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Magazine p.3: 

Wij kozen voor techniek! 
 

 

 

 

 

  

Benodigdheden 

Papier, schrijfgerief 

Handig maar niet noodzakelijk: smartphone, 

tablet,… (voor geluidsopname) 

Opdracht 

In het magazine op p. 3 kunnen de leerlingen enkele getuigenissen lezen van 

mensen die dagelijks gepassioneerd bezig zijn met techniek. Allicht kennen de 

leerlingen zelf ook wel iemand (ouder, grootouder, kennis,… ) die bezeten is door 

techniek. Tijd om zelf op interview te gaan!  

Maak een afspraak met de persoon die jij wilt interviewen. Woont die persoon niet 

in je buurt, dan kan je je interview ook via mail of telefonisch afnemen. Selecteer 

enkele vragen die jij belangrijk vindt uit de lijst op de volgende bladzijde en 

noteer de antwoorden er steeds bij tijdens het interview. Om het interview vlot te 

laten verlopen, kan je ook het interview opnemen met een smartphone of tablet. 

Succes!!! 

Verwerking 

Na je interview typ je het gesprek uit, samen met de foto(’s). Wil je alle artikels 

op een mooie manier presenteren? Op de website www.krantenmaker.be kan je al 

je interviews in de lay-out van een echte krant gieten. Hang de resultaten op in de 

klas, zodat alle kinderen de interviews kunnen lezen. 

http://www.krantenmaker.be/
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Magazine p.4: 

 

 

 

 

 

  

Een technische blik 

op je dag! 
Opdracht  

In het magazine op pagina 4 kunnen de leerlingen zelf de oefening invullen waaruit 

blijkt dat techniek en technologie echt overal om je heen te vinden is.  

Ga op zoek naar andere dagdagelijkse activiteiten die overspoeld worden door 

techniek en technologie. Voorbeelden hiervan zijn: koken, met de fiets naar 

school, een les in de klas,… 

Zoek hierbij de nodige foto’s als bewijs en maak hiervan een fotocollage. 
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Magazine p.5: 

Spreek jij een taal van de  

toekomst 

  

Opdracht  

In het magazine op pagina 5 kunnen de leerlingen een test invullen om te bekijken 

of ze over de nodige vaardigheden beschikken om in een STEM-studierichting te 

starten.  

Wil je graag meer informatie over STEM? Surf dan zeker eens naar: 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/aan-de-slag-met-stem en lees er alles over in 

het STEM-kader van het Departement Onderwijs en Vorming. 

Verwerking 

Naargelang het aantal sprookjes, pakmannetjes of gezichtjes de leerling heeft 

aangeduid, kan hij/zij onderaan de pagina lezen in welke groep hij/zij thuis hoort. 

Uiteraard kunnen we niet met zekerheid zeggen dat deze testresultaten echt 

kloppen. Het is enkel onze bedoeling de leerlingen te laten nadenken over hun 

talenten en zo eventueel een klasgesprek op te starten. 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/aan-de-slag-met-stem
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Magazine p.6: 

  

 

Opdracht  

In het magazine op pagina 6 kunnen de leerlingen lezen hoe de website 

www.onderwijskiezer.be kan helpen bij de keuze van de studierichting. 

Op deze website kunnen de leerlingen twee testen afleggen die mee een richting 

kunnen aangeven.  

- I-Like-basic: jouw interesses bepalen je studiekeuze 

- I-Study-basic: jouw studiemethode bepalen je studiekeuze 

http://www.onderwijskiezer.be/
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Magazine p.7: 

Het Technisch Proces:  

de weg naar succes! 
  

Opdracht  

In het magazine op pagina 7 kunnen de leerlingen zien hoe je een probleem het 

beste kan oplossen. Door stap voor stap te werken, ga je het beste resultaat 

bekomen. Uiteraard gaan we dit stappenplan ook eens testen.  

 

Probleem 

Na de invulversie van het Technisch Proces vind je een lijst met problemen. Elk 

groepje kan hieruit een probleem kiezen. 

Heb je extra materiaal nodig om je oplossing uit te testen? Breng het mee van 

thuis of vraag het eens aan de juf/meester. 

Benodigdheden 

Borden (1 per groepje van 3 à 4 lln) 

Peper 

Zout 

…  

Verwerking  

Op de volgende pagina vind je een invulversie van het Technisch Proces. Dit kan je 

afdrukken, zodat de leerlingen dit kunnen gebruiken tijdens de opdracht. 

Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4 leerlingen. Hierdoor krijg je een grotere 

variëteit aan ideeën binnen de groepjes en is de kans op succes dus ook groter. 
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Zomaar wat aanrommelen brengt je meestal 
niet ver. als je echt een probleem wil oplossen 
of iets wil maken, doe je dat best stap voor 
stap. Gebruik dit schema om jouw 

probleem/behoefte aan te pakken. 
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Magazine p.8: 

Zoek je weg uit elk doolhof! 

  

Opdracht  

In het magazine op pagina 8 kunnen de leerlingen ontdekken wat een fotolasser, 

een bordenbouwer en een milieucoördinator zoal doen. Hieronder vind je de juiste 

oplossingen. 

Verwerking 

Ken jij nog beroepen waarmee je iedereen met verstomming kan slaan? 
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Magazine p.9 tot en met p.11: 

 

 
  

Ontdek jouw KR8TEN! 

Opdracht  

In het magazine op pagina 9 tot en met 11 kunnen de leerlingen op zoek gaan naar 

hun talenten. Kruis eerlijk aan welke stellingen voor jou van toepassing zijn. 

Daarna kan je het juiste aantal vakjes inkleuren op onderstaand krachtenprofiel.  

Per kruisje mag je twee vakjes van het krachtenprofiel inkleuren! 

Komt dit resultaat overeen met de top 3 die je in de Techno Trailer behaalde? Veel 

succes! 

Wil je als juf/meester meer te weten komen over het lespakket de KR8/ONAUTEN 

of de Talentklassen? Surf dan naar www.talentencentrum.be.  

http://www.talentencentrum.be/
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 Magazine p.12 en 13: 

  

ACTIE in de Techno Trailer  
                    in de klas 

in de klas 

Opdracht  

In het magazine op pagina 12 en 13 kunnen de leerlingen nog eens terugblikken op 

het bezoek van de Techno Trailer. Vul zeker eens in wat je ervan vond.  

Wil je ons helpen om de Techno Trailer nog te verbeteren? Ga dan eens naar 

http://www.technotrailer.be/wat-kies-jij/ en vul onze enquête in.  

We zullen je er eeuwig dankbaar voor zijn ;-) 

Extra  

Heb je na het bezoek van de Techno Trailer echt de smaak van techniek te pakken? 

Op de volgende websites kom je er nog meer over te weten. 

www.metaal.mijnberoep.be  

www.elektroclub.be  

www.vier.be/scheireendeschepping  

http://www.technotrailer.be/wat-kies-jij/
http://www.metaal.mijnberoep.be/
http://www.elektroclub.be/
http://www.vier.be/scheireendeschepping


14 

 

 

Magazine p.14: 

Chemie maakt je  

onweerstaanbaar! 

  

Opdracht  

In het magazine op pagina 14 kunnen de leerlingen aan de hand van het 

stappenplan een bruisbal maken.  

Tip 

In veel winkels vind je vormpjes om grote ronde ijsblokken te maken. Deze zijn 

zeer geschikt om de typische ronde vorm van een bruisbal te creëren.   
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Magazine p.15: 

Laat je verrassen door metaal! 

Opdracht  

In het magazine op pagina 15 kunnen de leerlingen hun kennis testen van de 

beroepen uit de metaalsector. 

Verwerking  

Wil je nog meer technische beroepen ontdekken? Bezoek dan zeker eens de 

website https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me .  Een aantal boeiende 

beroepen worden hier in de kijker geplaatst.  

Hieronder vind je alvast de oplossing van de puzzel op deze pagina. 

https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
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Magazine p.16: 

 
  

Word jij watertechnoloog of 

sounddesigner? 

Opdracht  

In het magazine op pagina 16 kunnen de leerlingen op een leuke manier kennis 

maken met verschillende technische beroepen. Hieronder vind je de oplossing van 

deze puzzel. 

Kan jij een beroep bedenken dat nu nog niet bestaat, maar door de veranderingen 

in onze maatschappij en de technologische vooruitgang, in de toekomst wel eens 

werkelijkheid zou kunnen worden? 
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Magazine p.18: 

doe mee en  
WIN EEN COOLE TECHNIEKPRIJS! 

Opdracht  

In het magazine op pagina 18 kunnen de leerlingen deelnemen aan een online 

wedstrijd. Elke maand wordt er een winnaar geselecteerd die een cool 

techniekprijs ontvangt.  

Deelnemen kan op http://www.technotrailer.be/win/.  

http://www.technotrailer.be/win/

