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INLEIDING
De techniek sp,eelt in onze tegenwoordige samenleving een be1angrijke 1"01.
Onze maatschappij wordt niet alleen, maar wel vaor een groot deel, bepaald
door de ontwikkeling van de techniek'.
Van die grote invloed is niet veel te merken in het onderwijs.
Er is nag geen apart vak techniek vaal" het algemeen voortgezet en
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (avo en vwo). Bij de
bestaande vakken wordt slechta incidenteel aandacht besteed aan de
techniek. Dat is geen goede situatie. Leerlingen worden in het onderwijs
voorbereid ap hun toekomstige plaats in de maatschappij en in die
maatschappij komt techniek veelvuldig

v~~r.

Daarom dient er in het

onderwijs aandacht te zijn voor techniek.
Er is een tweede specifieke reden: vee1 beroepen zijn technisch van
aard.

L~erlingen

maken al in een vroeg stadium van hun opleiding

keuzen, die mede bepalend zijn voor de vervolgopleiding, die ze kunnen
gaan volgen en voor hun toekomstig beroep. Ze moeten, in verband met die
keuzen, zicht krijgen op technische beroepen.
Meer techniek dus inhet onderwijs.·
Een apart· yak techniek is echter zo maar niet ingevuld. Het zal ongetwijfeld
nog enige tijd vergen voordat de inhoud daarvan duidelijkis enhet yak
op school gegeven kan worden.
Wat op korte termijn wel kan, is bij een bestaand vak meer aandacht aan
de techniek besteden • Aangezien natuurkunde en techniek nauw met
elkaar verbonden zijn, leent de natuurkunde zich goed voor het introduceren
van techniek in het leerplan Vaal" het avo (mavo en havo) en vwo.
In het project Natuurkunde en Techniek van de vakgroep Didaktiek Natuur.kunde
aan de Technische Hogeschool Eindhoven wordt onderzoeks- en ontwikkelingswerk gedaan am aan te geven, hoe in het
gegeven kan

worden~

natu~rkunde-onderwijs

meer techniek

Dit nascholingsboek maakt dee! uit van de publicaties,

die in het kader van dit project zijn verschenen. ·Het is in eerste instantie
bedoeld voor docenten, die gaan werken met de lespakketten Natuurkunde en
Techniek, maar de opzet is zodanig, dat oak andere belangstellenden er
hun voordeel mee kunnen doen.
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Dit boek is als VoIgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 worden de resultaten weergegeven van een onderzoek, dat
in het project Natuurkunde en Techniek (N&T) is gedaan om te bepalen
wat het beeld'is, dat tweede klas leerlingen in het avo en vwo van
de techniek hebben en wat hun houding ertegenover is.
Het geeft iets aan van de beginsituatie bij de lessen over techniek.
Voorts geven we enkele resultaten van een onderzoek, dat door de TH Twente
is uitgevoerd am te bepalen wat de voorkennis van zesde klas Ieerlingen
in het basisonderwijs van techniek is.
In hoofdstuk 2 wordt een beeld gegeven van wat het begrip techniek inhoudt.
Het is gebaseerd op een brede literatuurstudie. Om de leerlingen een
juist beeld van de techniek te kunnen geven, moet de docent zelf een
goed beeld hebben van wat de techniek is. In de opleiding van docent en
natuurkunde is daar weinig aandacht aan b-esteed. Daarom wordt daarover
hier enige informatie gegeven.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van wat er al bestaat aal lesmateriaal
voor natuurkunde, waarin de techniek een rol speelt. We noemen enkele
thema's van het Project Leerpakket Ontwikkeling voor Natuurkunde (PLON)
en de lespakketten van het project N&T.
Hoofdstuk 4 is een op de praktijk ger.icht hoofdstuk. Er wordt aandacht
besteed aan het werken met de lespakketten N&T in de klas en aan

h~t

eventueel zelf produceren van lesmateriaal op dlt gebied.
Ook het praktikum en het maken van technische modellen komen aan de orde.
Aan het eind wordt een lijst gegeven met enige aanvullende
11teratuur.
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1. WAT DENKEN EN WETEN LEERLINGEN VAN TECHNIEK ?
In dit hoofdstuk gaat het om de beginsituatie bij de techniek-lessen.
Daarbij spelen drie vragen:
1. Wat is het beeld, dat de leerlingen van de techniek hebben ?
2. Wat is hun houding tegenover de techniek ?

3. Wat weten de leerlingen al van de techniek

?

Vraag 1 en 2 worden in paragraaf 1.1 behandeld, vraag 3 in paragraaf
1.2.

1.1 Het beeld van en de houding tegenover techniek van leerlingen

----------------------------------------------------------------De eerste vraag wordt beantwoord door een samenvatting te geven van de
resultaten en conclusies van het onderzoek, dat in het project N&T is
gedaan naar het beeld van en de houding t;.egenover techniek van tweede
klas leerlingen in het avo en vwo.
Van dit anderzoek is verslag gedaan in het rapport 'Wat vind je van techniek ?'
dat een anderzoeksrapport is, waar de opzet van het onderzoek en de
statistische verwerkingsmethoden aandacht krijgen. Er is ook een

..

vereenvoudigde uitgave van dit rapport gemaakt: 'Wat vinden meisjes en jongens
van techniek ?'
Uit het laatste rapport nemen we enkele gedeelten over.

Het doel. van di t onderzoek was het beantwoorden van de vraag:
Wel.k. beei.d hebben tweedekta..6 leeJti..ingen .£n he;t a.vo en vwo van .tec.hn.£ek.
en wa.:t iA hun how::Ung eJttegenove!l?

In een vooronderzoek zijn interviews en open..,.vragenlijsten afgenomen
om kennls te maken met het den ken en spreken van leerlingen over techniek.
Op grond van de uitspraken van de leerlingen in dit VQoronderzoek zijn
82 items over techniek geformuleerd, die samen een vragenlij~t van het
type Likert vormen. Deze proefversie is afgenomen aan 248 leerlingen
en vervolgens statistisch geanalyseerd.
Door een aantal minder goede items te schrapp~n en enkele nieuwe toe
te voegen is een (voorlopige) definitieve versie vande vragenlijst opgesteld. Deze versie is door ru;m 2.600 mavo~havo~en vwo~
leerlingen ingevuld.
Van al1e items zijn de gem;ddelde scores van de totale groep leerlingen
met de standaarddeviatie berekend.
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De items konden i ngedee 1d w'orden in 20 groepen (factoren), waarvan 14
. goed te benoemen waren. De eerste zeven factoren bepalen v~~r een groot
deel het beeld van techniek.
Die factoren .zijn:
1. interesse voor techniek,
2. meisjes en te~hniek,
3. diversiteit van de techniek,
4. belang van de techniek,
5. onbekendheid met techniek,
6. meisjes en repareren,
7. creativiteit en techniek.
Van elke leerling is voor elke groep (factor) items een score berekend.
Vervolgens zijn de gemiddelden van deze .scores van meisjes en jongens,
van mavo- en mavo-vwo-leerlingen en van leerlingen met technische en niettechnische ouders met elkaar vergeleken. Van de verschillen is statistisch
nagegaan of ze significant zijn.
Uit de ~e6uttaten zijn de volgende conclusies getrokken:
- jongens zijn tamelijk geinteresseerd in techniek, meisjes minder,
- meisjes en jongens vinden dat meisjes geschikt zijn voar techniek;
meisjes vinden dat meer dan jongens,

Ter illustratie een leerling-citaat*

~~~~~~~
.~ ~.iJ(

nU;t

- leerlingen beseffen dat er een verscheidenheid aan onderwerpen bij
techniek hoort; jongens beseffen dat meer dan meisjes en hava-vwoleerlingen meer dan mavo-leerlingen,

• De in dit hoofdstuk gebruikte leerlin9-c;taten zijn afkomstig van de
aanvul1ende openvragenlijsten.
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- leerlingen vinden techniek een belangrijk onderwerp;
jongens vinden dat meer dan meisjes en mavo-leerlingen meer dan havovwo-leerlingen, leerlingen met een technische vader en/of moeder
vinden dat meer dan andere leerlingen,

-

-

leerlingen zijn niet zo bekend met technische apparaten;
meisjes minder dan jongens en havo-vwo-:-leerlingen minder dan mavoleerlingen; leerlingen met een technische vader en/of moeder
zijn er meer bekend mee dan andere leerlingen,
leerlingen zien over het algemeen nauwelijks het facet van creativiteit en van ontwerpen in de techniek,
leerlingen vinden, dat ze op school weinig over techniek horen,
leerlingen vinden het moeilijk om te zeggen of ze een technisch··
beroep zouden willen hebben,
leerlingen vinden techniek niet erg moeilijk; leerlingen met een technische vader en/of moeder vinden dat sterker dan andere leerlingen,
het is voor leerlingen moeilijk om een omschrijving te geven van
wat techniek inhoudt; de relatie tussen de natuurkunde en de techniek
is Yoor!leerlingen niet duidelijk.

6 -
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Uit de conclusies volgen enkele aa.nbe.ve.U.n.ge.n.:
1. Leerlingen in het avo en vwo rna ken in een vroeg stadium

van hun opleiding keuzen met betrekking tot hun vervolgopleiding en toekomstig beroep. Een van die vervolgkeuzen
heeft betrekking op wel of geen technische richting.
Het blijkt dat leerlingen slechts een vaag beefd hebben
van wat techniek is. Ze vinden~ dat ze er op school weinig
over horen en zeggen dan ook nog niette kunnen beslissen
of ze al dan niet een technisch beroep zouden willen hebben.
Dit is geen goede situatie.
Er zou dan ook in het avo en vwo meer aandacht gegeven mae ten
worden aan de techniek.
In de huidige structuur,kan dat door in het natuurkunde-curr;culum plaats in'te ruimen voor de relatie met techniek en vaar
technischetoepassingen. Het is ook van belang dit te doen.
Om echter de juist voar techniek karakteristieke eigenschappen
te laten zien is het niet valdaende om techniek al1een aan
de orde te stellen binnen de natuurkunde. Uit de ges~hi,,~
denis van de techniek ;s te zien, dat de tectiniek zich ookl
los van de natuurkunde kan ontwikkelen.
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Techniek behoort een apart yak in het avo en vwo te zijn. We
sluiten ons wat betreft aan bij drie pubikaties, o.m. de Nota
Voortgezet Basi sonderwijs t reeds g.enoemd in hoofdstuk 1 en bij
een ~ecenter advies van de Adviesgroep Projecten eerste fase
Voortgezet Onderwijs, (APVO-1), waarin op grond van een aantal
overwegingen gepleit wordt voor;.:techniek (orientatie op techniek, Algemene Technieken) als een apart yak in het avo en vwo
en ook in het basisonderwijs (1). Daarom:
Evud.e aa,nbeveU..na:
In hu avo en vwo moe.t aa,ndo.c.ht be6:teed WOMen. a.a.n. :tec.hrU.ek.
Op koJt:te. :te.lt1n<.jn kan. cU:t i..n hu .. na.:tu.uJr.k.W'/.dec.uJt.lUc.ui.um. He:t.u.
wen.6eLijk. d.a.aJr.na.a..6:t :to:t een. apa.Jt:t vak ":tec.hn.i..ek":te komen.

2. Wanneer een nieuw yak wordt ingevoerd in net onderwijs is het zinvol
dat een bezinning plaats vindt over de vraag hoe dit nieuwe yak door
leerlingen ontvangen zal worden.
V~~r een nieuw vak techniek (of voor meer techniek in het natuurkundecurriculum) is te verwachten. dat het meer de interesse van de jongens
dan van de. meisjes heeft.
.
Zowel jongens als meisjes verwachten niet dat techniek voor hen te
moeilijk zal zijn.
Bij de invulling van een yak techni~k zal dus met name op de aantrekkelijkheid voor meisjes gelet moeten worden.
Ervaringen op het gebied van de aantrekkelijkheid van natuurkunde
kunnen hier aanwijzingen geven. Deze ervaringen worden opgedaan in het
MENT-project. In het kader van dit project zijn een aantal voorbeeldlespakketten ontwikkeld voor het avo en vwo, die geevalueerd worden op
de effecten die ze hebben op meisjes (2).
Ook het PLON heeft, op beperkte schaal,de effecten van haar curriculum
op meisjes onderzocht (3).

Tweede a.a.n.beveiing:
ai.j de i..nvuW.ng van. he.t va.k. :tec.hrU.ek., moe.t bij zondeJLe. aa.nda.c.h:t woMen.
be6:te.ed a.a.n. de aa,~e.kketijkhe..i.d voo~ me.u.je6. Hi~bij k.a.n. ge~k
gema.a.k.:t woMen. van

~vcvr...i.ngen

bij hu va.k. na:tw.vr..ku.n.de.

- 8 -

3. Het blijkt dat de relatie natuurkunde-techniek voor leerlingen onduidelijk is. Deze relatie is, zeker voor de moderne techniek en de
moderne natuurkunde. van groot belang. Erbestaan bij leerlingen misverstanden ~ver deze relatie. Een aantal leerlingen denkt dat er in
de techniek, in tegenstelling tot.d~ natuurkunde, geen proeven gedaan
worden. Andere leerlingen menen dat de natuurkunde zich bezig houdt
met de natuur en de techniek met apparaten. Natuurkunde gaat echter •
net zo goed over apparaten.
In de tot nu toe verschenen publ;caties over het yak Algemene Technieken wordt over dit aspect niet veel aandacht gegeven. Oatis wel
nodig.
V~de

aanbeveting:

Aan £.evr.Li..ngen mod de Itei..a;t{.e .tu6-6en n.a.tw..vtfw.nde en .tecltn.lel<. du.i.detijl<.
gema.a.k..t woltden.

4. Essentieel voor de techniek is het creatief ontwerpen.
Oit onderdeel ontbreekt grotendeels in het beeld dat
leerlingen van techniek hebben. Daarom moet er
nadrukkelijk op gewezen worden. Techniek is niet een verzameling reeds bestaande apparaten. Techniek is een proces
van het komen tot deze apparaten (en andere
producten) •
Wanneer in bestaande natuurk.unde-curricula aandacht wordt
besteed aan technische toepassingen krijgt het ontwerpproces meestal weinig aandacht. Het gaat meer om het herkennen van natuurkundige principes in het apparaat dan om de
vaa.k lange en ook dikwijls boeiende weg, die geleid heeft tot
dat apparaat.
In het project Natuurkunde en Techniek wordt een aantal voor-·
beeld-lespakketten voor natuurkunde ontwikkeld, waarin dit
ontwerp-proces een belangrijke rol s~celt. Enkele themals
daarvan zijn: Elektrische apparaten in huis, Water in huis,
Communicatie, Muziekinstrumenten maken, Ooe-het-zelf.
V~~de

aanbeveting:

Wa.nne~ £.e~gen ~

d,[e.n:t

he.t ondeJOO.i.j-6 ke~ ma.l<.en rnd .tec.h.rU..e.1<.

de. Ito£. van he.t c.JLea.ti.e6 on:tw~pe.n vot.d.oendea.a.nd.a.c.ht .te.

kJUjgen.

If

•

.....
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5. De bekendheid van leerlingen met technische (huishoudelijke)
,
.
apparaten bleek niet groot. Dit geldtvooral voor meisjes.
Daarom is het goed leerlingen met principes en de werking van
eenvoudtge apparaten vertrouwd te maken. Daardoor krijgen ·ze
begrip voor de rol van de techni~k in hun directe omgev;ng
en staan ze niet vreemd tegenover die techniek.
V~j6de

aanbeveting:

},faak. lee!llingen meeJt bek.end
.

~n

hun d.Ute.de.

ma eenvaucUge .tec.htL{..6c.he vaolUAJeJtpen

amgev~g.

;'Look .. I would say to Leonardo. "See how far our technology
has taken us." Leonardo would answer, "You must explaIn to
me how everything works." At that point, my fantasy ends .
.

...

._-

6. Het blijkt dat leerlingen nog weinig zicht hebben op een al
dan niet technisch beroep. In verband met de keuzen die ze maken
hebben voor hun vervolgopleiding is het zinvol dat ze hier enig
idee van krijgen. Wanneer ze globaal meer weten over de inhoud
van technische beroepen zullen ze waarschijnlijk beter in staat
zijn voor zichzelf wel of niet voor zoln beroep te
Hezen.
ZeAde MnbeveUng:
Gee6 leeJr..f..U1gen een glabaa£. ~z.ieh.t ~ de. -inhau.d van· te.c.ft.nJ...6che.
beJtOepen en de

:tec.h~ek..

-
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7. Mavo- en havo-vwo leerlingen hebben een verschillend beeld van techniek
en een verschillende houding ertegenover. Hiermee moet rekening
worden gehouden bij het aanbieden van techniek in het onderwijs
aan deze leerlingen. Er moet ruimte voor differentiatie zijn
voor de verschillende groepen. Vers~hil1en in interesse zijn aangetoond, evenals verschillen in de mate van diversiteit die mavoen havo-vwo toekennen aan het begrip techniek.
In het Beginsituatie-onderzoek Algemene Technieken (TH Twente)
naar de technische kennis en vaardigheden van zesde klas
leerlingen in het basisonderwijs
is een van de conclusies,
dat differentiatie ook noodzakelijk lijkt wat betreft het
niveau.

Zevende aanbeveting:
Schep mogetijkheden voo~ di66~entLatie bij het ond~ij~ in de
~eehniek.

1.2 De voorkennis van techniek
Tot nu toe gaat het steeds om de vragen welk beeld leerlingen van
de techniek hebben en wat hun houding ertegenover is.
Er is een derde vraag: wat weten ze van techniek ?
Die vraag wordt beantwoord in een onderzoek van
van de Onderafdeling der Toegepaste Onderwijskunde van de TH Twente:
het Beginsituatie-onderzoek Algemene Technieken.
Bij dit onderzoek zijn 1552 leerlingen in de zesde klas van het basisonderwijs (in de situatie zoals die in 1984 was) onderzocht op hun
kennis van techniek. Ze kregen 112 meer-keuze vragen voorgelegd
over diverse aspekten.van de techniek: gereedschappen, materialenkennis.
kennis van huishoudelijke apparaten,

energie-voorziening~

tuinieren.
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Resultaten van dit onderzoek zijn:
de gemiddelde score van de jongens is hager dan die van de meisjes.
Van de maximale score van 119 punten behaalden de jongens er
gemiddeld 71, 12 en de meisjes 64,79,.
- de gemiddelde score op de toets hangt samen met de keuze voor de
vervolgopleiding van de leerlingen: aanstaande lbo/ibo leerlingen
scoren over het algemeen lager dan aanstaande mavo/havo/vwo leerlingen.

1.3 Conclusie
Zowel uit het onderzoek binnen het project N&T (TH Eindhoven) als
uit het 'Beginsituatie-onderzoek Algemene~Technieken (TH Twente)
blijkt dus, dat leerlingen aan het begin van de techniek-lessen
een beperkte visie op techniek hebben (als ze al weten waar het
over gaat) en dat ze een matige voorkennis hebben.
De meisjes hebben in beide opzichten een.achterstand t.O.V. de jongens.
Oak de (gekozen) opleiding (lbo. mayo. havo. vwo) is van invloed op
de beginsituatie van de leerlingen.

Het is dus nodig, dat het beeld van leerlingen over techniek wordt
bijgesteld. Maar wat is techniek eigenlijk ?
Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

'- i 2 -

2. WAT IS TECHNIEK ?
~e

hebben in hoofdstuk

gezien) dat het antwoord van leerlingen op

de vraag:

~ },t7U.df ~

ncu

~;i ~

fA-,

~

door zeer veel leerlingen wordt beantwoord met zaiets als;

-

0\Qt.'::, ,-::.cA..\...(Y""'{2\:. .(Y"\o.c~~ 0Q-:.. ~ ,~\<~

'\eQ:fl

en COr'Y'1p.J.J:.ers .

Ze hebben dus een zeer beperkt beeld van wat techniek is.
Om onderwijs in de techniek te kunnen geven is het noodzakelijk. dat
de docent zelf een genuanceerd beeld van de techniek heeft. Dit
hoofdstuk neemt daarom in dit cursusboek een belangrijke plaats in.
Mede op basis van een literatuurstudie geven wij 6 kenmerken Van
de techniek. Samen geven die een redelijk genuanceerd beeld van wat techniek is.

1. Het eerste kenmerk van techniek is. dat het een specifiek menselijke
aktiviteit is.
Za lang de mens bestaat, bedrijft hij of zij techniek. Zelf iets maken
hoort bij het wezen van de mens.
Reeds in de prehistorie gebruikte de mensen de natuur am zich heen
am te kunnen overleven of am het leven aangenamer te maken. Oude
bijltjes en speerpunten getuigen daarvan.
De hele geschiedenis door is de techniek met de mens mee veranderd.
Eerst werkten de mensen voornamelijk met materialen.
Later, va oral sinds de Industriele Revolutie (in de eerste helft
e
van de 18 eeuw) kwam de energie-techniek in opkomst.
In onze tijd wordt de informatie-technologie belangrijk.
De techniek is dUB niet iets van onze eeuw aIleen (al

spree~t

vaak over "de eeliw van de techniek"). maar is al zo oud als de
mensheid.

men

-
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Uit het attitude-onderzoek is gebleken, dat veel leerlingen toch
bij techniek in de eerste plaats denken aan de moderne techniek.
Oat de techniek a1 veel ouder is, daar hebben ze geen oog voor.

/ ' -\
..

"But we just don't have the technology to carry it out."

De techniek is dus een menselijke aktiviteit. Dat betekent oak, dat de
techniek niet aIleen door mannen bedreven wordt. In sommige culturen
is de landbouw (dat is een technische aktiviteit) eerder een vrouwelijke
taak. Het is niet waar, dat vrouwen minder geschikt zoudenzijn
v~~r

techniek dan mannen.

WeI is ui t onderzoek gebleken (zie het vorige hoofdstuk). dat meisjes .
door allerlei oorzaken een achterstand in kennis en attitude hebben
als het om techniek gaat. Ze moeten dus speciale aandacht krijgen am
hun technische mogelijkheden te kunrten ontplooien.
Omdat de techniek behoort tot het wezen van de mens, wordt onze visie
op de techniek bepaald door onze visie op de mens; op onze werelden levensbeschouwing.
De wijze waarop een school invulling geeft aan het begrip techniek

•

....

hangt dus mede af van de wijze waarop de school de leerlingen leert
vanuit een levensbeschouwing dingen te waarderen en te beoordelen.
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Tenslotte benadrukken we bij dit eerate kenmerk. dat in de techniek
de mens, en niet de machine, centraal staat.
Veel mens en hebben het gevoe1 1 dat dat niet (meer) zo is. Ook leerlingen
denken bij techniek eerder aan machines, dan aan de mens, die
de tecnniek bepaalt.
De moderne techniek roept vaak
zelf dit beeld op. Toch wordt
de techniek steeds bepaald·
door de mens.
Het is belangrijk om dat aan de
leerlingen duidelijk te
maken. Vooral voor meisjes.
waarvan gebleken

is~

dat ze

meer belangstellingen hebben
voor het menselijk functioneren dan
voar machines, is het van
belang, dat ze inzien,
dat de techniek niet
bepaald wordt door
machines, maar door
mensen.

2. Als tweede kenmerk van detechniek noemen we de drie zogenaamde 'pijlers'
van de techniek: materie. energie en informatie.
Bij het eerste kenmerk zagen we al. dat in de loop van de tijd.het
accent verschoven is van materie-techniek via energie-techniek naar
informatie-techniek. Toch zijn ze tot in ?nze tijd toe alle drie
belangrijk.
Wat de materie-techniek betreft:

er

is een blijvende

belangstelling voor het onderzoek aan materiaien.,
Een paarbelangrijke onderwerpen zijn: materialen die tegen zeer hoge
temperaturen bestand zijn. membranen, sterke materialen, het tegengaan
van corrosie, recycling van materialen, glasvezels, slijtageproblemen,
biomedische materialen (voor kunstaders, kunsthuid e.d.).

•

-
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Wat de energie-techniek betreft is te denken aan het onderzoek naar
kernenergie (splijting en rusie) en alternatieve energiebronnen
als wind-. zonne-

t

bio- en getijdenenergie.

De informatie-techniek zal op

sc~ool

eerder een plaats krijgen als

apart yak dan gelntegreerd met natuurkunde. Daarom besteden we er
hier niet veel aandacht aan.
Maar om een evenwichtig beeld van de techniek te geven zal er. ook
bij natuurkunde aandacht moeten zijn voor zowel materie-, energieen informatie-techniek.

3. Het derde kenmerk van techniek is de nauwe relatie met de natuurwetenschappen, en in het bijzonder de natuurkunde.
Over die relatie bestaan bij leerlingen. zoals we gezien hebben.
veel misverstanden. Voorbeelden daarvan zijn:
- bij natuurkunde doe je proeven, bij techniek niet
(dat is onjuist, want in de techniek worden oak experimenten
gedaan, zoals verderop zal blijken);
_ natuurkunde gaat aIleen over de natuur, techniek aIleen over
ingewikkelde apparaten(ook dat is onjuist, want de natuurkunde houdt zioh ook
bezig met de fysische principes van apparaten).

"techniek"
Een ander, misverstand, dat niet aIleen bij leeriingen voorkomt, is
dat technlek toegepaste nattiurkunde zou zijn.
Dat is niet juist. De techniek heart zich lange tljd los van de
natuurkunde ontwikkeld. In de ambachtelijke techniek werd gebruik
gemaakt van ervaringskennis. die van het ene geslacht op het andere
werd overgedragen. Pas veel later werd de fysische achtergrond
duidelijk. Een bekend voorbeeld van zo'n ontwikkeling is de
stoommachine. Deze werd lang vear de opkomst van de thermodynamioa
al uitgevonden en verbeterd.

-
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Het verschil tussen de natuurkunde en de techniek zou men met twee
woorden kunnen aangeven: ontdekken en uitvinden.
In de natuurkunde worden reeds bestaande natuurwetten ontdekt.
Relaties tussen allerlei grootheden worden onderzocht en in een
natuurwet geformuleerd.
Bij de techniek echter worden dingen uitgevonden, die er tevaren niet
waren. Oak bij het verbeteren van een bestaand apparaat is een nieuw
idee of antwerp nodig.
Je zau het oak ZQ kunnen zeggen: het doel van natuurkunde is kennisvermeerdering. dat van techniek is konstruktie.
In de techniek maak je gebruik van de gegevenheden van de natuur.
Daaram is het daarbij nuttig am te weten aan welke wetmatigheden
die natuur voldoet.
Je gebruikt dan natuurkundige kennis in de techniek.

In de techniek gebruik je natuurlijke gegevenheden.

Oak de werkwijze van de natuurkunde wordt in de techniek toegepast.
Denk daarbij aan het doen van experimenten om bijvoorbeeld materiaaleigenschappen te onderzaeken, of aan het gebruik van modellen.

-
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4. Belangrijke vaardigheden in de techniek zijn:

- ontwerpvaardigheden,
praktisch-technische vaardigheden.
Over beide'enkele opmerkingen.
Ontwerpen

---------

Een technisch apparaat is er niet opeens. Er gaat een lang proces
van vallen en opstaan aan vooraf om tot zo'n apparaat te komen.
Het blijkt dat leerlingen zich nauwelijks bewust zijn, dat het
ontwerpen in de techniek belangrijk is. Ze denken veel eerder
aan het apparaat zelf dan aan het ontwerpen ervan.
Daarorn dienen leerlingen bij de techniek-lessen kennis
maken met het ontwerpproces.
Hoe ziet dat proces er uit ?
Het schema hieronder geeft een overzicnt.

?

\
I

\

\
I

'.
Het ontwerpproces.
Op de volgende hladzijde voigt enige toelichting.

-

IS -

I. Het ontwerpen begint met duidelijk vast te stellen wat er ontworpen
moet worden, aan welke eisen het eindprodukt moet voldoen en wat
• randvoorwaarden zijn ( ... elke funktie heeft het te ontwerpen
apparaat, poeveel mag het kosten, hoe lang moet het meegaan,
hoe belangrijk is de vormgeving ?).
II. Vervolgens worden er zoveel mogelijk oplossingen bedacht voor het
bij I gestelde probleem.
Oat vereist creativiteit van de ontwerper. Vaak betekent dat het
op een nieuwe manier combineren van reeds bekende ideeen, maar ook '
kan een ~olkomen nieuw idee geboren worden.
III. Van de mogelijke oplossingen moet nu de beste gekozen worden.
Daartoe wordt meestal onderzoek gedaan om te bepalen welke
oplossing het best voldoet aan de eisen en randvoorwaarden.
Het experiment komt hier dus aan te

pa~.

Vaak worden vereenvoudigde modellen gemaakt van d.e bedachte
oplossing om hieraan te experimenteren.
IV. De gekozen oplossing wordt nu verder tot in details. ui tgewerkt,
V. gemaakt.
VI. en in de praktijk getest.
Ais het produkt niet voldoet. kunnen verbeteringen

worde~

aangebracht

in het ontwerp, eventueel wordt een ander'e oplossing gekozen.
VII. Als het produkt voldoet aan de gestelde eisen wordt het in gebrufk
genomen.

"1 :r;ot-.I"l \l'£ n Pt<Y ~, S,I'l~
I €O'f

(f\"/ IY1\(.Q.o~ ~."

-
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~~~~~~~~~:!~~~~~~~~~-~~~~~~§~~~~~
Technisch bezig zijn is vaak: werken met de handen.

Dat vereist praktische vaardigheden: kennia .van materialen en gereedschappen.
Veel leerlingen verla ten het middelbaar anderwijs zander pak maar een
stekker aan een snaer te kunnen zetie~of een fietsband te kunnen
plakken. Eenvaudige technische bezigheden horen in het
onderwijs zeker thuis. Het onderwijs bereidt immers voor op de
plaats die de ieerlingen later in de samenleving maeten innemen.
Ook het veilig omgaan met materialen en gereedschappen hoort bij
di t onderdeel.
5. Tenslotte noemen we ala kenmerk van de techniek de invloed die de
techniek uitoefent op de samenleving.

.
De techniek heert invloed op de inrichting van de samenleving (hoe

wonen we, hoe reizen we, hoe werken we, hoe brengen we onze vrije
tijd door, hoe goed is de gezondheidszorg, enz.), de economie,
de politiek, de maatschappelijke verhoudingen.
Deze invlaeden worden verschillend beoordeeld: techniek heeft ons
veel gegeven. Maar wat daen we er me~ ? Sommigen zien in de
techniek zelfs een bedreiging voor het menselijk bestaan.

Anderen zien de techniek

juis~ ~ls.een

belangrljk middel tegen veel problemen

van de huidige samenieving, ook tegen de problemen,

di~'de

techniek zelf

heeft apgeroepen •
. In het onder.wijs moeten de Ieerlingen zowel de positieve alB de negatieve
gevalgen zien en leren de techniek positief-kritiach te benaderen.
Het gaat daarbij niet aIleen om de techniek in de grotere maatachappelijke
verbanden, maar zeker ook om de techniek in hun eigen dageIijks leven.
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3. LESMATERIAAL OVER NATUURKUNDE EN TECHNIEK
In dit hoofdstuk gaat het om bestaand 1esmateriaal voor natuurkunde.
waarin de techniek een belangrijke

speelt.

1"01

We noemen enkele thema's van het PLON en gaan vervolgens dieper in op de 1es"

pakketten. die binnen het project Natuurkunde en Techniek zijn
ontwikkeld.

Het Project LeerpakketOntwikke1ing vOOr Natuurkunde (PLON) heeft
enkele thema's geschreven. waarin techniek en technische apparaten
voorkomen.
Het zijn de volgende thema's: Bruggen (3 mayo;

hav~,

vwo). Ge1uid

"

weergeven (id.). Verkeer en veiligheid (4 mayo. 3

hav~,

vwo).

'Schakelen en regelen (id.). Machines en energie (id.). Vergelijken
(4 havo). Elektrische machines (id.). Materialen (id.) '. Verkeer
(id.). Geluidspatronen (id.) en Lichtbronnen (id.).
In deze thema's 'wordt geen paging gedaan systematisch uiteen te
zettenwat de techniek is. Het gaat am losse toepassingen yap de
natuurkunde. Aan de hand van een technisch apparaat of proces
(b.v. feedback) wordt een stuk natuurkunde duidelijk gemaakt.
In het thema Bruggen komen aan de orde: soorten bruggen en hun
constructie en materiaalspanningen.
In het thema Geluid weergeven worden behandeld: toongenerator ..
microfoon. oscilloscoop. huisbel, luidspreker. elektrische gitaar.
dynamo. transformator. versterker. telefoon. opname van grammofoonplaten en geluidsapparatuur.
Het thema Verkeer en veiligheid gaat over: auto's, bromfietsen. fietsen .
. veiligheidsgordels, bromfietshelmen, breukzones en kooikunstrukties.
In het thema Schake len en regelen vinden we: het bimetaal, thermostaat.
waakvlambeveiliging. brandalarm en knipperlicht.
Machines en energie gaat over: katrol, versnellingsbak, elektromotor.
bromfietsmotor en OTEC-centrale.
In het thema Vergelijken komen aan de orde: stereo-apparatuur,
wasmachines, sterkte-proeven, fietsen, warmte-isolatie en
huishoudelijke elektrische apparaten.
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Bij het thema Elektrische machines gaat het over: motoren. generatoren.
transformator. huisbel. ontsteking van een automotor en onderhoud
en hers tel van apparaten.
Het thema Materialen bevat: keuze van materialen op grond van diverse
eigenschappen:
Verkeer .gaat over:

TNO-botsingsonderz~ken.

.

krachtoverbrenging

bij fietsen en energieverbruik van auto's.
In het thema Geluidspatr-onen vinden we: luidspreker. mier-ofoon.
geluidsopname en -weer-gave.
Lichtbronnen tens lotte behandelt: gloeilampen en gasontladingslampen.
Zoals al is opgemerkt gaat het in aIle thema's in de eerste plaats
om 'het aanbrengen van natuurkunde-stof. Deze stof wor-dt aangebracht
aan de hand van aller-lei teehnische voorwerpen.
Anders van opzet zijn de lespakketten van hetprojeet N&T. Daar wordt
uitgegaan van enige bekend verondetstelde natuurkunde-stof en daarop
voortbou~end

wordt uitgelegd wat techniek is.

Over deze lespakketten gaat de rest van dit hoofdstuk.

~~~_~=_!=~e~~~=~!=~_~~!~~~~~~~=_=~_!=~~~~=~
In de serie lespakketten N&T zijn inmiddels 4 thema's verschenen:
Muziekinstrumenten maken, Electrische apparaten in huts.
Cornmunieatie en Water in huis.
Deze lespakketten zijn geschreven door schrijfgroepen. bestaandeuit
een project-medewerker en docenten natuurkunde inhet mavo t.: havo en
vwo.
Deze lespakketten zijn geschikt voor de onderbouw van
het mavo, havo en vwo.
We geven van elk thema in het kort de inhoud weer. In de docentenhandleidingen. die bij elk van de lespakketten gemaakt zijn. staat
gedetal1eerde informat1e.
Het thema Muziekinstrumenten maken gaat over de natuurkundige begrippen
frequentie, toonhoogte, toonsterkte. klankkleur
. een blokflu1t. over de klassieke enelectrische

t

over het ontwerpen van
git~ar

en over de

synthesizer. Ook wordt er.aandacht besteed aC!l.n de productie van
grammofoon-platen.
In de extra stof wordt de trompet behandeld.
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In het thema Electrische apparaten in huis worden behandeld: fysische
b·egrippen als lading. stroom, stroomsterkte. spanning. weerstand.
energie en vermogen. het ontwerpen van een eenvoudig warmhoudplaatje.
het koffiezetapparaat. het strijkijzer en het gebruik van electrische
apparaten in huis.
In de extra staf komen eenvoudige

repa~aties

aan de orde.

Het thema Communicatie gaat over: de natuurkundige begrippen elektrische
stroom. rechtlijnige voortplanting van licht. terugkaatsing en breking,
over het ontwerpen van een schakeling, waarmee berichten kunnen worden
overgebracht, over de telefoon, de glasvezelkabel en over communicatie
in de samenleving.
De extra stof bevat o.a. proeven met telefoontoestellen en de geschiedenis
van de tele-communicatie.
Bij het thema Water in huis komen aan de orde: de fysische begrippen
druk van een kolom water. opwaartse kracht, communicerende vaten,
vormen van warmte-transport. het ontwerpen van een systeem om water
in huis te krijgen (m.b.v. een watertoren en pompen), gasgeiser en
gasboiler. de tapkraan, de stortbak· van de wc en de stankafsluiter.
Ook het zuinig gebruik van water krijgt aandacht.
In de extra

s~ofgaat

het o.a. over waterzuivering.

3.3 De indeling van de lespakketten N&T
--------------------------------------AIle lespakketten zijn volgens een vast schema opgebouwd:
1. In de eerate paragraaf wordt de natuurkunde. die

bek~nd

wordt

verondersteld, kart herhaald.
Om de lespakketten zo veel magelijk in de onderbouw te kunnen laten
gebruiken wordt weinig

g~bruik

gemaakt van formules.

.
.

.. I think you should be more explicit here in step two."

- 23 2. In de tweede

paragraaf~,:p.~~gt,:'9:E:!t ont\'l:~.rpp;roces
·t '}"" -.: . .:'
. ", ., Ift"'-;!' ;:
.

centraal.

We zagen. dat het ontwerpen een essentieel onderdeel van de techniek is,
en dat het nauwelijks voorkomt in het beeld dat leerlingen van de
techniek hebben.
Deze paragraaf is in het geheel dan ook belangrijk.
De leerlingenontwerpen steeds in een aantal stappen'een eenvoudig
voorwerp. Het gaat in deze paragfaar niet zo zeer om het eindproduct.
maar am het proces van creatief ontwerpen, dat tot dit product
leidt.
Bij het ontwerpep wordt steeds gebruik gemaakt van de natuurkunde.
die in paragraaf 1 was samengevat. Paragraaf 2 wil de lange en
boeiende'weg van vallen en opstaan. die leidt van natuurkunde naar
een technisch voorwerp, voorzover mogelijk aan de leerlingen duidelijk
maken.

.. Actually r started out in quantum mechanics, but
somewhere along the way I took a wrong tum."

3. Paragraaf 3 gaat over een bestaand technisch voorwerp.
De werking ervan wordt uitgelegd, vaak aan de hand van proeven aan
een model ervan. We zagen; dat Modellen in de techniek en experimenten
daaraan behoren tot de werkwijze van de techniek. Veel leerlingen
zijn van mening dat het doen van experimenten weI in de natuurkunde.
maar niet in de techniek gebeurt. Dezeparagraaf wil dat misverstand,
,trachten weg te nemen.
Steeds gaat het om de vraag: waarom is dlt apparaat z6 ontworpen
als we het nu kennen. Daarbij speelt fysische kennis weer een
belangrijke

•

1"01.

4. Evenals paragraaf 3 gaat ook paragraaf 4 over een bestaand technisch
voorwerp.
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5. De vijfde en laatste paragraaf van de basisstof is altijd maatschappelijk
gericht. Het gaat .om de plaats, die de techniek inneemt in de
samenleving en in het dagelijks leven van de leerlingen.
Ook worden meestal in deze paragraaf beroepsmogelijkheden nagegaan.

In de hel"haalstof worden steeds de paragrafen 1.2.3 en 4 herhaald voor
die leerlingen die er nog moelte mee hebben.
De extra stof bevatsteeds:
- een blad van historische aard.
- een knutselblad,
- een uitbreiding van paragraaf 3 en 4 naar een ander bestaand technisch
voorwerp.

3.4 Differentiatie in de lespakketten N&T

--------------------------------------~~-

.

"""'

~

In de lespakketten N&T wordt rUimte.geboden voor differentiatie.
Het differentiatie-omodel waarmee de docent werkt, wordt niet voorgeschreven. De docent kanwerken met basisstof-herhaalstof-extra stof.
Ook is pet mogelijk om extra stof klassikaal te behandelen als extra
baslsstof.
De mogelijkheid tot (interne) differentlatie wOl"dt geboden met het
oog op de gebleken verschillen in het beeld dat meisjes en jongens en
mavo- enhavo/vwo-leerlingen hebben van de techniek.

..
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4. EN NU DE PRAKTIJK . • .
In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van lesmateriaal
voor natuurkunde, waarin de techniek een belangrijke rol speelt.
Maar met lesmateriaal aIleen zal eerl reer-ling niet goed leren wat techniek
is. De manier'waarop de docent de lessen geeft zijn mede bepalend voor het
voer het beeld dat de Ieeriing krijgt van de techniek.
beeld dat de leerling krijgt van techniek en zijn/haar houding ertegenover.
Daarom besluiten we dit nascholingsboek met een hoofdstuk over de
lespraktijk.
Er worden aanwijzingen gegeven over:
- voorbereiding van de lessen (4.1),
- praktikum (4.2),
- maatschappelijke aspekten van de techniek (4.3),
- het zelf ontwikkelen van lesmateriaal als aanvulling op de lespakketten
(4.4) ,
de plaats van de meisjes in de techniek-lessen(4.5).
Een deel van de inhoud va~dit ho~fd~tuk is ook t~ vinden in de
docentenhandieidingen bij de lespakketten. In die

,~andleidingen

wordt de informatie meer toegespitst op een bepaald lespakket;
hier houden we Det wat algemener.
4.1 de voorbereiding van de lessen
---------------------------------Een eerste voorwaarde voor het kunnen lesgeven in techniek is, dat de
docent zelf een evenwichtig beeld heeft van de techniek. Oit
,nascholingsboek wil daartoe bijdragen. Het is dan ook van belang.
dat de dQcent goed op de hoogte is van de inhoud van dlt boek en
daarnaast wat van de aanbevolen literatuur leest.
Ook is het zinvol om vear de behandeling van een lespakket in de klas
zelf wat meer te weten te komen van het onderwerp door enige van
de brochures e.d., die in de docentenhandleiding vermeldworden.
door te nemen. Voor velen zal

he~

gaan om betrekkelijk nieuwe stof,

waarvan de technische kant niet zo bekend is. De lessen zullen dus
meer voorbereiding vragen dan gewoonlijk. omdat de natuurkunde-stof
meestal voldoende bekend is.

•

Bij de voorbereiding is het tevens belangrijk.. dat de docent zich
realiseert welk doel de natuurkunde-lessen over techniek hebben:
-

1. het gaat erom, dat de leerlingen eenalgemeen beeld krijgen van
wat techniek is en wat kenmerken van techniek zijn;
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We onderscheiden daarbij 5 subdoelen:
- leerlingen moeten de relatie tussen natuurkunde en techniek beter
gaan zien;
- de gebleken onbekendheid van leerlingen met technische voorwerpen
moet verminderd worden;
- leer-lingen moeten het belang van

Qn~werpen

in de techniek leren zien;

- leerlingen moeten enige praktisch-technische vaardigheid opdoen;
- leerlingen moe ten de invloed van de techniek op de maatschappij en op
hun eigen leven leren zien (bijvoorbeeld: het,gebruik van technische
apparaten in huis en de invloed van de techniek bp de communicatie);

2.

leerlingen moeten een orientatie op beroepen in de techniek krijgen •

. :~-'.;:;....

~.~.,.,,-.

Het gaat dus zeker niet aIleen am hetaanleren van allerlei technische
'weetjes'. Het doel van de techniek-lessen is breder.

.
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~~~_~~~_E~~~~~~~~
In de teehniek-lessen is het wezenlijk van belang. dat

~r

veel

praktiseh gewerkt wordt.
We merkten

a~

eerder op, dat het voor leerlingen nietevident is, dat

er in de teehniek proeven gedaan worden. Om dat gebrek aan inzieht in
wat techniek is te verbeteren, moeten er in de natuurkunde-lessen over
teehniek proeven gedaan worden. Het lesmateriaal geeft aan welke proeven
gedaan kunnen worden. De docentenhandleiding bij het betreffende lespakk~t

geeft bovendien aanwijzingen daarbij.

Wanneer het principe van een technisch apparaat in de les wordt uitgelegd.
dient dat apparaat (of een rr.odel ervan) in de klas aanwezig te zijn.
De leerlingen moet men ermee laten wer-ken.
Het uit elkaar halen van een apparaat kan de onbekendheid ermee verminderen.
Uit het attitude-onderzoek (zie hoofdstuk 1) bleek dat leerlingen zichzelf
,,~,:

niet zo bekend aehten met technische apparaten. Door ze ermee te laten
werken en erin te laten kijken kunnen de leerlingen meer vertrouwd
raken met de apparaten.

"Look- there goes one of those U. F. 0.'8 a,gain."

•
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Het is bekend dat het praktikum voor docenten op mavo-scholen
waar dikwijlsli;eerl amanuensis is, een probleem vormt. '!m vormt.
In gevallen waar het mater-iaal een probleem geeft kan contact opgenomen
worden met de' vakgroep Didaktiek Natuurkunde van de TH Eif1dhoven.
In overleg kan dan naar'een oplossing;voor praktische problemen gezocht
worden.
Op de TH zijn ook enkele modellen aanwezig van technische voorwerpen
(een koffiezetapparaat. een strijkijzer, een gasboiler. een glasvezel). die laten zien. dat met betrekkelijk eenvoudig materiaal
goede modellen te maken zijn. Van de meeste modellen zit een uitgebreide
beschrijving in de docentenhandleidingen.
De modellen kunnen op de TH gedemonstreerd worden.
4.3 maatschappelijke aspekten
-----------------------------

In het lesmateriaal komen steeds de maatschappplijke

kant en van de techniek

tel" sprake. Vaak worden deze vergeten als in het onderwijs over techniek
wordt gesproken. Men denkt dan veel meer aan het bijbrengen van kennis
en vaardigheden dan'aan het nadenken over de maatschappelijke gevolgen
van de techniek. Soms komt dat voort uit een angst om te gaan 'indoctrlneren f

•

Toch hoort het maatschappelijk aspekt zo wezenlijk bij de techniek, dat
het niet weggelaten kan worden in de lessen. Het is belangrijk, dat-de
leerlingen zien, welke invloed'de techniek heeft op de samenleving en
op hun eigen leven. Zo moeten daarbij de mogelijkheden en grenzen van
de techniek. goed zien.

"It was bound to happen.they're beginning to think like binary computers."
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In de praktijk kan dit gebeuren door soms een discussie-Ies in het
programma in te lassen. Wanneer dit door docent en leerlingen goed
wordt voorbereid kan zo'n les heel zirivol verlopen. Door samen
,met de leerlingen te

prate~

en de leerlingen ook met elkaar te laten

praten Ieert men de leerlingeu zich zelf een oordeel te vormen over
goede en slechte gevolgen van de techniek.
4.4 zelfles-materiaal ontwikkelen

----~-----------------------------

In het project Natuurkunde en Techniek is, in samenwerking me.t docenten
natuurkunde. lesmateriaal ontwikkeld over techniek voor gebruik in de
natuurkunde-lessen. Tot nu toe verschenen vier lespakketten.
Thans wordt in eerste instantie van enkele scholen gevraagd om

lespakket te

proberen in de klas.
De hoeveelheid voor scholen beschikbaar materiaal is daarom in deze .
fase van het projekt beperkt.
Het is denkbaar, dat docenten zelf materiaal extra willen schrijven.
Vanuit de ervaring met het functioneren van de docenten-schrijfgroepen
van het project Natuurkunde en Techniek geven we daar de volgende
aanbevelingen over:
- schi."ijf· het materiaal zo mogelijk in team-verband, hetzij met collega's
in de seetie, hetzij met collega's van een naburige school. Het samen
bespreken van de teksten is zinvol gebleken;
- let bij het schrijven op een goede structuur van de tekst (dit bleek
bij de schrijfgroepen een belangrijk punt); begin altijd met een
korte inleid'ing, waaruit op te maken is wat de lezer verder kan
verwachtenj geef aan het eind een samenvatting;
- formuleer in korte woorden en vermijd onbekende woorden (onbekend
voor de leerling); gebruik zo min mogelijk bijzinnen: breek liever
eenlange zin in stukken; gebruik bij voorkeur de aktieve vorm en
apreek de

leerlin~

direct aan;

- schrap bij het doorlezen van de geschreven tekst aIle woorden, die
die noodzakelijk zijn (stoplappen als: dus, weI, eigenlijk);
- let op de aanttekkelijkheid van de tekst voor meisjesen jongens:
laat in tekst en illustraties ongeveer evenveel meisjes alsjonge.ns

•

voorkomen;
- doe niet alles voor: leerlingen zijn goed in staat om dingen zelf
te bedenken;
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- gebruik veel voorbeelden am iets toe te lichtenj
- zorg Vaal" een goedelay-out: niet te veel tekst' op een bladzijde,
voldoende 'en functionele illustraties, nummel" tabellen en figuren
en geef ze een titel;
- zorg biJ vl"agen en opdrachten voor, v.oldoende varia tie : niet aIleen

•

rekenvragen, maar ook vragen naar de mening van de leerlingen; niet
aIleen eenvoudige, maar ook pittige opgaven.
Wanneer een docent of een team van docenten een tekst heeft ontwikkeld,
zijn we ala project N&T altijd gelnteresseerd in het.resultaat.
We stellen het op prijs. wanneer we de tekst toegestuurd krijgen.
Mogelijk wordt deze dan gedrukt en onder scholen verspreid wanneer
I

de schrijvers daarmee accoord gaan.

~~~_~=~~d=~_=~_~=:~~~=~
We besluiten met enkele opmerkingen m.b.t. de vraag of ook de meisjes
de techniek lessen als plezierig zullen ervaren en hoe dit te bevorderen
is.
Gebleken is, dat meisjes mindel" gelnteresseerd zijn in techniek dan
jongens. Maar oak is gebleken, dat zij bij techniek vaak denken aan
moeilijke apparaten. Het kan zijn. dat hun gebrek aan interesse
samenhangt met een

verte~end

beeld van de techniek.

In de techniek-Ieasen moetdan ook duideljik worden, dat het in de
techniek niet aIleen gaat over apparaten (dat moet trouwens oak voor
de jongens duidelijk werden).
De decent deet er goed aan de mels.jes extra aandacht te geven. Betrek
ze voldoende bij de proeven. Als er een apparaat uit elkaar gehaaid
moet worden. laat dat dan niet aIleen deor de jongensdoen. Juist de
meisjes vaelen zich enzeker op dat gebied.
Meisjes realiseren zich nauwelijks, dat de techniek 'Oak voar hen een
mogelijk arbeidsterrein is. Maak ze opmerKzaam op hun magelijkheden.
Vanuit de technische scholen werdt tegenwaordig steeds meer gedaan aan
voarlichting speciaal vaal" meisjes. De decaan weet daar wciarschijnlijk
van.

.
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AANBEVOLEN LITERATUUR
Hieronder geven we een lijst van aanbevolen, aanvullende literatuur.
Het gaat am enkele publicaties, die voor de belangstellende leek
geschikt zijn. Ook Vaal" meer 'ingewijden' staan er vaak nuttige
dingen in.
De lijst is uiteraard vele malen groter te maken, maar dat leek
ons niet zinvol.
Voorzover ons bekend zijn aIle titels nag goed verkrijgbaar.
Publicaties, die binnen het project Natuurkunde en Techniek zijn
verschenen:
N&T 85-01

Wat vind je van techniek ?
Een onderzoek naar het beeld van en de houding tegenover
techniek van tweede klas leerlingen in het avo en vwo.
(onderzoeksrapporti bevat veel onderzoekskundig jargon)

N&T 85-02

Wat vinden meisjes en jongens van techniek ?
Het beeld van en de houding tegenover techniek van' tweede .
klas leerlingen in het avo en. vwo.
(populaire versie van het onderzoeksrapport voor breder
publiek)

N&T 85-03

Muziekinstrumenten maken.
'( lespakket)

N&T 85-04

Electrische apparaten in huis •
. (lespakket)

N&T 85-05

Communicatie.
Clespakket)

N&T 85-06

Water in huis.
( lespakket)

N&T 85-07

Muziekinstrumenten maken - docentenhandleiding

N&T 85-08

Electrische apparaten in huis - docentenhandleiding

N&T 85-09

Communicatie - docentenhandleiding

N&T 85-10

Water in huis - docentenhandleiding

N&T 85-11

What do 13-year old-pupils think about technology?
The conception of and the attitude towards -technology of
13-year old girls and boys.
(Engelse samenvatting van het onderzoeksrapport 85-01)
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N&T 85-12

Technology as an element of general education.
Characteristics and themes of the project Physics and
Technology.
(Engelstalig overzicht van doelen en opzet van het project
Natuurkunde en Techniek)

N&T 85-13

,

Wat is techniek ?
Het begrip techniek in de lespakketten Natuurkunde en Techniek.
(hoofdstuk 2 van dit nascholingsboek is een samenvatting van
rapport N&T 85-13; dit rapport is bedoeld als een verantwoording
van de inhoud van de lespakketten N&T)

N&T 85-14

De ontwikkeling van lespakketten in het project Natuurkunde
en Techniek.
(verslag van een deelonderzoek onder de docenten die meeschreven
in de schrijfgroepen N&T naar hun ervaringen en meningen over
het ontwikkelen van lesmateriaal)

N&T 85-15

Meisjes en jongens schrijven over techniek.
(aanvullendorapport bij N&T 85-01 en N&T 85-02 over de analyse
van opstellen en openvragen-lijsten over techniek)

N&T 85-16

Techniek in de natuurkunde-les.
Cursusboek nascholing.

oN&T 85-17

Making musical instruments.
(Engelse vertaling van N&T 85-031

N&T 85'-18

Electrical equipment at home.
(Engelse vertaling van N&T 85-04)

Andere publicaties:
Boeker. E•. Natuurwetenschap en

techniek~

Een weg naar Utopia?

Assen. Van Gorkum 1975.
Boeker, E., Eijkelhof, H., Raat, J.H. en J. Swager, Overlevenin
in vrijheid. Wetenschap en samenleving op school. Amsterdam,
Meulenhoff Informatief 1979.
Dorp. A. van en J. Simons (samenst.). Industrie en Techniek in het
natuurkunde-onderwijs. Delft 1981 (verslag NVON zomercursus).
Eijkelhof. H.M.C., E. Boeker, J.H. Raat en N.J. Wijnbeek, Natuurkunde
oin de samenleving. Amsterdam. VU-boekhandel 19824 (lesmateriaal
van het NAS-project).
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Fischer. E.J. (samenst.). Geschiedenis van de techniek.
Den Haag, Nijhoff 1980.
Ploegmakers. B. (samenst.), Algemene Technieken.
Enschede, SLO 1982 (de rode SLO-klapper).
Projectgro'ep OLM. Middenschool in bE?eJ;d. Algemene Technische Orientatie.
Techniek in themats. Enschede. SLO/OLM 1984.
Rip, A., Wetenschap als mensenwerk. Baarn. Ambo 1978.
Roszak. T., Opkomst van een tegencultuur. Amsterdam, Meulenhoff 1971.
2
Schuurman. E." Techniek: middel 0 f Moloch. Kampen, Kok 1980 •
Susskind, C., Techniek en samenleving. Utrecht. Prisma 1976.
Vaags, D.W. en J. Wemelsfelder (samenst.), Techniek, innovatie en
maatschappij. Utrecht, Prisma 1983.
De Winkler Prins Technische Encyclopedie .bevat veel infor.matie over
de diverse

onderwerpen~

diebij de techniek horen.

Ook staan er in de delen 1,2 en 3 algemene beschouwingenover techniek.
Vooral de bijdragen van S.L. Kwee, J.J. Broeze, J.B. Quintin, W.M.J.
Schlosser en E. van del" Velde zijn van belang.
In hetproject MEisjes, Natuurkunde en Techniek (MENT) zijn lespakketten
ontwikkeld over Electricitelt in en om het hUis, waarin electrische
apparaten en eenvoudige reparaties aan de orde komen.
In de docentenhandleidingen bij de diverse lespakketten N&T staan
meer literatuur-verwijzingen over de verschillende onderwerpen van
de lespakketten.

In de door de SLO periodiek uitgegeven AT-Koerier staan regelmatig
artikelen over techriiek op school. De relatie met de natuurkunde
krijgt daarin meestal weinig aandacht •

...

na!LJurKc.'lde er tecl-)nte l..

*

I\;

&. T

*

na tuurkunae en technlek

~a tuurk~.noe e r !ecrnlek ... N & T ... natuu rk unde en technlek

*

N & T

*

natuurkunde en tech nlek

*N&T*

* N & T * natuurkunde en technlek * N & T *

natuurkunde en technlek

* N & T * natuurkunde en technlek * N & T *

natuurkunde en techniek

*N&T *

nat uurkunde en tec hn lek

* N & T * natuurkunde en technlek * N & T *

natuurkunde en technlek

*N&T *

Technlsche Hogeschool Eindhoven 1985
Afdellng der Technlsche Natuurkunde

85-16

