DOCENTENHANDLEIDING

ONTDEK JE TOEKOMST IN TECH MET

TEKKIEWIJZER
In acht opdrachten die leerlingen (vmbo jaar 2 en
havo/vwo jaar 2 en 3) zelfstandig kunnen maken,
ontdekken ze wat het betekent om Tekkie te
worden. Stap voor stap leren ze de vijf meest
gewilde tech-beroepen van dit moment kennen.
Via interviews met Tekkies in hun bedrijf krijgen
leerlingen inzicht in de vaardigheden die ze
nodig hebben. Maar ook in concrete tools die de
Tekkies gebruiken tijdens hun werk. We laten de
leerlingen ervaren hoe het is om met deze tools
te werken. Met de TekkieWijzer ontdekken de

leerlingen tenslotte welk profiel bij hen past,
welke opleidingen ze daarvoor kunnen volgen en
vullen ze hun eigen skills paspoort in.
De opdrachten voeren zij uit in interactieve
lesbrieven die ze grotendeels zelfstandig kunnen
invullen. Afhankelijk van hun niveau zijn ze 1-1,5 uur
bezig met een opdracht. Als docent kun je de mate
van zelfstandigheid zelf bepalen. In de handleiding
per opdracht lees je tips om leerlingen te kunnen
begeleiden en kun je gebruik maken van de slides
om de hele klas of een groep leerlingen beter
voor te bereiden op het zelfstandig maken van de
opdrachten. Vaak in de vorm van korte video’s.

OVERZICHT
Opdracht

Activiteiten

1

Mijn beeld van tech

Discussie over beeldvorming van tech-beroepen en een fact-check
opdracht.

2

Tech om ons heen

Tech-toepassingen in verschillende sectoren onderzoeken en een lifehack bedenken.

3

Vijf profielen

Kennismaking met de vijf meest gewilde tech beroepen en het
ontwerpen van en infografic van hun voorkeursprofiel.

4

Tools I

Kennismaking met de meest gebruikte tools en zelf ervaren hoe je
deze tool toepast op relevante en actuele data.

5

Tools II

Kennismaking met de meest gebruikte tools en zelf ervaren hoe je
deze tool toepast op relevante en actuele data.

6

Welk profiel spreekt mij
aan?

Invulling TekkieWijzer met als resultaat eigen Tekkie-profiel.

7

Hoe word ik een Tekkie?

Uitwerking opleidingsperspectieven Tekkies

8

Skills paspoort

Samenstelling skills paspoort met focus op tech
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OPDRACHT 1: MIJN BEELD VAN TECH
Welk beeld heb jij van tech en tech-beroepen? Klopt dat beeld en waar komen jouw verwachtingen
vandaan? In deze opdracht ontdekken de leerlingen wat zijzelf en anderen weten over tech. Ze ervaren
dat tech vele kanten kent. En samen met hun klasgenoten ontdekken ze welke misverstanden er
bestaan over tech in onze maatschappij. Daarna gaan ze zelf aan fact-checking doen en maken ze hun
eigen factsheet. Totale duur: 60 minuten.
Domein
curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

De werking en
het (creatieve)
gebruik van digitale
technologie

1 Informatievaardigheden
De leerling kan informatie verwerven en selecteren.

1 Werkexploiratie

1 Communiceren
2 Zelfregulering

2 Mediawijsheid
De leerling herkent de invloed van media op de
werkelijkheid.

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met
de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Verdiep je vooraf in het onderwerp fact-checken en lees:
https://www.denieuwereporter.nl/2019/01/fact-checks-helpen-tegen-desinformatie-maar-danmoeten-ze-wel-gezien-worden/

Openingsslide
Slide 1, Doelen
Doelen:
• Leerlingen worden zich bewust van je eigen aannames over tech in
het algemeen
• Leerlingen worden zich bewust over je eigen aannames over techbanen
• Leerlingen leren wat misvattingen zijn over banen in tech
• Leerlingen maken een factsheet over tech.

Slide 2, Verdiepen
Leerlingen denken na over het beeld dat zij van tech hebben.

Slide 3, Doen:
Discussie aan de hand van stellingen en een factsheet invullen
over een tech-bewering.

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Op social media zijn steeds meer fake news berichten te zien.
Door de snelheid van verspreiding van nieuws en de uiteenlopende
bronnen waar nieuws vandaan komt, is het belangrijk om onderscheid te
kunnen maken tussen fake news en onpartijdige nieuwsgaring. Daarom
is fact-checking een belangrijk onderdeel van de journalistiek geworden.

2
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OPDRACHT 2: TECH OM ONS HEEN
Leerlingen worden zich bewust van de invloed van technologische ontwikkelingen op hun dagelijks
leven en bedenken (ludieke) oplossingen (life hacks). Totale duur: 60 minuten.
Domein curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

De werking en het
(creatieve) gebruik van
digitale technologie

1 Mediawijsheid
Medialisering van de samenleving en
beeldvorming

1 Werkexploiratie

1 Communiceren
2 Creativiteit

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met
de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Als er tijd is kun je de leerlingen de life-hacks echt laten uitvoeren met toegankelijke materialen.
Als het life-hacks voor thuis zijn, kun je de leerlingen vragen een filmpje te maken om tijdens de
volgende opdracht te laten zien.

Openingsslide
Slide 1, Doelen
• Leerlingen ontdekken de rol van tech in het dagelijks leven
• Leerlingen leren over technologische ontwikkelingen in
verschillende sectoren
• Leerlingen ontdekken dat tech altijd in ontwikkeling is
• Leerlingen bedenken een life-hack voor hun klasgenoot.

VERDIEPEN
Leerlingen zien voorbeelden van technologische ontwikkelingen in
verschillende sectoren. Ook ontdekken zij wat een life-hack is en dat
tech altijd in ontwikkeling is.

Slide 2, Doen
De leerlingen nemen de rol van tech in hun dagelijks leven en directe omgeving onder de loep, ontdekken bugs/hiaten en bedenken een life- hack.

Slide 3, Klassikaal

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Er zijn mensen die technologische ontwikkelingen omarmen en
mensen die er kritisch tegenover staan. Door de snelheid van
technologische ontwikkelingen reageren we vaak reactief op deze
ontwikkelingen. En investeren we onvoldoende tijd in kennis om die
technologie zelf te kunnen beïnvloeden. De leerlingen bedenken een
argument voor, en een argument tegen technologische ontwikkelingen
in het dagelijks leven.
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OPDRACHT 3: TECH-PROFIELEN
De leerlingen maken kennis met vijf profielen in tech. Ze ontdekken hoe de werkdagen van een Tekkie er
uit zien en welke vaardigheden je nodig hebt om als Tekkie te werken. De Tekkie vertelt ook wat hij of zij zo
leuk vindt aan zijn/haar baan en welke tools hij/zij dagelijks gebruikt. De leerlingen maken een infographic
van het profiel dat hen het meeste aanspreekt. Totale duur: 60 minuten.

Domein curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

1 De werking en het
(creatieve) gebruik van
digitale technologie

1 ICT-basisvaardigheden
Creëren en publiceren van media

1 Werkexploiratie
2 Kwaliteitenreflectie
3 Motievenreflectie

1 Zelfregulering
2 Creativiteit

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met
de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Infographics worden ook steeds meer gebruikt worden door nieuwszenders zoals NOS om data
goed te kunnen visualiseren: https://app.nos.nl/datavisualisatie/infographic/.
• Je kunt visual notes maken, oefenen met leerlingen met de ‘-STE’ video’s van Klokhuis, te vinden
op YouTube.
• Meer info over ‘visual note taking’ vind je in dit artikel:
https://blijvenleren.net/docenten/visueel-samenvatten/

Openingsslide
Slide 1, Doelen
Doelen:
• Leerlingen maken kennis met de profielen van meest
gewilde banen in tech
• Leerlingen ontdekken welke vaardigheden je nodig hebt om in
tech te werken
• Leerlingen ontdekken wat ze wel/niet leuk vinden aan werken in tech
• Leerlingen maken een infographic van het profiel dat hen nu het
meest aanspreekt.

Slide 2, Verdiepen
De leerlingen bekijken de Tekkie-video’s.

Slide 3, Doen
De leerlingen maken een infographic over het profiel dat hen het
meeste aanspreekt.

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Door de snelle opkomst van nieuwe technologieën en platformen zien
we steeds meer nieuwe Tekkie-profielen ontstaan. Moeten we blij zijn
met deze nieuwe profielen? Wat is de toegevoegde waarde van deze
profielen?
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OPDRACHT 4 EN 5: TOOLS I EN II
Leerlingen kruipen in de huid van de Tekkie-profielen door op actieve en creatieve manier met de
bijpassende tools aan de slag te gaan. Totale duur: 80 minuten.
Domein
curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

De werking en
het (creatieve)
gebruik van digitale
technologie

1 ICT basisvaardigheden
De leerling maakt gebruik van online tools.

1 Werkexploiratie
2 Kwaliteitenreflectie
3 Motievenreflectie

1 Zelfregulering
2 Creativiteit
3 Probleem oplossen

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om
met de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Tijdens deze opdracht zijn de leerlingen aan het werk met toepassingen die grotendeels nog niet
bekend zullen zijn. Dit vergt flexibiliteit en oplossingsgericht vermogen. Probeer hen daarin te
stimuleren. Geef aan dat je de technieken zelf ook niet precies beheerst en dat het een gezamenlijk
experiment is. Dit project gaat over nieuwe beroepen en de vaardigheid om hier flexibel mee om te
gaan. Dat kunnen ze tijdens deze opdrachten in de praktijk brengen
• De opdracht bij Data Analist is qua niveau wat hoger en wellicht meer geschikt voor havo/vwo, maar
vmbo-leerlingen die echt interesse hebben kunnen hem uiteraard doen!
• In de opdracht voor tech support maken de leerlingen een pitch. Achtergrondinfo en bruikbare
video’s over pitchen vind je op LessonUp waar het lespakket Pitch it! Staat
• In de opdracht voor de developer gaan leerlingen zelf programmeren in de programmeertaal Scratch.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie voor de docent.

Scrum
Als optie kunnen de leerlingen bij de uitvoer van hun opdracht scrum gebruiken. Scrum is een methode
voor planning en teamwork die in techbedrijven veel wordt gebruikt. In de lesbrief lezen de leerlingen
wat scrum is en krijgen ze de basisinstructie voor het gebruik van scrum. Als je je hier graag in wil
verdiepen, kun je dit artikel lezen: https://www.leraar24.nl/306335/met-scrum-werken-leerlingen-op-eeneffectieve-manier-samen/

Openingsslide
Slide 1, Doelen
• L eerlingen maken kennis met online tools en leren ermee
experimenteren
• Leerlingen kunnen tech in hun eigen leven inzetten
• Leerlingen kunnen reflecteren op de vaardigheden die bij deze
tools passen.
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Slide 2, Growth Hacker
Bij ieder profiel hoort een tool, en per tool hoort een activerende
opdracht. Het doel van de opdracht is ontdekken wat je met deze tool
kan en welke impact je ermee kunt maken. Leerlingen kiezen iedere
opdracht (4 en 5) een tool om uit te proberen. Vervolgens reflecteren
ze op de samenwerking en de vaardigheden die ze hebben ingezet. Als
leerlingen snel klaar zijn met een tool, kunnen ze nog een andere tool
extra kiezen.

Slide 3, Growth Hacker

Slide 4, Data Scientist

Slide 5, Tech Support

Slide 6, Digital Designer

Slide 7, Prototype

Slide 8, Developer

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Bij een aantal profielen wordt er een ethische
kwestie behandeld.
Growth Hacker: Het werk van growth hackers zorgt ervoor dat
websitebezoekers langer op een website blijven of meer bestellen.
De leerlingen geven aan in hoeverre ze het eens zijn met de
volgende stelling: Op een website moet altijd vermeld worden
welke manieren ze toepassen om hun websitebezoekers langer te
laten blijven of meer te laten bestellen.
Data Scientist: Het is belangrijk om datavisualisaties en infograpics
goed te begrijpen. Ze kunnen de werkelijkheid soms vertekend of te
sterk vereenvoudigd weergeven. De leerlingen bekijken een Ted Talk
van datajournalist Winny de Jong en denken na over deze video.
Tech Support: De leerlingen denken na over privacy in het digitale
communicatiesysteem aan de hand van een nieuwsitem over Magister.

2
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OPDRACHT 6: TEKKIEWIJZER
In de vorige lessen hebben de leerlingen kennisgemaakt met vijf Tekkie-profielen en hebben ze misschien
al wel een idee welk profiel het beste bij hen past of die ze het leukst vinden. Ze gaan nu een assessment
invullen om daar verder achter te komen. Totale duur: 60 minuten.
Domein
curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

De werking en
het (creatieve)
gebruik van digitale
technologie

1 Mediawijsheid
De leerling weet wanneer welke toepassingen
meerwaarde hebben bij het bereiken van
persoonlijke, professionele en sociale doelstellingen
en kan deze effectief inzetten.

1 Kwaliteitenreflectie
2 Motievenreflectie

1 Zelfregulering

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met
de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Ga naar www.tekkieworden.nl voor meer info over profielen, beroepen, opleidingen en interviews
met Tekkies. Je kunt je leerlingen ook het YouTube kanaal van Tekkie worden laten bezoeken.

Openingsslide
Slide 1, Doelen
• Leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past
• Leerlingen ontdekken hoe hun eigen profiel aansluit bij Tekkieprofiel(en)
• Leerlingen krijgen inzicht in hun hard en soft skills.

VERDIEPING
Leerlingen vergelijken hun verwachtingen met de uitkomst van
TekkieWijzer

DOEN
Leerlingen maken de TekkieWijzer en bekijken hun profiel.

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Heb je een toets nodig om te ontdekken wat een leerling kan of wil?
Zijn er ook andere manieren om te zien wat iemand goed kan en
graag wil doen? Kun je als leerling ook zelf ontdekken via de andere
opdrachten in TekkieWijzer, wat je goed kunt en zou willen gaan doen
in de toekomst? Hoe belangrijk is een baan in tech? Of hebben alle
banen tegenwoordig wel een tech element?
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OPDRACHT 7: HOE WORD IK EEN TEKKIE?
Leerlingen onderzoeken welke stappen zij kunnen zetten om een Tekkie te worden. Ze denken na over
opleidingen, cursussen en informeel leren. Als een leerling geen van de profielen wil onderzoeken, dan
kan hij/zij een andere sector gaan onderzoeken, maar wel in relatie tot tech. Totale duur: 60 minuten.

Domein
curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

1 Digitaal
burgerschap

2 Mediawijsheid
De leerling weet wanneer welke toepassingen
meerwaarde hebben bij het realiseren van
professionele en sociale doelstellingen
en kan deze effectief Inzetten

1 Kwaliteitenreflectie
2 Loopbaansturing

1 Zelfregulering
2 Sociale en culturele
vaardigheden

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met
de klas of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• Op dit punt in het project kan het zijn dat leerlingen die niks met tech willen doen even geholpen
moeten worden met op gang komen. In welke sectoren hebben zij wel interesse? En wat voor
technologische ontwikkelingen spelen er in deze sectoren? Kunnen ze onderzoek doen naar de
opleidingsmogelijkheden voor deze beroepen? Geef aan dat daar genoeg ruimte voor is in deze
opdracht!

Openingsslide
Slide 1, Doelen
• Leerlingen ervaren dat een baan in tech voor iedereen haalbaar is
• Leerlingen krijgen inzicht in verschillende opleidingsmogelijkheden
• Leerlingen ontdekken wat informeel leren is.

DOEN
Leerlingen bedenken welk profiel ze willen onderzoeken. Ze
onderzoeken ook welke opleiding of cursus je daarvoor kan doen. En
of ze nu al kunnen beginnen met een bijbaan, stage of het aanleren van
skills.

ETHIEK & TECHNOLOGIE
Veel Tekkies hebben het vak op een informele manier geleerd en
zijn van oorsprong autodidact. Ze hebben zelf bijvoorbeeld leren
programmeren of werken met Photoshop. De leerlingen denken na
over de vraag of zij informeel even goed kunnen leren als op school.
Heeft informeel leren dezelfde waarde als leren op school?
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OPDRACHT 8: SKILLS PASPOORT
Tijdens deze opdracht gaan de leerlingen alles wat ze in de afgelopen opdrachten hebben ontdekt
verwerken. Ze maken een skills paspoort en voeren een coachgesprek met een klasgenoot.
Totale duur: 60 minuten.
Domein
curriculum 2021

Leerdoelen digitale vaardigheden

Loopbaanontwikkeling

21st century skills

1 De werking en
het (creatieve)
gebruik
van digitale
technologie p

1 Informatievaardigheden
De leerling kan informatie verwerven en selecteren.

1 Kwaliteitenreflectie

1 Communiceren
2 Zelfregulering

2 Mediawijsheid
De leerling herkent de invloed van media op de
werkelijkheid

VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN
• L ees de handleiding en opdrachten. Bekijk zelf de video’s en beoordeel of het nodig is om met de klas
of enkele leerlingen naar de doelen en video’s (via de slides) uit deze opdracht te kijken
• Print de lesbrief voor de leerlingen
• De opdracht waarbij de leerlingen een coachgesprek gaan voeren is optioneel. Je kunt zelf inschatten of
deze bij je leerlingen past.
	Het doel is dat de leerlingen leren om elkaar aandachtig vragen te stellen en over hun eigen doelen na
te denken. De vragenlijst kan houvast bieden.
Je kunt meer informatie vinden over het GROW-model:
https://www.youtube.com/watch?v=1fbooiSh_bA&t=11s
https://www.businezz.nl/media/17/9789024421206_succesvol_coachen_inkijkexemplaar.pdf
• Aan het einde van TekkieWijzer bestaat er voor de leerling de mogelijkheid om zich nog breder te
oriënteren op hun loopbaan. Daarvoor kun je gebruik maken van de speciale editie van de Digi-doener
Start je toekomst: digi-doener.link/st-lespakket

Openingsslide
Slide 1, Doelen
• L eerlingen denken na over de ontdekkingen die ze de vorige
opdrachten hebben gedaan
• Leerlingen maken hun eigen skills paspoort
• Leerlingen kunnen in de rol van coach het gesprek aangaan met een
klasgenoot
• Leerlingen kunnen in de rol van ‘coachee’ hun eigen doelen en de
weg ernaartoe onderzoeken.

Slide 2, Verdieping

DOEN
De leerlingen maken een skills paspoort. Vervolgens voeren ze
(optioneel) een coachgesprek met een klasgenoot.
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BEGRIPPENLIJST
Assessment
Een assessment onderzoekt en evalueert jouw kennis , vaardigheden en persoonlijkheid.
Autodidact
Een autodidact leert zichzelf kennis en vaardigheden aan en heeft geen begeleiding.
Brainstormen
Bij een brainstorm proberen deelnemers door het verzamelen van ideeën gezamenlijk oplossingen
voor problemen te verzinnen. Geen enkel idee is in aanvang goed of fout.
Coachen
Het gestructureerd en gezamenlijk ontwikkelen van iemands potentiële kwaliteiten zodat iemand zich
zo goed mogelijk ontwikkelt en presteert.
Dataset
Een verzameling van gegevens die in een bepaalde vorm (bv tabel of visualisatie) gepresenteerd
wordt.
Fact-checken
Nagaan of beweringen, foto’s of video’s kloppen met feiten of de werkelijkheid.
Hard skills
Hard skills zijn meetbaar of tastbaar. Het gaat vaak om vakinhoudelijke kennis of iets wat je hebt
kunnen leren.
Soft skills
Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden,
communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en
optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen.
Heatmap
Een heatmap is het resultaat van de analyse van een webpagina.
GROW-model
Het GROW-model van John Whitmore kun je gebruiken om iemand anders op weg te helpen,
bijvoorbeeld hun loopbaan. Het doel daarvan is dat iemand zelf tot een oplossing komt.
Infographic
Een infographic is een weergave van informatie (data) met veel beeld en weinig tekst. In één overzicht
is te zien waar de afbeelding over gaat.
Informeel leren
Informeel leren is leren door te ervaren en vindt vaak buiten de muren van de school en het curriculum
plaats.
Life-hack
Een life hack is een slimme truc, vaak met technologie, die je leven kan versimpelen.
Navigatiegedrag
De manier waarop gebruikers van een website door de pagina’s bewegen.
Pitch
Een pitch, of, met de volledige naam “elevator pitch” is een boodschap van een minuut.
Prototype
Een prototype is een vroeg model van een product waarmee onderzocht wordt of je het kunt bouwen,
hoe de gebruiker er mee om gaat.
Scrum
Scrum is officieel een rugbyterm. Scrummen houdt in dat je als team sprintjes trekt om een doel te
bereiken.
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Skills Paspoort
In een skills paspoort laat je een overzicht zien van je kennis en vaardigheden. Niet alleen van je
opleidingen, maar ook de dingen die je in je vrije tijd hebt geleerd.
Out of the box denken
Het betekent buiten de bestaande kaders denken, nieuwe oplossingen zoeken, creatief denken.
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