


Generatie Z en Alpha
Leerlingen van nu zijn opgegroeid met de nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën
vragen om een andere aanpak

Nieuwe manier van lesgeven
Werken in projectvorm op basis van onderzoekend en ontwerpend 
leren

Doorlopende leerlijn
Een goede doorlopende leerlijn (PO-VMBO-VO-MBO) met de juiste 
leermiddelen en lesmethodes.

Tijd voor verandering



Wat is STEAM?



Waarom STEAM?

van de huidige VO 
leerlingen zal gaan 

werken in beroepen die 
nu nog niet bestaan

van de nieuwe beroepen 
zullen gerelateerd zijn 

aan STEAM en 
programmeren

van de toekomstige 
beroepen vragen om 

science, technologie en 
wiskundige vaardigheden

Bron: World Economic Forum



De 7 werelden van techniek

Bron JetNet



De 7 essentiële technologieën



Voor een toekomstbestendige implementatie van deze complexe technologieën 
binnen het VO en MBO heeft Techni Science een totaaloplossing ontwikkeld



Hardware

Neuron platform
PO/VO onderbouw; Digitale geletterdheid & 21e eeuwse
vaardigheden | Kerndoelen Mens & Natuur | Oriëntatie op studie 
en beroep

• Basiskennis elektronica, constructie, mechanica
• Projectmatig onderzoekend en ontwerpend leren
• Technologieën: Robotica, Programmeren, IoT, AI
• 30 slimme en intuïtieve sensoren, actuatoren en                          

bouwcomponenten
• Programmeerbaar met Scratch
• Combineren met 3D printen en lasersnijden
• Compatibel met Lego bouwstenen

mBuild platform  
VMBO/VO/MBO onderbouw, bovenbouw: profielen PIE, D&P, MVI, Groen. 
Keuzevakken: Robotica, innovatie & prototyping. Technasium O&O | Bèta vakken: 
natuurkunde en biologie

• Kennis en vaardigheden elektronica, techniek, prototyping
• Projectmatig onderzoekend en ontwerpend leren
• Technologieën: Robotica, Programmeren, IoT, AI, Drones
• 60 slimme en intuïtieve sensoren, actuatoren en bouwcomponenten
• Programmeerbaar met Scratch, Python, C++
• Compatibel met Lego bouwstenen



Hardware

Makerspace platform
VMBO,MBO, HBO bovenbouw. Profiel PIE, D&P, MVI, Groen. 
Keuzevakken: o.a Robotica, innovatie & prototyping. Mechatronica, engineering

• Kennis en vaardigheden: prototyping, engineering, industriële automatisering
• Projectmatig onderzoekend en ontwerpend leren
• Technologieën: Robotica, Programmeren, IoT, AI
• 400+ verschillende componenten: sensoren | actuatoren | mini computers | constructie| mechanica
• Programmeerbaar met Scratch, Python, C++
• Combineren met 3D printen en lasersnijden



Hardware

Laserbox
PO/VMBO/VO/MBO/HBO

• Mobiele desktop lasersnijder incl. afzuiging
• Kan direct lasersnijder vanaf handgemaakte tekening
• Een lasersnijder is digitaal gereedschap welke nodig 

is binnen onderzoekend en ontwerpend leren om te kunnen protoypen.
• Kennis en vaardigheden zijn nodig voor leerlingen om lasersnijden natuurlijk in te   

zetten bij het bedenken van oplossingen 

mcreate 3D printer
VMBO/VO/MBO/HBO

• Slimme 3D printer  
• Auto-leveling en filament herkenning
• 3D is digitaal gereedschap welke nodig is binnen onderzoekend 

en ontwerpend leren om te kunnen protoypen.
• Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om 3D 

printen natuurlijk in te zetten bij het bedenken van oplossingen. 



Software
Een platform voor alle programmeertalen en ieder device



Lesmethodes onderzoekend leren

• Robotica
• Dataloging
• Programmeren
• Sensoren
• Actuatoren
• SBC (singelboard computers)
• 3D printen
• Lasersnijden
• IoT
• AI

Basismodules



Lesmethodes ontwerpend leren
STEAM uitdagingen

17 werelddoelen

Toepassen
• Kennis
• Vaardigheden

Leren
• Ontwerpen
• Prototyping



Training & Support

• Docent faciliteert, coördineert en coacht
binnen onderzoekend en ontwerpend leren

• Training en support bij implementatie
van Makeblock en/of STEAM in je 
onderwijs systeem



Strategische inrichting
een inspirerende leeromgeving nodig waar alle leermiddelen voorhanden zijn en die je uitdagen om aan de slag te gaan

Voorbeeld projecten

Onderdelen die klaar liggen

om te gebruiken

Groepswerkplekken



Implementatie in bestaande leerroutes
“ Net zoals we rekenen en schrijven in alle vakken toepassen, zouden we dat ook met programmeren en robotica 

moeten doen. Niet als vervanging maar aanvullend.”



Samenvatting

• Mindset: manier van lesgeven voor Generatie Z en Alpha
• Doorlopende leerlijn
• Totaalpakket met Makeblock en Techni Science
• Hulp en advies bij implementatie



Meer informatie?

De toekomst is NU, maak vrijblijvend een afspraak voor een adviesgesprek en demonstratie. Je 
ontvangt tijdelijk een gratis een onderwijs implementatieplan en training. 

www.techniscience.com
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