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 VOORWOORD

Je hoort vaak “Het onderwijs 
moet …”. Die lijst wordt steeds 
langer en staat bovendien 

vol mythes. Pedagoog en onder-
zoeker Pedro De Bruyckere laat 
zijn licht schijnen op vijf ervan. 
Elke ouder, hoe divers ook, heeft 
volgens hem last van opvoe-
dingsonzekerheid en maakt keu-
zes voor de toekomst van zijn of 
haar kind vanuit die onzekerheid. 
Moeilijk bereikbare ouders zijn 
niet minder geïnteresseerd in het 
schoolgebeuren of de toekomst 
van hun kind, maar uiten dat op 
een andere manier. 

Ouders betrekken blijft een 
uitdaging voor leerkrachten en 
scholen, vaak door gebrek aan tijd 
en knowhow. Brugfiguur Fatiha 
is professioneel bruggenbouwer 
tussen haar school en de gezin-
nen. Samen met leerkracht Dries 
geeft ze tips over hoe je je school 
(letterlijk) openzet voor ouders en 
vertelt hoe je het best een ver-
trouwensband met hen opbouwt. 
Vertrouwen komt namelijk van 
pas wanneer je het samen hebt 
over de toekomst van een kind.

Makerslabs schieten als padden-
stoelen uit de grond. Je vindt in 
deze editie concrete tips over hoe 
je er ook eentje in jouw school  
installeert. Te weinig tijd, ruimte of 

budget om er zelf een te bouwen? 
Neem dan je leerlingen mee naar 
een STEM-workshop buiten de 
school. We wijzen je de weg naar 
enkele leuke activiteiten.

Ten slotte duiken we in de hoof-
den van leerlingen die net gestart 
zijn in het derde jaar elektrotech-
niek. Wat verwachten ze van hun 
studierichting? Waarom maakten 
ze de keuze voor elektrotechniek? 
En hoe gaat het er daar aan toe? 
Zo zie jij meteen waar je je leerlin-
gen met elektrotechnisch talent 
naartoe oriënteert. 

Zo probeert Volta je opnieuw te 
ondersteunen bij je rol als studie-
keuzeadviseur, bruggenbouwer, 
inspirator en motivator van het 
vele technische talent dat ook in 
jouw school te vinden is. 

Heb je nood aan nog meer 
inspiratie?  
De Facebookgroep Elektroclub 
voor leerkrachten vormt een 
levendige community. En op  
www.elektroclubvoorleerkrachten.be 
vind je een schat aan didactisch 
materiaal, tips, … 

Peter Claeys 
Directeur Volta

Welkom!
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ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

BINNENKORT HEBBEN WE THUIS ALLEMAAL EEN ELEKTRISCH 
LAADSTATION VOOR ONZE AUTO, ZONNEPANELEN MET EEN 
THUISBATTERIJ, EEN WARMTEPOMP, … ALTHANS, DAT HOPEN WE.

WACHTEN OP 
JOUW LEERLINGEN!

10.000 JOBS IN
ELEKTROTECHNIEK 

Om de transitie naar hernieuwba-
re energie waar te maken, zijn er 
minstens 10.000 extra technische 
hoofden en handen nodig. We heb-
ben dus nog een gigantische kloof te 
dichten. En dat wordt een uitdaging, 
want hoewel de nood zeer hoog is, 
studeren er steeds minder leerlingen 
af in elektrotechnische opleidingen. 

Tijd voor verandering dus! Er liggen 
heel wat mooie jobs te wachten 
op jouw leerlingen. 
Help jij hen kiezen 
voor een opleiding 
in elektrotechniek? 
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10.000 JOBS IN
ELEKTROTECHNIEK 

BEROEPENOVERZICHT 
Er zijn heel wat verrassende beroepen!

 TECHNISCH TALENT STIMULEREN

Elektrische installatie: 
 — elektrotechnisch installateur  
 — elektrotechnisch monteur  
 — bordenbouwer  
 — elektrotechnicus   
 — installateur 
gebouwenautomatisering   

 — installateur basiscomponenten

 Infrastructuur:
 — installateur 
nutsvoorzieningen

 — plaatser boven- en 
ondergrondse leidingen 

 ICT & data:
 — technicus IoT
 — datacommunicatie- en 
netwerktechnieker

 — installateur databekabeling 
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“Aan huishoudelijke installaties komt veel 
domotica – en dus programmeren – te pas. 
Het is leuk om daarover bij te leren en je te 
specialiseren in die systemen. ”  
Maxim, elektrotechnisch installateur 

“In de marketing zat ik de hele tijd te draaien  
op mijn stoel. Dat was niets voor mij.  

We werken aan projecten van begin tot einde: 
kappen, slijpen, kabels trekken, verlichting en 

stopcontacten plaatsen en afwerken. Ik vind het 
spannend om telkens weer het resultaat te zien.”  

Gitte, elektrotechnicus 
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 Hernieuwbare energie:
 — specialist hernieuwbare 
energietechnieken

 — technicus hernieuwbare 
energietechnieken

 — technicus fotovoltaïsche 
panelen  

 — installateur Energie 
management systemen 
(EMS)  

 — installateur huishoudelijke 
batterijopslag   

 — installateur laadpalen EV  

 Automatisatie:
 — elektromecanicien   
 — technicus industriele 
elektriciteit  

 — onderhoudsmonteur  
 — onderhoudstechnicus  
 — meet-en regeltechnicus

 Logistiek:
 — heftruckchauffeur
 — magazijnier
 — reachtruckchauffeur
 — vrachtwagenchauffeur
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“Ik bouw de elektrische borden 
om acht vestigingen van 
McDonald’s te automatiseren. 
Je kan zo’n bord vergelijken 
met een grote zekeringskast, 
alle elektriciteit van een 
restaurant wordt erop 
aangesloten. De bouw gebeurt 
in ons atelier, en daarna 
plaatsen we de borden in de 
gebouwen. ”  
Jonathan, installateur 
gebouwenautomatisering 

“Het leukste aan deze job vind 
ik de afwisseling. Nochtans doe 
je als elektricien gespecialiseerd 
in zonnepanelen in feite steeds 

hetzelfde. De monteur bevestigt 
de panelen op het dak en jij plaatst 

een omvormer in de woning, die je 
verbindt met de elektriciteitskast. 

Daarna verbind je de 
zonnepanelen met de omvormer 
en controleer je of alles werkt, en 

voilà, klaar. Toch zijn geen twee 
werkdagen hetzelfde, omdat elke 

werf anders is.” 
Matthias, installateur van 

zonnepanelen



 TECHNISCH TALENT STIMULEREN

 Warmte-koeling:
 — koeltechnicus
 — koelmonteur
 — regeltechnicus klimatisatie
 — installateur warmtepompen

 Podiumtechnieken:
 — podiumtechnicus
 — assistent 
podiumtechnieken

 Beveiliging:
 — beveiligingstechnicus 
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“Het is voor mij meer een 
hobby dan een job. Ik 
ben gespecialiseerd in IT, 
en ik programmeer het 
liefst de CCTV-camera’s. 
Beveiligingstechniek 
is de toekomst. Bij elk 
huis of bedrijf vind je 
tegenwoordig camera’s en 
inbraakbeveiligingssystemen.” 
Amir, beveiligingstechnicus 

“Het is een kleine sector 
en het is moeilijk om 
technisch geschoolde 
mensen te vinden. Als 
podiumtechnicus krijg 
je nu heel veel kansen. 
Kijk naar mij: ik mocht 
op wereldtournee met 
Coldplay!”  
Juul, licht- en 
geluidstechnicus 

“Ik zou deze job aan iedereen 
aanraden, meisjes en 
jongens. Het is ontzettend 
gevarieerd werk, uitdagend 
én heel toekomstgericht, 
denk maar aan de 
klimaatproblematiek.”  
Hélène, specialist 
koeltechniek en 
airconditioning 
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5 MYTHES OVER 
TECHNISCH TALENT

Pedro De Bruyckere
Pedagoog 
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 TALENT ONTDEKKEN

‘HET ONDERWIJS MOET … GOED ORIËNTEREN, TALENT ONTDEKKEN EN 
STIMULEREN, VOOROORDELEN BESTRIJDEN, OUDERS BETREKKEN, …’.
HET LIJSTJE WORDT STEEDS LANGER. HOU JIJ HET NOG BIJ?
PEDAGOOG EN ONDERZOEKER PEDRO DE BRUYCKERE LAAT ZIJN LICHT 
SCHIJNEN OP ENKELE MYTHES IN HET ONDERWIJS EN GEEFT CONCRETE 
TIPS WAARMEE JIJ AAN DE SLAG KAN! 

Vooroordelen over technische 
studierichtingen doorprikt door 
Pedagoog Pedro De Bruyckere.

“Veel talent is onder de radar 
gebleven omdat het nooit 
gestimuleerd is.

Pedro: “Intelligentietests zijn in het leven 
geroepen om op korte tijd te weten wie extra 
ondersteuning nodig had. Opeens legde men ook 
de link tussen intelligentietests en oriënteren.  
In sommige landen zijn de gecentraliseerde 
examens uiteindelijk verkapte intelligentietests. 
En ja, het zijn goede voorspellers, maar geen 
absolute voorspellers. Dat is een belangrijk 
onderscheid. Ook inzake technisch inzicht 
kunnen intelligentietests zeker helpen. 
Intelligentietests bestaan o.a. uit een wiskundig-
logische component en een taalcomponent, maar 
ze testen ook het probleemoplossend vermogen, 
wat een technische vaardigheid is.”

Pedro: “Er bestaat wel degelijk zoiets als aanleg. 
Elke persoon heeft meer aanleg voor het ene 
soort inzicht dan het andere. Maar het gaat over 
het potentieel. Sommige mensen hebben minder 
potentieel voor technisch inzicht, maar als je het 
aanwezige potentieel optimaal gebruikt, zal je 
meer bereiken dan iemand met veel potentieel die 
in zijn omgeving nooit gestimuleerd wordt. Als 
leerkracht is het wel degelijk mogelijk om een 
leerling met een beperkte aanleg voor techniek 
toch veel technische inzichten of vaardigheden 
aan te leren. Je hebt alleen de juiste stimulans uit 
de omgeving nodig.”

Mythe 1: intelligentietests zijn 
slechte voorspellers van hoe iemand 
zal scoren in een technische 
studierichting 

Mythe 2: iemand met weinig 
aanleg voor techniek kan je 
moeilijk technische inzichten of 
vaardigheden bijbrengen
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 TALENT ONTDEKKEN

“Er bestaat wel degelijk zoiets 
als aanleg, maar het gaat 
ook over het potentieel.

Pedro: “Sommige kinderen gingen met hun 
ouders al drie keer naar Technopolis of een 
Makerslab, terwijl anderen die kansen niet 
kregen. Kan je dan spreken van een talent? Of 
heeft hun omgeving hen al een stap verder 
gebracht? Wetenschappelijk gezien is niemand 
het erover eens wat ‘talent’ is. Als je het woord 
gebruikt kan je er volgens mij beter vanuit 
gaan dat bijna iedereen op elk vlak wel een 
zekere mate van talent heeft, en dat je dat kan 
stimuleren. Iedereen stimuleren dus!

In het onderwijs zeggen we vaak “Vertrek 
vanuit de leefwereld van de kinderen”. Dat klopt, 
maar volgens mij moet je er nog een zin aan 
toevoegen: “Vertrek vanuit de leefwereld van 
kinderen, en breek die dan open.” Zodat ze met 
al die zaken in contact komen. Veel (technisch) 
talent is onder de radar gebleven omdat het nog 
nooit gestimuleerd is.”

Pedro: “Over bepaalde studierichtingen hebben 
ouders nu eenmaal vooroordelen: “Mijn kind 
zal minder verdienen, zal zich vuil maken, 
zal onder een baas moeten werken die meer 
gestudeerd heeft, …”. Ouders correct informeren 
is belangrijk, maar ook vooroordelen bijspijkeren 
is nodig. En daar ligt de moeilijkheid, want door 
vooroordelen aan te pakken, loop je het risico ze 
net te versterken. We zijn er in de wetenschap nog 
niet over uit wat de juiste aanpak is. Mijn advies? 
In plaats van ouders te corrigeren op hun 
vooroordelen, kan je beter het goede alternatief 
tonen! Pak uit met de slaagpercentages en 
tevredenheid van leerlingen in technische 
richtingen, maar ook met de infrastructuur van 
technische scholen.”  

Pedro: "Elke ouder heeft last van 
opvoedingsonzekerheid. Bij ouders met een 
lagere SES  (sociaal-economische score) nemen 
de zorgen een andere vorm aan dan bij ouders 
met een hogere SES. Er zijn handvaten om 
daar als leerkracht mee om te gaan. Ten eerste, 
je verwachtingen van een leerling niet laten 
beïnvloeden door zijn of haar sociale achtergrond 
. Ten tweede, meer contact met de ouders leggen. 
Nu denk je misschien: “Ja, maar het zijn net de 
ouders met een lagere SES die we moeilijker 
bereiken”. Toch wil ik benadrukken hoe 
belangrijk informele contacten zijn, omdat ze de 
drempel verlagen. Je kan formele momenten – 
zoals oudercontacten – afwisselen met informele, 
bijvoorbeeld: geregelde telefoongesprekken 
met ouders, de leraarskamer of klas ’s ochtends 
openzetten voor ouders om samen een koffie te 
drinken, enzovoort.” 

Mythe 3: je moet technisch  
talent ontdekken voor je het  
kan stimuleren

Mythe 4: je kan gemakkelijk 
vooroordelen over technisch talent 
bij ouders bestrijden 

Mythe 5: ouders met een lagere 
SES liggen minder wakker van het 
schoolgebeuren dan ouders met een 
hogere SES 
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BOUW EEN BRUG 
TUSSEN LEERKRACHTEN 
EN OUDERS

EEN GOEDE VERTROUWENSBAND IS EEN WIN-WIN-WIN

VOOR OUDERS, LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN. 

 KIEZEN VOOR TECHNIEK
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OUDERS BETREKKEN BLIJFT DOOR EEN GEBREK AAN 
TIJD OF KNOW-HOW EEN UITDAGING VOOR SCHOLEN. 
BRUGFIGUUR FATIHA STAAT LEERKRACHT DRIES EN 
ZIJN COLLEGA’S BIJ EN VORMT DE BRUG NAAR OUDERS. 
HOE DIE SAMENWERKING VERLOOPT EN WELKE BEST 
PRACTICES ZIJ GEBRUIKEN, LEES JE HIER.

Ouders betrekken 
blijft een uitdaging 

Dries: “Als leerkracht heb ik wel 
eens vijf minuten om met ou-
ders te praten, maar om diep in 
te gaan op een probleem is er 
niet genoeg tijd. Voor bepaalde 
kinderen hebben onze brugfi-
guren uren, dagen of weken van 
hun tijd nodig voor begeleiding. 
Dat zijn de kinderen die je als 
leerkracht zeer moeilijk aan 
kunt, maar het zijn wel degenen 
die ons het meest nodig hebben. 

De nood aan ondersteuning 
van een brugfiguur verschilt 
van leerkracht tot leerkracht. 
In coronatijden zagen we dat 
sommige collega’s erin slaag-
den om alle ouders te bereiken, 
hoewel bepaalde gezinnen zeer 
teruggetrokken waren. Andere 
collega’s hadden het moeilijker, 
maar slaagden er in samenwer-
king met de brugfiguren toch 
in om uiteindelijk iedereen te 
bereiken.”

Een brugfiguur 
probeert elke vraag  
te beantwoorden

Fatiha: “We proberen letter-
lijk de brug te zijn tussen de 
school en de thuissituatie van 
de kinderen. We zijn er voor 
alle ouders en gezinnen, maar 
vooral bij kwetsbare gezinnen 
proberen we kort op de bal te 
spelen. Wanneer iemand kwets-
baar of kansarm is, is moeilijk te 
bepalen. Dat uit zich op allerlei 
vlakken. Als ouders zelf naar 
ons toestappen is het gemak-
kelijker te herkennen, maar 
vaak ontdekken we het toevallig 
door op huisbezoek te gaan. 
Niemand loopt er graag mee 
te koop dat men kwetsbaar of 
arm is. 

We kijken goed waar de noden 
zitten en gaan daar heel ver 
in: van helpen bij vragen rond 
kinderbijslag of documenten 
invullen, tot ondersteuning 
bij buitenschoolse activitei-
ten. Niet-kwetsbare kinderen 
vinden gemakkelijk de weg naar 
een sportclub, maar kwetsbare 
ouders zijn vaak minder op de 
hoogte. Dan gaan we samen 
met hen door de financiële en 
praktische mogelijkheden en 
gaan we eventueel zelfs mee 
naar de sportclub om ze mee op 
gang te trekken.” 

“De nood aan 
ondersteuning van 
een brugfiguur 
verschilt van 
leerkracht tot 
leerkracht. 

Dries ↑
Leerkracht nestklas 4de, 5de en 
6de leerjaar
Jenaplanschool De Feniks Gent

Fatiha Rochdi ↗
Brugfiguur 
Jenaplanschool De Feniks Gent
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Leerkrachten en 
brugfiguren werken 
hand in hand

Dries: “De samenwerking met 
de brugfiguren loopt in twee 
richtingen. Wij merken dingen 
op bij leerlingen en signaleren 
dat. Als ouders voor ons moei-
lijk bereikbaar zijn, spreken de 
brugfiguren hen proactief aan. 
Soms komen ouders ook zelf 
met een vraag tot bij de brugfi-
guur, die al dan niet doorgeeft 
aan ons. 

Fatiha: “Het is een wij-verhaal. 
Ik kan niet veel bereiken zonder 
mijn collega’s. Toch blijft het 
delicaat. Als ouders mij iets 
in vertrouwen vertellen, is 
het soms belangrijk dat de 
klasleerkracht ervan weet. 
Maar als ouders aangeven dat 
ze dat (nog) willen, mag ik 
hun vertrouwen niet schaden. 
Soms zoeken we dan een 
oplossing en moet het niet tot 
bij de leerkracht komen, maar 
soms probeer ik hen toch te 
overtuigen om de stap naar 
de leerkracht te zetten. Eens 
ouders de klasleerkracht beter 
kennen, gaan ze gemakkelijk 
rechtstreeks naar hen, maar wij 
kunnen als een laagdrempelige 
tussenstap fungeren.”

Ouders betrekken is 
een inspanning van de 
hele school

Dries: “Wij zijn een open school 
die ouders ’s morgens tot in de 
klas probeert te krijgen, zodat 
we kort met hen kunnen praten. 
Zo kunnen we ook snel op de 
bal spelen als er iets is. Als iets 
moeilijk loopt, weten ouders 
het liever snel zodat ze kunnen 
handelen. Wachten tot het 
volgende oudercontact heeft geen 
zin, want dat geeft hen het gevoel 
dat ze veel tijd verloren zijn. 

Communiceren met ouders is 
gebaseerd op respect. We willen 
hen vooral het gevoel geven 
dat we niet oordelen. Een ver-
trouwensband bouw je traag en 
langzaam op, maar eens je dat 
vertrouwen hebt, worden net 
dat de sterkste banden. Daarna 
blijft het een kwestie om dat 
vertrouwen niet te schaden. 
Ouders zijn vaak benieuwd 
hoe het in de klas gaat en ze 
zijn zeker welkom. Omdat mijn 
collega’s daar al in investeren 
in de voorgaande jaren, merk 
ik in de bovenbouw dat ouders 
mij uit zichzelf aanspreken om 
betrokken te zijn. Ik pluk daar de 
vruchten van en speel er gretig 
op in, want als ik dat zou afblok-
ken, houden ze er ook mee op.” 

Professionele 
bouwer van 
vertrouwensbanden

Fatiha: “Vertrouwen is de 
basis. De eerste maanden van 
mijn job moet ik bijna uitslui-
tend daaraan werken. Dat doe 
ik onder andere door niet alleen 
slecht nieuws te vertellen, maar 
ook met ouders te spreken als 
het goed gaat. Ik zorg er ook 
voor dat ouders dagelijks mijn 
gezicht zien, zodat ik geen 
vreemde voor hen blijf. En 
verder investeren we veel in 
informele contacten, zoals kof-
fiemomenten of gesprekjes op 
de speelplaats. 

“Communiceren met 
ouders is gebaseerd 
op respect. We willen 
hen vooral het gevoel 
geven dat we niet 
oordelen. 

Fatiha Rochdi ↗
Brugfiguur 
Jenaplanschool De Feniks Gent
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Hoe betrek je 
ouders bij het 
studiekeuzeproces?

Dries: “Bij het oudercontact 
in oktober polsen we naar hoe 
ouders de studiekeuze van hun 
kind zien, aan welke scholen ze 
denken en waarom. Dan zien 
we meteen welke ouders zelf-
standig de weg zullen vinden 
en welke ouders compleet uit de 
lucht vallen. Soms is informe-
ren voldoende om hen op de 
juiste weg te zetten, maar als 
we merken dat de drempel te 
groot is, neemt de brugfiguur 
het over.”

Fatiha: “Wij helpen ouders bij 
de aanmelding en inschrijving 
of maken zelfs afspraken voor 
schoolbezoeken. Om te ver-
mijden dat ouders in juni voor 
verrassingen komen te staan, 
plannen we 4 gesprekken per 
schooljaar in. Als we het nodig 
vinden om bepaalde gezinnen 
beter te begeleiden bij de stu-
diekeuze, nodigen wij hen uit 
voor extra gesprekken.”

Dries: “We nemen een rol als 
adviseur in, maar laten de keuze 
aan de ouders. Als we merken 
dat een ouder met een ander 
idee zit dan wij wijzen we niet 
met de vinger, maar gaan we 
met hen in gesprek. Gelijk-
waardigheid en luisteren naar 
de argumenten van ouders is 
belangrijk. Een ouder kent zijn 
kind ten slotte het best. Wij zien 
als leerkracht bijvoorbeeld niet 
dat een kind veel stress heeft 
voor een dictee. Vaak geven 
ouders argumenten die ons een 
vollediger beeld geven van het 
kind. Daarmee gaan we verder 
aan de slag in de begeleiding 
van de studiekeuze.” 

De brugfigurenwerking is een initiatief 
van het onderwijscentrum van Stad Gent. 
Meer weten over deze werking of ben je 
op zoek naar meer tips? Scan de QR-code! 

“Wij helpen ouders 
bij de aanmelding en 
inschrijving of maken 
zelfs afspraken voor 
schoolbezoeken. 
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OP BEZOEK IN HET 3DE JAAR 
ELEKTROTECHNIEKEN BIJ JUF REBECCA 

“IK WIL EEN BREDE 
KENNISMAKING 
MET TECHNIEK 
AANREIKEN”

15

 KIEZEN VOOR TECHNIEK



ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

“Elektrotechnieken is een oplei-
ding in de dubbele finaliteit. Dat 
betekent dat leerlingen erna kun-
nen gaan werken als bijvoorbeeld 
elektrotechnisch installateur, 
reparateur, technisch tekenaar 
of industrieel elektrotechnie-
ker. Maar ook verder studeren 
behoort tot de mogelijkheden, 
want er gaat ook aandacht 
naar leren leren. Door de brede 
algemene vorming die leerlingen 
krijgen zouden ze zelfs kunnen 
kiezen voor een hogere studie die 
helemaal niets meer met techniek 
te maken heeft. Al zou dat natuur-
lijk jammer zijn, want technische 
mensen zijn broodnodig op onze 
arbeidsmarkt.” 

“De meeste leerlingen kiezen 
de richting bewust omwille van 
de combinatie werken met de 
handen én kennis opdoen. Maar 
er zijn er altijd ook enkele die 
nog twijfelen welke richting ze 
uit willen. Daarom probeer ik om 
iedereen op een leuke manier 
van techniek te laten proeven, in 
al haar aspecten. Daarom voor-
zie ik naast de vaste leerstof elk 
jaar een aantal nevenprojectjes. 
Om de elektrische panelen van 
de leerlingen te personaliseren, 
hebben we onlangs naamkaart-
jes gemaakt in hout. Binnenkort 
gaan we een gesoldeerde kerstbal 
maken. 

TOEN REBECCA ZELF NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZAT, GAF NIET 
IEDEREEN HAAR HET GEVOEL DAT ZIJ ALS MEISJE OP HAAR PLAATS 
ZAT IN EEN TECHNISCHE RICHTING. OM TE VOORKOMEN DAT DE 
GESCHIEDENIS ZICH ZOU HERHALEN, WAS ZE VASTBERADEN OM 
ZELF LEERKRACHT ELEKTRICITEIT-MECHANICA TE WORDEN EN ÉLKE 
LEERLING IN HAAR KLAS VOOR DE VOLLE 100% TE STEUNEN.  
DAT DOET ZIJ VANDAAG IN PTS BOOM.

Quinten (15)

“Later wil ik zelfstandig 
elektricien worden. Deze 
opleiding is de ideale 
voorbereiding, want je leert 
projecten van a tot z tot een 
goed einde te brengen. Je 
moet zelf schema’s lezen en 
tekenen, je materialen kiezen, 
alles aansluiten en controleren. 
Allemaal binnen de opgegeven 
tijd, anders krijg je minder 
punten. Dat we oefenen om bij 
te houden hoe lang we werken 
is bovendien handig voor als je 
later facturen moet opmaken.”

REBECCA VAN DER AA

Leerkracht elektriciteit-mechanica, PTS Boom
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Jasper (14)

“Op de lagere school hebben 
we in de klas een elektrisch 

proefje gedaan. Dat vond 
ik zo leuk, dat ik besloot 

om in het middelbaar een 
technische richting te 

volgen. Nu we voor het 
eerst uitgebreide praktische 

oefeningen mogen doen, 
weet ik dat het de juiste 

keuze was. Door al die 
technische handelingen 

uit te voeren en logisch te 
redeneren, merk je meteen of 
je technisch aangelegd bent. 
En ja, het is écht mijn ding.”

Zo ontdekken ze toffe techni-
sche toepassingen en oefenen 
ze tegelijkertijd nuttige vaardig-
heden. Verder wordt in de prak-
tijklessen de nodige aandacht be-
steed aan skills als netjes werken, 
veiligheid en tijdmanagement. 
Die zijn erg belangrijk, voor elke 
professional.”

 KIEZEN VOOR TECHNIEK

Ruben (14)

“De interesse voor techniek 
heb ik van mijn papa. Hij is 
zelfstandig airco-installateur 
en ik ben aan het overwegen 
om later mee in de zaak 
te stappen. Nu al mag ik 
regelmatig mee om te 
helpen. Papa weet alles over 
koeling en leert mij daar veel 
over. Maar hij is geen expert 
in elektriciteit. Als ik dat 
wel word, vullen we elkaar 
perfect aan.”

“De combinatie 
werken met de 
handen én kennis 
opdoen maakt de 
richting interessant.
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Nathan (14)

“Ik vind het boeiend om met 
mijn handen te werken en 
tegelijk dieper in te gaan op 
de theorie achter elektriciteit. 
Maar wat ik later precies 
wil doen, weet ik nog niet. 
Misschien maak ik op termijn 
de overstap naar warmte- en 
koeltechnieken, want veel 
mensen willen nu een airco 
of warmwaterpomp laten 
plaatsen. Ik zie nog wel wat mij 
het beste ligt.” 



ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

WAAROM ELKE SCHOOL  
ER EENTJE WIL HEBBEN
Makerslabs schieten als paddenstoelen uit de grond.  
Ze zijn razend populair in veel scholen. 

Waarom? 
 — Techniek! Alles is verbonden met technologie en 
verandert daarbovenop nog eens vliegensvlug. 
Om die technische hogesnelheidstrein bij 
te houden, breng je je leerlingen beter zo veel 
mogelijk in contact met techniek. 

 — Spelen en ontdekken! In een makerslab zijn 
leerlingen vrij. Ze beslissen zelf wat ze doen 
en aan het eind van de rit heeft iedereen 
iets persoonlijks gemaakt. Creativiteit, 
experimenteren, opbouwen en weer afbreken, … 
staan centraal in een makerslab. 

WELKE MIDDELEN  
HEB JE NODIG?
Hoeveel je investeert in je 
makerslab, kies je volledig 
zelf. Op zich is een budget 
van een paar honderd 
euro al voldoende voor 
een basisuitrusting. Zie je 
het groots? Dan zal je je 
budget uiteraard moeten 
aanpassen. 

DROOM JIJ VAN EEN MAKERSLAB OP JE SCHOOL, MAAR 
WEET JE NIET GOED HOE EN WAAR TE BEGINNEN?  
MET DEZE TIPS TOVER JE EENDER WELKE RUIMTE, 
GROOT OF KLEIN, OM TOT EEN CREATIEVE SPEELTUIN 
VOOR JE LESSEN TECHNIEK! 

ZO BOUW JE 
EEN MAKERSLAB 
OP SCHOOL
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START MET DEZE TIPS! 
1. Trek alle kasten open en verzamel het bruikbaar 

materiaal dat al aanwezig is in je school. Vaak heb 
je al meer in huis dan je denkt. 

2. Zorg voor veel afwisseling in materialen en 
activiteiten. Zo blijft je makerslab altijd boeiend 
voor je leerlingen.

3. Kies voor kwaliteitsvol materiaal. Veel leerlingen 
zullen het materiaal gebruiken, dus het mag niet te 
snel kapotgaan. 

4. Richt je werkplekken slim en logisch in. Je wil je 
verfpotten weghouden van je computers, net zoals 
je zaagmachine van je 3D-printer.

5. Zorg voor een voorraad aan goedkoop, 
veelgebruikt materiaal: karton, mdf, ijzerdraad, 
touw, tape, kurk, satéstokjes, lijm, gekleurd papier, 
wc-rolletjes, plastic bakjes, klei, enzovoort. 

6. Creëer een open sfeer, bijvoorbeeld door open 
kasten. Als je leerlingen al het materiaal zien 
liggen, helpt dat hun inspiratie zeker vooruit! 

7. Zorg voor voldoende opslagruimte voor alle (niet-)
afgewerkte creaties van je leerlingen. Werk daarbij 
in de hoogte, bijvoorbeeld met kasten of waslijnen.

“De E van engineering is 
de saus over de drie andere 
componenten van STEM. Alles 
wat onze leerlingen leren bij 
wiskunde, wetenschappen en 
techniek, brengen ze samen 
in ingenieuze projecten. Die 
maken ze waar in het 'Tinkerlab'. 
Je vindt er computers om 
te programmeren of dingen 
op te zoeken, lasercutters, 
3D-printers, ... Kortom, alles wat 
nodig is om zelfstandig aan de 
slag te gaan.”

Gino Gruyaert
Technisch adviseur elektriciteit 
VTi Roeselare

“Techniek wordt 
ondergewaardeerd, terwijl 
het de toekomst is. Op de 
meeste lagere scholen komen 
technische vaardigheden 
kort tussendoor eens aanbod, 
en meestal erg theoretisch. 
Dat is geen verwijt naar mijn 
collega-leekrachten toe! Wij 
zijn geen supermensen, soms 
heb je gewoon de kennis, tijd 
of mogelijkheden niet om er 
dieper op in te gaan. Daarom 
ben ik blij dat ik de kans heb 
gekregen om dat op mij te 
nemen, in onze speciaal 
uitgeruste containerklas  
‘De Werf’.”

Kris Broos
Leerkracht techniek 
Vrije basisschool De Wieltjes  
in Haacht
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ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

DE DERDE GRAAD 
VERANDERT!

TER HERHALING –  
WAT VERANDERT ER? 
De studierichtingen worden ingedeeld in 
finaliteiten 

 — Arbeidsmarktgerichte finaliteit: bereidt 
leerlingen voor op doorstroom naar de 
arbeidsmarkt.

 — Doorstroomfinaliteit: bereidt 
leerlingen voor op doorstroom naar 
het hoger onderwijs.

 — Dubbele finaliteit: bereidt 
leerlingen voor op doorstroom 
naar de arbeidsmarkt of het hoger 
onderwijs.

Oude studierichtingen verdwijnen, 
veranderen van focus of krijgen een 
nieuwe naam! 

NA DE EERSTE GRAAD IN 2019 EN DE TWEEDE 
GRAAD IN 2021, NEEMT VANAF SEPTEMBER 2023 
OOK DE DERDE GRAAD EEN NIEUWE VORM AAN. 

Doorstroomfinaliteit:
 — Technologische 
wetenschappen en 
engineering 

 — Informatica- en 
communicatietechnologie 

 — Mechatronica 

Dubbele finaliteit:
 — Elektromechanische 
technieken

 — Elektrotechnieken

 — Industriële ICT

 — Koel- en 
warmtetechnieken

 — Elektronicatechnieken 

Arbeidsmarktfinaliteit:
 — Elektrische installaties

 — Elektrische installaties 
duaal

 — Koelinstallaties

 — Koelinstallaties duaal

 — Podiuminstallaties

 — Preventief onderhoud 
machines en installaties 

 — Productie-industrie 

 — Sanitaire- en 
verwarmingsinstallaties

Wil je je leerlingen 
nu al oriënteren 

met zicht op de derde 
graad? Dan kun je 

ze in elektrotechniek 
(studiedomein STEM) 
deze studierichtingen 

voorstellen.
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DE DERDE GRAAD 
VERANDERT!
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Zoek naar 
‘Elektroclub voor 

leerkrachten’  
of scan deze QR-

code: 

AG
EN

D
A Zet deze evenementen in je agenda! 

Beroependorp Geraardsbergen
14 – 16 februari 2023

J.C. De Spiraal Geraardsbergen

Meer info: www.beroepenhuis.be/nieuws/beroependorp-geraardsbergen

Technoboost Waregem
14 – 15 maart 2023

Waregem Expo 

Meer info: www.technoboost.be/events 

Talentenfestival Halle
22 – 24 maart 2023 

Meer info: www.beroepenhuis.be/tag/evenement

Techniekfestival 2023
25 mei 2023 
Flanders Expo Gent 

Meer info: www.techniekfestival.be/editie-2023/

Technoboost Westhoek 
Mei 2023
Furnevent Veurne

Meer info en de exacte datum: www.technoboost.be/events 

Dag van de Wetenschap 2023
November 2023

Online en lokale activiteiten

Meer info en exacte datum: www.dagvandewetenschap.be

Elektroclub voor 
leerkrachten zit op 
KlasCement!
Onze educatieve pakketten, 
interactieve spelletjes en video’s, 
en meer zijn ook te vinden op 
KlasCement! Zo maak jij je lessen 
techniek en elektriciteit nog 
boeiender! 

Volg ons en blijf op de hoogte van 
updates in ons aanbod! 

https://www.beroepenhuis.be/tag/evenement/


HEB JIJ NIET ZOVEEL KAAS GEGETEN VAN TECHNIEK? OF WIL JE JE LEERLINGEN GEWOON EEN HEEL 
LEUKE, LEERRIJKE TECHNIEKNAMIDDAG BEZORGEN? GA DAN OP STEM-WORKSHOP!  BLIJF JE LIEVER 
OP SCHOOL? SOMMIGE ORGANISATOREN KOMEN OOK TOT IN DE KLAS! 

Aan zo’n workshop hangt vaak een prijskaartje vast. Die info geven we hier ook mee.

STEM in de klas
 — Een workshop op basis van 
educatieve LEGO bouwsets, 
waarbij elke leerling werkt op zijn 
of haar eigen niveau. 

 — VOOR WIE? Klassen uit de 3de 
graad basisonderwijs.

 — PRIJSKAARTJE:  
€ 200 voor 2 lesuren;  
€ 300 voor een voormiddag;  
€ 425 voor een hele schooldag.

 — MEER INFO?   
stemindeklas.be   

Astronautenworkshop 
 — Je klas wordt een 
trainingscentrum voor 
astronauten, waar je leerlingen 
de basisprincipes van elektriciteit, 
zonne-energie en de wetten van 
de zwaartekracht leren kennen.

 — VOOR WIE? Klassen uit de 3de 
graad basisonderwijs.

 — PRIJSKAARTJE:  
€ 50 + € 9,50 x aantal leerlingen.

 — MEER INFO?   
www.discoverit.
be/klasworkshops/
astronautenworkshop/ 

Escape room “Hoe ontsnap jij 
aan de klimaatopwarming?”

 — Een educatief spel dat je 
leerlingen aanmoedigt om samen 
verschillende wetenschappelijke 
proeven uit te voeren en zo 
binnen het uur de kluis te 
openen. Het spel leert hen de 
woordenschat, de oorzaken, 
gevolgen en oplossingen van de 
klimaatproblematiek. 

 — VOOR WIE? Klassen uit de 1ste 
graad secundair onderwijs.

 — PRIJSKAARTJE:  
€ 100 (excl. BTW) bij < 12 leerlingen;  
€ 125 (excl. BTW)  bij > 12 leerlingen. 

 — MEER INFO?   
iiw.kuleuven.be/stem/workshops/
sessions/escape-room-core-
hoe-ontsnap-jij-aan-de-
klimaatopwarming 

↘ IN JE VERTROUWDE OMGEVING

SHOP HIER JE
KLASWORKSHOPS! 
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 TIPS

↘ OP VERPLAATSING

Met de klas de boer op
 — Deze workshop vertrekt vanuit 
de context van de boerderij, 
maar haalt verschillende 
onderwerpen aan. Welke 
technische onderwerpen 
er aan bod kunnen komen?  
Slimme machines, energie 
en water (zonnepanelen, 
elektriciteit, waterzuivering, …) 

 — VOOR WIE? Klassen uit de 3de 
graad basisonderwijs.

 — PRIJSKAARTJE: € 130 

 — MEER INFO?   
www.metdeklasdeboerop.
be/content/detail/53/stem-
workshops 

Skillz Atelier: workshop 
elektriciteit 

 — Hier leren je leerlingen 
met interesse in 
technologie en 
elektriciteit op een 
veilige manier hoe 
elektronische apparaten 
en schakelingen 
werken. 

 — VOOR WIE? Kinderen 
van 8 tot 14 jaar.

 — PRIJSKAARTJE: op aanvraag

 — MEER INFO?   
www.skillzatelier.be/
workshops/elektriciteit.php  

Techniek On The Move
 — Dit initiatief van de 
Techniekschuur in Lennik 
brengt techniekworkshops rond 
zonne-energie, elektriciteit, 
lasercutten, solderen, werken met 
printplaatjes, enzovoort.

 — VOOR WIE? Klassen vanaf het 3de 
leerjaar. 

 — PRIJSKAARTJE:  
€ 25 per leerling  
(en € 20 per leerling als je zelf naar 
Lennik gaat).

 — MEER INFO?   
techniekschuur.be/klasbezoeken 

Technotheek: klasworkshops
 — Een racewagen of tekenrobot 
bouwen en aansturen? Het zijn 
maar enkele van de projecten in 
het aanbod van de Technotheek. 

 — VOOR WIE? Klassen uit de 3de 
graad basisonderwijs en de 1ste 
graad secundair onderwijs. 

 — PRIJSKAARTJE: Afhankelijk van de 
workshop. 

 — MEER INFO?   
technotheek.be/aanbod 

Stroomkring XL 
 — Met de Stroomkring XL doe-koffer 
bouwen leerlingen een oversized 
stroomkring en maken zo kennis 
met symbolen en schema’s, 
geleiders en isolatoren en serie- 
en parallelschakelingen. Dankzij 
een praktische handleiding kan je 
verschillende scenario’s uittesten. 

 — VOOR WIE? Klassen uit de 3de 
graad basisonderwijs en de 1ste 
graad secundair onderwijs. 

 — PRIJSKAARTJE: Gratis indien je 
de Stroomkring zelf ophaalt in 
Aartselaar. Indien je het pakket 
laat leveren, kost het € 221 (incl. 
BTW), waarvan € 100 waarborg en 
portkosten.

 — MEER INFO?   
elektroclubvoorleerkrachten.be/
stroomkring-xl-doe-koffer  
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LESMATERIAAL OM JE LESSEN
TECHNIEK TE DOEN KNETTEREN
ZIJN JOUW JONGEREN GEBETEN DOOR TECHNIEK?
WETEN ZE VAN WANTEN MET STROOMKRINGEN EN GELEIDERS?
WAKKER DAN HUN PASSIE AAN MET ONS EDUCATIEF AANBOD.

BESTEL HET OP   � www.elektroclubvoorleerkrachten.be/boeiende-lessen-techniek

Speldoos  
‘Word 
elektrogenie’

 a Doelgroep: 3de graad 
basisonderwijs en  
1ste graad secundair.

 a Een reeks kaartspellen om te spelen 
in groepjes.

 a Tijdens het spel worden de 
leerlingen vertrouwd gemaakt met 
enkele belangrijke aspecten van de 
huishoudelijke elektrische installatie.

 BESTEL ze aan € 30 per exemplaar

ElektroGREENbox 
 a Doelgroep: 3de graad 
basisonderwijs en  
1ste graad secundair.

 a Een speels lespakket met 
lesfiches. 

 a Alles over groene energie, 
duurzaamheid en zuinig 
elektriciteitsverbruik. 

 DOWNLOAD 

Op zoek naar de 
stroombron 

 a Doelgroep: 1ste graad 
secundair.

 a 8 thematische lesfiches 
met opdrachten 
om leerlingen de 
belangrijkste principes 
en begrippen van 
elektriciteit bij te brengen.

 DOWNLOAD

Hier brandt de lamp 
 a Doelgroep: 3de graad 
basisonderwijs. 

 a Lespakket met lesfiches en 
uitdagende kennis- en doe-
opdrachten. 

 a Inleiding in de wereld van 
elektriciteit, een goede mix 
van theorie en praktische 
opdrachten. 

 DOWNLOAD 

http://www.elektroclubvoorleerkrachten.be/boeiende-lessen-techniek

