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1. De magie van een balpen 

Voorwoord 

 

Een jongen van acht staart zwijgzaam naar de balpen in zijn 

hand. Hoe werkt dat ding? Hoe komt het dat de schrijfpunt 

met een duw op het knopje zomaar terugschiet? Waar komt 

de inkt vandaan en hoe weet de balpen wanneer de inkt moet 

komen en wanneer hij moet stoppen?  

 

De jongen besluit de balpen te ontmantelen. Korte tijd later is 

hij balpenexpert. Hij weet nu niet alleen perfect hoe een 

balpen werkt, maar ook hoe je er een leukere versie van 

maakt. Hij heeft hij heeft het ding namelijk omgebouwd tot 

een geducht wapen: een propjesschieter – pas op, juf Katrien! 

 

Wanneer dat kind is opgegroeid tot jongeman, is hij nog 

steeds gefascineerd door techniek. Alleen is zijn speeltje wat 

complexer geworden. Hij is nu ingenieur en werkt aan het 

motorsysteem van hybride auto’s.  

Aan de balpen denkt hij alleen terug als hij met jeugdvrien-

den op café zijn apenstreken bij juf Katrien nog eens ophaalt. 
 

Kinderen hebben een bijzonder talent voor verwondering. Van nature uit hebben ze ook de neiging om 

wonderlijke verschijnselen te onderzoeken. Net daarom kunnen kinderen zo goed leren in een omgeving met 

veel materiaal, waar ze ongeremd technisch en wetenschappelijk kunnen onderzoeken en experimenteren. 

Jammer genoeg wordt in veel lagere scholen in Vlaanderen met de leerlingen te weinig rond techniek en 

wetenschap gewerkt. Als het toch gebeurt, blijft het meestal beperkt tot een eenmalige gebeurtenis, binnen 

de vier klasmuren. Een echt uitdagende onderzoeks- en experimenteeromgeving is er meestal niet. Het 

kostenplaatje speelt daarbij natuurlijk een rol.  

Als innovatieve school wil De Appeltuin daar graag verandering in brengen met een project dat wij de 

Techmobiel hebben gedoopt. Op de volgende pagina’s kan u lezen hoe waarom we ermee zijn gestart, wat we 

ermee hopen te bereiken en hoe we dat willen doen.  

Net als veel andere scholen hebben we niet zo’n groot budget, maar wij willen niet dat dat het project zou 

afremmen. Daarom zijn we op zoek naar sponsors die  een financiële of materiële bijdrage willen leveren. 

Door uw schouders mee onder dit project te plaatsen, bewijst u de kinderen een grote dienst. Draag een 

steentje bij, laat het kind in u los en ontdek: de Techmobiel. 

Jomme Knooren – derde opleidingsfase Bachelor leerkracht Lager Onderwijs 

Wout Vanreusel – leerkracht 1ste graad  

Freinetschool De Appeltuin, Leuven 
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2. Projectverantwoording 

 Vijf goede redenen om de Techmobiel te laten vertrekken. 

Waarom is de Techmobiel echt een grote meerwaarde? 

 

Onze Techmobiel staat al in de startblokken en het liefst zouden we hem morgen al laten vertrekken. 

Daar hebben wij goede redenen voor.  Wij zetten ze graag voor u op een rijtje. 

Goed in hun vel 

Kinderen zijn enorm enthousiast als ze met techniek aan de slag mogen. Uit studies blijkt dat ze zich het best in 

hun vel voelen en het meest intens werken als ze vakoverschrijdend en praktisch tewerk kunnen gaan. In 

techniek- en wetenschapsonderwijs komen die  twee werkvormen ruim aan bod. Met de Techmobiel kunnen 

onze leerlingen dus echt ‘in hun element’ raken. 

Oog voor talent 

In het verleden werden vooral taal en wiskunde in het onderwijs gewaardeerd. Als er meer aandacht besteed 

wordt aan techniek krijgt een leerling die niet goed kan spellen, maar wel een raket de lucht in kan doen 

vliegen, ook erkenning. Zijn talent wordt onderkend en ontwikkeld. Met de Techmobiel kunnen verborgen 

talenten aan de oppervlakte komen en krijgen onze leerlingen meteen gelijke kansen. 

Onbekend is onbemind 

Door kinderen van jongs af aan in aanraking te brengen met techniek en wetenschap, kunnen ze ervaren of ze 

daar interesse en talent voor hebben. Als een school echter weinig of geen aandacht aan techniek besteedt, 

bestaat het gevaar dat leerlingen later niet voor een technische richting kiezen, terwijl ze er wel het profiel 

voor hebben. Met de Techmobiel willen wij ertoe bijdragen dat onze leerlingen een gemotiveerde keuze 

kunnen maken voor een technische onderwijsrichting. 

Jong geleerd, oud gedaan 

Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert kinderen 

ook ontwerpen en opdrachten uitwerken. Op die manier stimuleert techniek de nieuwsgierigheid, creativiteit 

en het oplossend vermogen van kinderen. Met de Techmobiel willen wij deze eigenschappen en vaardigheden 

bij onze leerlingen aanscherpen, als troeven voor het leven. 

Voorbeelden  strekken 

Al meer dan een decennium lang stimuleert de Vlaamse overheid scholen om ‘proeftuinen’ op te zetten, 

uiteenlopende projecten om onderwijsvernieuwing een kans te geven. In Stedelijke Basisschool De 

Kastanjelaar in Vilvoorde werkte men in een proeftuinproject rond techniek een mobiele werkplaats uit, het 

‘technobusje’. Met de Techmobiel treden wij graag in hun voetsporen. 
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3. Doelstellingen 
 

Met dit project proberen we het volgende te bereiken: 

EEN CONSTRUCTIE DIE LEERKRACHTEN EN KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL IN STAAT STELT OM (BIJ OCCASIONELE ACTIVITEITEN) 

SPONTAAN EN ONMIDDELLIJK ONGEREMD ROND TECHNIEK EN WETENSCHAP TE EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN HUN 

RESULTAAT TE PRESENTEREN EN INVENTARISEREN – MET HET OOG OP UITWISSELING TUSSEN ANDERE KLASSEN EN SCHOLEN 

Dit impliceert dat de constructie aan enkele eisen moet voldoen: 

- ze moet uitermate mobiel zijn; 

(gemakkelijk in gebruik, vlot verplaatsbaar) 

- ze moet voldoende materiaal bevatten; 

(een uitgebreide collectie van wetenschappelijk en technisch materiaal) 

- ze moet de ruimtelijke en logistieke mogelijkheden bevatten om op verschillende plekken te kunnen 

functioneren; 

- ze moet presentatiemogelijkheden voor groepen bevatten; 

- ze moet de mogelijkheid hebben om onderzoeken en experimenten vast te leggen en te verzamelen in 

een gemakkelijk hanteerbaar classificatiesysteem; 

- ze moet in zijn geheel kindvriendelijk functioneren. 

 

Hoe de Techmobiel tegemoet komt aan deze eisen lichten we toe op de volgende bladzijde. 

Voor een compleet en gedetailleerde kijk op de werking en mogelijkheden van de Techmobiel, verwijzen wij u 

graag naar de uitgebreide versie van de projectbundel. U kan deze verkrijgen door ze aan te vragen op 

info@techmobiel.be.   

mailto:info@techmobiel.be
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4. Werking van de Techmobiel 

4.1. De constructie 
De Techmobiel is een modulaire constructie die bestaat uit houten bakken met uitklapbare, uitschuifbare of 

stapelbare  delen zodat je afhankelijk van de aard van jouw activiteit en de locatie, de meest optimale  

opstelling kan realiseren. Bovendien zijn de verschillende delen uiterst mobiel, wendbaar en gemakkelijk 

aaneen te schakelen.  

De Techmobiel voorziet niet enkel een schat aan materiaal dat de leerkracht en kinderen in staat moet stellen 

tot wetenschappelijke experimenten en activiteiten rond technische systemen of processen. Deze mobiele 

techniekklas voorziet ook enkele accurate presentatiemogelijkheden zodat wat men proefondervindelijk 

geleerd heeft, ook door kan geven aan leeftijdsgenoten. Tenslotte willen we de rijkdom van deze ervaringen 

niet teloor laten gaan en herbergt zowel de Techmobiel als de bijhorende website een steeds groeiende 

database aan leerrijke activiteiten die voor leerkrachten enthousiasmerend kan zijn en een houvast kan bieden 

in de realisatie van de eindtermen Techniek . 

 

 

 

 

 

 

4.2. Het gebruik 
Het uitgekiende ontwerp van de Techmobiel, staat garant voor een veelzijdig gebruik waarbij alle 

kerncomponenten van Techniek geëxploreerd kunnen worden.  

De Techmobiel kan perfect ingeschakeld worden bij een occasionele activiteit rond techniek. Het feit dat de 

Techmobiel modulair is, maakt hem efficiënt in gebruik zodat je enkel die module(s) kan opzetten die 

aansluit(en) bij de aard en het doel van de activiteit.  

Zo kan je bijvoorbeeld naar aanleiding van iets dat ter sprake kwam in de klas, een kleinschalig onder-

zoekje doen met behulp van een microscoop dat al dan niet voorgesteld wordt aan anderen. 

De dagelijkse realiteit is echter ook doorspekt met tal van technische systemen waar kinderen zich vaak 

spontaan vragen bij stellen en ongebreideld kunnen over fantaseren. De Techmobiel creëert de mogelijkheid 

om zelf aan de slag te gaan en heel het technische  proces van probleem, over ontwerp, realisatie en  

ingebruikname tot  evaluatie uit te werken en te delen met anderen. 

De Techmobiel is an sich ook  een technische realisatie als antwoord op een didactische vraag hoe te werken 

rond en met techniek en wetenschap in de basisschool. Vanaf de ingebruikname zal ook zijn werking 

geëvalueerd worden en zullen de mogelijkheden voortdurend bijgewerkt worden. 

’Mobiel’ in het kwadraat dus, omdat wij geloven dat techniek en wetenschap voortdurend in beweging zijn.  
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5. Sponsors 
Dit project heeft een fors kostenplaatje. Hoewel wij op alle mogelijke manieren de kostprijs laag proberen te 

houden, zijn we voor een sterke, kwalitatieve uitwerking afhankelijk van verschillende soorten bijdragen. 

U kan ons steunen op drie manieren: 

Een financiële bijdrage 

Als meer mensen zich achter het project scharen, heeft dit project echt een breed draagvlak. Elke 

bijdrage telt dus, groot of klein. Daarom geven wij geen richtprijs mee.  

Kortingen 

Voor de aankopen voor materiaal zijn we erg gebaat bij kortingen. Op onze website vindt u een up-to-

date lijst van alle artikelen die we in de nabije toekomst nog zullen aankopen. Wij bestellen met veel 

dankbaarheid bij firma’s en winkels die door middel van korting hun steentje willen bijdragen aan de 

Techmobiel.  

Materiële schenkingen 

Op onze website staat een lijst met materiaal dat we nog nodig hebben voor de bouw en inrichting van 

de Techmobiel. Indien u ons daarbij kan helpen, zijn we weer een eind op weg geholpen. 

Wat bedrijven en instellingen van ons in ruil kunnen verwachten: 
Een grote troef van de Techmobiel is de website, die binnenkort in voege treed als online-forum voor alle 

leerkrachten, kinderen en hun ouders in Vlaanderen. U kan gebaat zijn bij: 

Een logo (met hyperlink) op de website 

Uw logo (of bedrijfsnaam) komt op de hoofdpagina van de website, duidelijk zichtbaar met een 

minimumafmeting van 200 pixels. Als bezoekers op deze afbeelding klikken, worden ze ook doorver-

wezen naar uw webpagina. 

Een tekstuele hyperlink op de website 

Wij vermelden de naam van uw bedrijf of instelling in geschreven tekst, opvallend gekleurd. Met een 

klik vinden bezoekers ook de weg naar uw eigen website. 

Logo of tekst (zonder hyperlink) op de website 

Een van voorgaande opties, maar dan zonder de mogelijkheid om door te klikken naar uw eigen 

website. 

Hoe gaat dat praktisch? 
Grote en kleine bijdragen kan u steeds storten op IBAN BE58 0010 4738 4879 (BIC GEBABEBB) van vzw De 

Appeltuin met de vermelding 'Techmobiel'. 

Kunnen wij de naam van uw bedrijf of instelling op onze website plaatsen? Is uw winkel/firma bereid om 

korting te schenken? Kan u ons verder helpen door materiaal te leveren? 

In deze gevallen kan u ons best even contacteren. Onze contactgevens vindt u op de website. 

(www.techmobiel.be)  

 

http://www.techmobiel.be/

