooral enthousiast om mee te doen zo-

dra zij inzien dat de activiteiten van TechYourFuture heel dicht 

bij hun kerndoelen liggen, te koppelen zijn aan een thema en 

de lesinhoud verrijken en betekenisvoller maken. Miriam: “Wij 

stimuleren scholen altijd om onze activiteiten te integre-

ren in hun curriculum. Mochten basisscholen hier steun bij 

nodig hebben, dan staan wij hen terzijde door oplossingen 

of werkwijzen te ontwikkelen. Maar ook door leerkrachten 

te professionaliseren, zodat zij goed zijn toegerust voor hun 

lespraktijk. Kortom, wij willen altijd graag meedenken over 

vragen die zij hebben over hun techniekonderwijs. Eveneens 

bieden wij op dit vlak maatwerktrajecten.” Ook aan andere 

partijen dan het PO, waar ook in Nederland, stelt TechYourFu-

ture haar onderzoeken, expertise en ervaringen ter beschik-

king. Miriam: “We werken bijvoorbeeld nauw samen met 

organisaties als TechniekTalent.nu om onze landelijke impact 

te maximaliseren.”

Focus op drie actuele thema’s
In het kader van de doelstellingen van de provincie Overijssel 

en het Techniekpact 2020 gaat Miriam graag nader in op drie 

urgente thema’s die momenteel een grote rol spelen in het 

basisonderwijs: “Ten eerste willen we (onterechte) beroepsuit-

sluiting tegengaan. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat kin-

deren al op jonge leeftijd beroepen uitsluiten, vaak op basis 

van stereotype beelden die zij hebben. Vooral de technische 

sector lijdt hieronder. We willen deze beroepsuitsluiting voor-

komen, dus is het belangrijk dat jonge kinderen al in het PO 

realistische beroepsbeelden aangereikt krijgen. Verschillende 

studies tonen aan dat het belangrijk is om op jonge leeftijd 

al ervaringen op te doen met verschillende beroepen en 

sectoren. Dit vergroot de kans dat kinderen op latere leeftijd 

met voldoende kennis een bewuste keuze maken voor een 

bepaalde studie en loopbaan.”

“Uit onderzoeken blijkt dat kinderen al op jonge leeftijd 

beroepen uitsluiten, vaak op basis van stereotype beelden die 

ze hebben.”

Talenten ontwikkelen en ontdekken en 
publiek-private samenwerkingen

De twee andere belangrijke thema’s die spelen zijn (techni-

sche) talenten ontdekken en ontwikkelen en publiek-private 

samenwerkingen. Miriam: “Kinderen weten vaak niet welke 

talenten nodig zijn om een technisch beroep uit te oefenen. 

Onze activiteiten helpen hen deze (technische) talenten 

ontdekken en ontwikkelen.” Daarnaast schrijft het Techniek-

pact Twente voor dat één van de doelstellingen voor het 

primair en voortgezet onderwijs is, dat er aandacht is voor 

voorlichting, oriëntatie en stimulering van een intensieve sa-

menwerking met het bedrijfsleven. De actieverantwoordelijke 

Provincie Overijssel stelt op grond hiervan als doel dat 50% 
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van het primair en voortgezet onderwijs (VO) in Overijssel op 

het einde van de periode (2019) een actieve samenwerking 

heeft met het bedrijfsleven. Miriam: “Ook dit doel verdient 

veel aandacht en inzet. Zowel scholen als bedrijven zien hier 

de meerwaarde van in, maar weten elkaar vaak niet te vinden, 

hoewel dit verschilt per regio. Daar ligt nog een uitdaging 

waarbij TechYourFuture kan ondersteunen en verbinden.”

Rol van TechYourFuture: onderzoeken, 
ontwikkelen en activeren

Een uitdagend krachtenveld! Op grond van bovenstaande 

doelen, ambities en actuele thema’s is Miriam helder over 

de rol van TechYourFuture: “Die is om de kennis uit onze 

onderzoeken in de praktijk te brengen, door oplossingen en 

producten te ontwikkelen en het basisonderwijs hierin te 

ondersteunen. Daarin streven we de doelstellingen na die zijn 

opgesteld in het Techniekpact, maar ook helpen we doelen 

realiseren van de provincie Overijssel. Bij onze ondersteuning 

staat centraal dat we willen dat basisscholen uiteindelijk zélf 

aan de slag kunnen. Daarom ligt onze focus op de onderwijs-

professional. Voor de goede orde: dit kan een leerkracht zijn, 

maar ook schoolleider, coördinator, of een coach.”

Vier resultaatgerichte activiteiten
Op basis van de geschetste doelen en haar wetenschappelijke 

onderzoek concentreert TechYourFuture zich op vier activitei-

tenvelden: Beroepsoriëntatie in het basisonderwijs, Effectieve 

bedrijfsbezoeken, Technieklokalen en Ambassadeurs. Graag 

legt Miriam deze nader uit.

Beroepsoriëntatie in het basisonderwijs 

Kinderen vormen al op jonge leeftijd een begrensd ge-

bied van ‘acceptabele’ beroepen. Op basis van idealistische 

ambities als bovengrens en realistische ambities als onder-

grens, kiezen ze beroepen vallend binnen de kaders die zij 

acceptabel achten. Miriam: “Tot op heden is er echter weinig 

bekend over de mate waarin er aandacht is voor (technische) 

beroepsoriëntatie op de basisschool. Daarom hebben we in 

samenwerking met TechniekTalent.nu recent een kleinschalig 

onderzoek uitgevoerd. Op basis van kennis uit de literatuur, 

gesprekken met basisscholen en experts van o.a. NEMO, 

VHTO, C3, JetNet en TechNet, hebben we inzicht verkregen in 

de bestaande vormen van beroepsoriëntatie en de erva-

ringen daarmee. We zijn nu aan het inventariseren hoe wij 

scholen hier verder bij kunnen ondersteunen en wat zij nodig 

hebben.” De betrokken experts en scholen kwamen uit het 

Technieklokalen
TechYourFuture ontvangt steeds meer vragen vanuit PO over 

het inzetten van technieklokalen. Stichting Zwaluwstaarten is 

een samenwerking van een aantal grote bedrijven in de regio 

Rijssen/Holten – Voortman Steel Machinery, De Groot Instal-

latiegroep - en opleidingscentra Bouwgilde, OT&L en Remo. 

Miriam: “Deze stichting heeft TechYourFuture gevraagd om 

ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een onder-

wijsprogramma voor de regio Rijssen/Holten, waarbij een 

modern technieklokaal wordt ingericht voor alle basisscholen 

in de regio. Dit is een geslaagd voorbeeld van hoe bedrijfsle-

ven en onderwijs samen op kunnen trekken om betekenisvol 

techniekonderwijs vorm te geven. Daarnaast speelt deze 

vraag ook bij het VO.” In het kader van de ontwikkelingen in 

het VMBO zijn scholen ook aan het nadenken over hoe ze 

technieklokalen op een betekenisvolle en duurzame manier 

kunnen inzetten. Miriam: “Zo kwam deze vraag ook vanuit het 

TCC bij TechYourFuture terecht.”

Ambassadeurs
Diverse onderzoeken tonen aan dat rolmodellen een grote rol 

spelen bij het beïnvloeden van beroepsbeelden van kinderen. 

Door rolmodellen aan te bieden kunnen we (gender)stereoty-

pes en vooroordelen doorbreken. Om jongeren een veelzijdig 

en realistisch beeld te geven van de technische sector, zet 

TechYourFuture ambassadeurs in. Miriam: “Jonge, enthousias-

te werknemers of techniekstudenten tussen de 18 en 30 jaar 

die gastlessen geven. Zij kunnen de leerlingen in het basis- en 

voortgezet onderwijs uit eigen ervaring vertellen wat tech-

niek te bieden heeft.” 

  

hele land, om binnen dit kleinschalige onderzoek toch een 

goed representatief beeld te geven van de huidige praktijk. 

Om een idee te geven van de reikwijdte van de activiteiten en 

netwerken van TechYourFuture: bij dit onderzoek zijn zowel 

scholen als experts uit heel Nederland betrokken. 

Effectieve bedrijfsbezoeken
TechYourFuture heeft in het schooljaar 2015-2016 een metho-

diek voor effectieve bedrijfsbezoeken in het basisonderwijs 

ontwikkeld. Talentontwikkeling, beeldvorming en aandacht 

voor techniek staan hierbij centraal. Miriam: “Sindsdien zijn 

we bezig met het verbeteren, verduurzamen en opschalen 

van deze methodiek. Er is veel vraag naar een effectieve 

aanpak voor bedrijfsbezoeken, vanuit zowel de basisscholen 

als bedrijven. Zo hebben we in 2018 een succesvolle pilot 

gedraaid bij de Techniekdag in Nijverdal, waarbij vijf scholen 

en bedrijven gebruik maakten van de methodiek. 

Dit jaar is het aantal deelnemers verdubbeld.” Omdat het 

organiseren van een bedrijfsbezoek veel kan vragen op het 

vlak van organisatie wordt er nu verkend hoe Virtual Reality 

technologie inzetbaar is. Daarnaast wordt er in opdracht 

van het Techniekpact gekeken naar de verdere opschaling 

en verduurzaming van de methodiek. Miriam: “Deze vraag 

speelt ook in het VO. Dus zal de methodiek eveneens worden 

doorvertaald naar het VO.”
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“De rol van TechYourFuture is om 
de kennis uit onze onderzoeken in de praktijk 
te brengen, door oplossingen en producten te 
ontwikkelen en het basisonderwijs hierin 
te ondersteunen”

             Lees ook het interview met de ambassadeurs


