
Dé educatiepartner 



Innovative Labs, lesmodules en doorlopende leerlijnen  



Groei mindset

O&O coachen en beoordelen

Digitale geletterdheid

Technologiewijsheid

21e-eeuwse vaardigheden

Praktijkopdrachten ontwikkelen

Prototypen

1e jaar
10 cursus dagdelen

op locatie

2e jaar
4 cursus dagdelen

op locatie

3e jaar
4 cursus dagdelen

op locatie

Afsluiting met certificaat praktijkspecialist

Waarborgen van onderwijsinnovatie, kennis en vaardigheden

Cursus, begeleiding en technische support op locatie 



Het nieuwe leren, duurzame onderwijsinnovatie 



Leren hoe je moet denken i.p.v wat je moet denken 

Margaret Mead





Generatie van nu begrijpen en ze helpen zich te ontwikkelen



GROEI
MINDSET

“Falen is een kans om 
te groeien”

“Ik kan alles leren wat ik wil” 

“Successen 
van anderen 

inspireren mij”

“Ik hou ervan nieuwe dingen 
te proberen”

“Feedback is opbouwend”
Vaardigheden: 

Technologiewijsheid & 21e-eeuwse vaardigheden

Gelijke kansen in de Smart World vraagt om een:

Houding: 
Onderzoekend & probleemoplossend denken en handelen



Bron: P21 model 

Learning & innovation 
Skills

 

Life and
Career skills

Digitale 
geletterdheid

Lezen, schrijven, rekenen, taal en 
vakkennis in 21e context

Deze kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig   

https://www.battelleforkids.org/networks/p21


GROEI
MINDSET

“Falen is een kans 
om te groeien”

“Ik kan alles leren wat ik wil” 

“Successen van 
anderen inspireren mij”

“Ik hou ervan nieuwe 
dingen te proberen”

“Feedback is 
opbouwend”

Nieuwsgierigheid

Een leven lang leren met plezier

De motor De toolbox Houding & Vaardigheden  

Ontwerpen

Onderzoeken

Dit is de weg ernaar toe 



Taakproces onderzoekend en ontwerpend leren

Hoe zit dit? Hoe maak ik dit?



Denkstappen ontwikkelen 

Hoe maak ik dit?



Kennis en vaardigheden ontwikkelen 

Hoe maak ik dit?



Doorlopende leerlijn: houding, kennis, vaardigheden 

PO
Groep 7 & 8

Digitale geletterdheid

Wetenschap & Technologie

VO
Leerjaar 1

Onderzoekend en Ontwerpend leren

Technologiewijsheid

21e-eeuwse vaardigheden

VO
Leerjaar 2

Praktijkgerichte STEAM challenges

Technologiewijsheid toepassen en verbreden

Vaardigheden verdiepen en verbreden

Projectmatig leren werken

      VMBO
Leerjaar 3 & 4

Nieuwe leerweg GL & TL

PGP Dienstverlening en Producten

PGP Technologie en Toepassing

PGP Economie en Ondernemen

PGP Zorg en Welzijn

PGP Informatie-Technologie

MBO

Arbeidsmarkt

Onderzoekend en Ontwerpend leren21e-eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid

Onderzoekend en Ontwerpend leren



    Kinderen begrijpen en ze helpen zich te ontwikkelen



Online visueel leerportaal voor generatie Z en Alpha 

Basis Modules STEAM Challenges How To videos

www.steamvidz.nl

https://steamvidz.nl/
https://steamvidz.nl/
https://steamvidz.nl/
http://www.steamvidz.nl


STEAM Metaverse het nieuwe leren in AR en VR 

Metaverse het Internet 2.0 
● Combinatie van fysieke en digitale wereld 
● Vakoverstijgend visueel en interactief leren
● Op elk device overal en altijd 
● Samenwerken in AR en VR
● Docenten kunnen zelf AR en VR lessen
● Lesmodule nieuw beroep AR en VR content 

creator 

Voorbeelden:

● Menselijk lichaam:
https://share.fectar.com/NSHWR

● Ontwerpcyclus interactieve tool:
https://share.fectar.com/VJWCC

https://share.fectar.com/NSHWR
https://share.fectar.com/VJWCC


Betrokken en interactief  leren in AR en VR  

Leermodellen onder STEAM metaverse kanaal in de fectar app
Dit kanaal wordt de komende tijd verder gevuld  



Zelf gemakkelijk AR en VR content maken    

3D ontwerp programma bijvoorbeeld Tinkercad 360 graden camera 

https://www.tinkercad.com/things/4rwxhiTvdO6-hoofdweg-78/edit


Create for multiple Devices in one go

● Multi Device
● Multi User
● Cross Reality



Bedrijfspresentaties en praktijkopdrachten
Remote teaching   

https://share.fectar.com/VRZWH

https://share.fectar.com/VRZWH


Samenwerken en communiceren in AR en VR
Meetup functie    



Hoe gaan docenten helpen met kennis, 
vaardigheden en toepassen ?    

● Gratis hands-on training door heel nederland
● Gratis onderwijsmodellen 
● Meerdere kennis evenementen per jaar

Scholen kunnen zich al bij ons melden, binnenkort ook 
starten we ook met een online campagne om aan te 

melden  

https://www.techniscience.com/nl/nl/contact/page/2021/


Licenties classroom pakketten

Klik hier voor de link 

https://www.techniscience.com/nl/nl/zoeken/page/1917/?S=fectar#/?S=fectar&CPI=1&tab=products
https://www.techniscience.com/nl/nl/zoeken/page/1917/?S=fectar#/?S=fectar&CPI=1&tab=products


Het nieuwe leren, duurzame onderwijsinnovatie 

Edo Tempelman
Onderwijsontwikkelaar & Praktijkopleider 

www.techniscience.com


