
Denk, praat  
en doe mee! 
Wetenschap & technologie op Gelderse basisscholen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld  
om zich heen ontdekken. Een wereld waarin techniek en 
technologie een steeds grotere rol in nemen. Daarom is het 
belangrijk dat wetenschap & technologie (W&T) een vaste plek 
hebben in het primair onderwijs. Omdat technologie in alle 
beroepen - nu en in de toekomst - een rol speelt, wil de provincie 
zich inspannen om op dit thema meer impact te realiseren. 

Hoe zorgen we er samen voor dat het realiseren van 
impact gebeurt op een manier die past bij de basis-
scholen, wat gebeurt er al en wat is er nog nodig om 
de impact te vergroten? Daarvoor voert de provincie 
Gelderland, samen met Platform Talent voor 
Technologie (TechniekTalent.nu, Platform Bèta  
Techniek en Jet-Net & TechNet) en KWTG (Kennis-
centrum Wetenschap & Techniek Gelderland),  
het traject Wetenschap & technologie op Gelderse 
basisscholen uit. 

Doel van dit traject is te komen tot een provinciale 
en gezamenlijke aanpak om de implementatie  
van W&T in het primair onderwijs in Gelderland  
te versnellen en te versterken. Dat doen we graag 
met u! Samen met de scholen, besturen en alle 
anderen die zich inzetten voor sterk (W&T)onderwijs 
in Gelderland!
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Wat gaan we doen?
Provinciebreed gaan we samen met u aan de slag om W&T meer in het DNA van scholen 
en meer de klas in te krijgen. Vindt u dat ook belangrijk? Heeft u daar ideeën bij?  
Dan is dit het moment om mee te doen en mee te denken! Tijdens het traject  
Wetenschap & technologie op Gelderse basisscholen voeren we een aantal acties uit:

1
Informatie & input
 
We halen input op bij school-
besturen, regionale Techniek-
pacten, de W&T-netwerken  
en iedereen die W&T op  
de basisschool een warm hart 
toedraagt. Tijdens een bijeen- 
komst op 29  mei 2019 horen 
we graag wat u denkt dat 
nodig is om W&T in Gelderland  
verder te brengen.

Mei 2019

2
Inzicht krijgen
 
We vragen alle basisscholen 
(regulier en speciaal onderwijs)  
in een online enquête  
naar hun stand van zaken  
op het gebied van W&T.  
Waar staan ze? Waar willen  
ze naartoe en wat hebben zij 
nodig voor een succesvolle 
implementatie van W&T in 
hun onderwijs?

Juni-juli 2019

3
Aanbod om meer impact  
te realiseren
 
We werken een advies uit  
en een plan van aanpak: op 
welke manier kan de provincie 
Gelderland bijdragen aan het 
versnellen en versterken van  
de implementatie van W&T op 
Gelderse basisscholen? Waar 
hebben scholen behoefte aan  
en hoe kunnen we de krachten 
in de provincie zo bundelen  
dat er een aantrekkelijk en 
passend aanbod is voor het 
Gelders primair onderwijs?
 
September-oktober 2019

4 
Implementatie- en projectperiode 

We gaan samen met alle betrokken partijen aan 
de slag! We ondersteunen scholen en besturen  
met een passend aanbod en met tools die 
aansluiten op hun wensen en behoeften. 
 

(optioneel) Vanaf eind 2019 

5 
Herhaling onderzoek 

Na twee jaar meten we opnieuw: waar staan   
de scholen dan met W&T? Wat is het effect van 
onze aanpak? Waar kunnen we nog meer doen?  
Zo zorgen we samen voor een stevige plek voor  
W&T in Gelderland!

Voorjaar 2021

Doet u mee? 
We ontvangen graag uw input, reacties en vragen.  
U kunt hiervoor contact opnemen met Edith Hilbink,  
e.hilbink@ptvt.nl,  Platform Talent voor Technologie.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl Fo
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