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NexT
Gratis lesmateriaal en hoge kwaliteit, kan dat wel?
Marjan Broadfield/ Technicles

Sinds de aanvang van schooljaar 2010-2011 kun je in de Techniek lessen werken met de
gratis lessen van Technicles. Die lessen haal je op van de website voor die methode (www.
technieknext.nl). De Techniek NexT methode is nog niet compleet en soms werk je nadrukkelijk met bèta versies. Het aantal beschikbare lessen neemt gestaag toe. Bij de lessen
komen meerdere video-instructies. Die zijn te bekijken via YouTube en dus ook gratis. Serge de Beer maakt die video’s (er is er één af en te bekijken) voor NexT.
is en blijft de rol van de docent. Hij/zij is en
blijft de arrangeur van de lessen en daarmee
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
les. Ook met lesmateriaal waarvoor je
betaald hebt kun je slechte lessen geven of
kunnen lessen niet goed lopen.
Mijn school daagt docenten uit om steeds
meer het heft in eigen handen te nemen en
de lessen te arrangeren. In sommige gevallen
is hiervoor zelfs ruimte voor in het
taakbeleid.
Overigens is het materiaal niet helemaal gratis. Als je het materiaal echt op maat wilt
maken voor je eigen lessen, dan heb je
behoefte aan het bronmateriaal. Voor het
bronmateriaal ben je wel een (kleine) vergoeding schuldig, maar dan kun je het materiaal ook helemaal maken zoals jij dat wilt.
Voor het St. Aloysius College, Hilversum,
(3 eerste klassen) en de Koninklijke Scholen
Gemeenschap, Apeldoorn, (180 leerlingen,
1 mavo, 2 mavo/havo en 3 havo/vwo brugklassen) zijn er genoeg lessen en is er voldoende vertrouwen om met deze nieuwe
methode te beginnen. De KSG werkt daarnaast in 2 klassen (50 leerlingen) met de
Engelstalige methode “The Wings of Society”
ook van Technicles. Met ingang van dit
schooljaar zijn ook andere scholen helemaal
overgeschakeld op Techniek NexT.
Ik ben gaan vragen naar de ervaringen van
deze docenten en sprak met Cees Brederveld,
docent op het St. Aloysius College te Hilversum en Martijn Bas, docent op de KSG Te
Apeldoorn.

Techniek NexT heeft geen boek. Alles is
digitaal. Hoe gaat dat in de praktijk?
Martijn
Mijn leerlingen halen zelf de lessen op van
de ELO (bij ons is dat Teletop). Ze printen de

Om maar met de deur in huis te vallen: jullie
school stelt hoge eisen aan de kwaliteit van
lessen en methodes. Hoe is dat te rijmen met
een gratis methode als Techniek NexT?
Cees
Gratis wil niet per definitie zeggen dat het
van mindere kwaliteit is. Je komt wel meer
waardevol gratis materiaal tegen. Belangrijk
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lessen enkelzijdig op geperforeerd papier, zonder kleur. De
geprinte lessen, geordend in een 23 rings-map, zijn het (werk)
boek.
Bij de meeste lessen schrijven de leerlingen de antwoorden of de
resultaten van hun uitgevoerde opdrachten in hun ‘boek’. Aantekeningen, schetsjes, en extra informatie schrijven ze ook in hun
‘boek’, voor schetsen en ontwerpen voegen ze tekenpapier toe.
Het geprinte boek is eigendom van de leerling. Ik zoek nog naar
manieren om het werkboek voor de leerlingen leuker, individueler en “dit is van mij” te laten worden. Van mij mag het eigen
werkboek voor Techniek meer op een leerling agenda gaan
lijken.
De lessen die de leerlingen niet gebruiken zien ze ook niet. Met
een gewoon boek zorgen onderdelen die ik over wil slaan soms
voor verwarring. Mijn Mavo 1 leerlingen zien en doen andere lessen en opdrachten dan mijn Havo/Vwo brugklassen.
We hebben een NexT licentie op school. Dat betekent dat we de
bronbestanden kunnen gebruiken. We kunnen dus opdrachten
aanpassen of schrappen voor we ze aanbieden. Ik zal na onze eerste ervaringen met deze lessen ook daadwerkelijk het materiaal
aanpassen. Als ik de eerste serie lessen (na 8 weken?) af heb, evalueer ik alles voor mijzelf, samen met mijn leerlingen, maar ook
met andere NexT gebruikers. Voor het volgend schooljaar wil ik
zo’n thema dan helemaal op orde hebben. Voor enkele lessen heb
ik de inhoud nu al aangepast door te schrappen.
Zelf inhoud toevoegen vind ik nog niet zo gemakkelijk. Als ik dat
gedaan heb ziet de les er niet meer zo mooi uit als de gratis PDF’s
van de originele lessen.
Mijn klassen zijn verdeeld in 3 groepen van tussen de 8 en 10 leerlingen. De leerlingen kunnen de lessen in een voor hen handige
volgorde in hun map opbergen. Voor sommige lessen beslissen ze
zelf of ze liever met de theorie- of met de praktijkopdrachten
beginnen. Die lessen zijn te onderscheiden aan de T voor theorie en
P voor praktijk. Ik weet natuurlijk nog niet of dit vlekkeloos werkt.
Mijn eerste indruk is dat het met dit materiaal mogelijk is, maar je
vraagt wel veel zelfstandigheid en concentratie in de les. Net als
altijd brengt niet iedere leerling dat op. Plezierig is nu al dat snelle
en betere leerlingen altijd vooruit kunnen.
Van mijn eerst roulatie schema´s raakten mijn leerlingen in de war.
Ze moesten op 4 bladzijden zelf uitzoeken welke les ze wanneer
gingen starten. Dat was nodeloos ingewikkeld en nogal haastig/
onnadenkend door mij in elkaar gezet.
Cees
In het gehele eerste blok gaat het om een kennismaking met techniek. Ik heb de klassen tijdens de eerste les “at random” in 3 groepen verdeeld. Die eerste les zijn de leerlingen begonnen met een
introductieles waarin kennismaking met het vak, het lokaal en de
manier van werken centraal stond. Ze hebben kort geoefend met
roulatie en met de omgang met gereedschappen. Speciale aandacht
was er voor het op een veilige manier bedienen van de machines.
Ook heb ik het gehad over ontwerpen. Daar is in de methode ruim
aandacht voor. Je kunt bij techniek altijd op drie manieren aan de
gang gaan: (1) veilig het boek ende opdracht stap voor stap volgen,
of (2) als je tijd genoeg hebt, het werkstuk verfraaien, mooier
maken, of (3) als je begrijpt hoe het moet, een manier bedenken
waarop het anders kan (uitdaging). ‘Nadenken over de opdracht
voordat je begint’ is het steeds terugkomend startpunt van alle
opdrachten.
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KSG-leerlingen en hun ‘boeken’

De tweede les begint het groepswerk pas
‘echt’. De leerlingen beginnen centraal aan
de kant van het lokaal waar kleine tafeltjes
staan. Daarna lopen ze naar de tafel waar
het groepswerk plaatsvindt. Op die tafel liggen de kopieën die ze nodig hebben. Deze
voorzien ze van hun naam en doen ze direct
in de eigen map. Overigens staan deze documenten ook op de ELO. Maar vooral in het
begin werkt dat nog niet altijd even soepel
(met login en wachtwoord en zo, dus daarom
doe ik het dubbel). In groepjes van twee of
drie lezen ze de kopieën door en gaan aan
de slag. Op de tafels of dicht erbij staan de
spullen die ze nodig hebben. Zo werken zij
het blokuur door aan hun opdrachten.

In de derde les rouleert de groep volgens
een schema dat in de klas hangt. Ik
besteed hier centraal aandacht aan. Groepen gaan weer naar hun ‘werkplek’ en
voeren de opdracht uit. Dit herhaalt zich
drie keer. Daarna krijgen de leerlingen nog
wat tijd om werkstukken af te maken, varianten te ontwerpen en te maken, nog wat
opdrachtjes te doen, enz. Kortom, ze krijgen werktijd om zich verder te bekwamen
voor het proefwerk waarmee het eerste
blok wordt afgesloten. De ervaring leert
dat de leerlingen in het begin veel tijd
nodig hebben om iets relatief simpels te
maken. Als dat eenmaal gelukt is zien ze
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ook alternatieven. Dan neemt de variatie in uitvoering en oplossingen versneld toe. Ook de snelheid van werken gaat omhoog
door de efficiëntie waarmee de taak wordt aangepakt en
uitgevoerd.
Het eerste proefwerk bestaat uit twee delen: een theoretisch deel
(vragen over de ‘leer’-stof) en een praktisch deel: de opdracht om
een ontwerpschets en voorbeeld te maken van een werkstuk (hierbij
gaat het om het in elkaar schuiven van de twee praktische opdrachten die ze tijdens de lessen hebben gemaakt: de agendaklem en de
touwpuzzel).

Lessen worden steeds toegevoegd

Je gebruikt lessen die nog niet 100% ‘af’ zijn en de gebruiker ontwikkelt mee. Kun je daarvan voorbeelden geven?
Martijn
Bij enkele lessen van Thema 1 heb ik de makers gevraagd de lesindeling te veranderen omdat mijn leerlingen verdwaalden. Uiteraard
bepaalt Technicles of ze dat verzoek uitvoeren. In dit geval is het
uitgevoerd omdat een collega van een andere school dezelfde ervaring had.
Ik wil ook proberen om enkele lessen die ik zelf bedacht en uitgevoerd heb in NexT te laten verwerken. Het gaat in dit geval om lessen voor klas 2 en 3. Ik gebruikte mijn lessen naast en in plaats van
onze oude (zeer oude) methode “Techniek voor de basisvorming”.
Dat kan nog altijd natuurlijk, maar ik vind het mooier als mijn
“eigen” lessen onmerkbaar aansluiten bij de NexT lessen.
Cees
Je ziet het wel vaker: je hebt een les voorbereid en denkt dat deze
op een bepaalde manier zal verlopen en als je dan aan het werk
gaat reageren de leerlingen op een geheel andere manier. Dit
gebeurt nu natuurlijk ook! Tijdens een introductieles waarbij het
vooral ging om leren rouleren, maakten veel leerlingen dezelfde
‘fout’. Dit bleek te liggen aan de lay-out van die bepaalde opdracht.
Zodra je dit dan doorgeeft wordt het verholpen en is de verbeterde
versie te downloaden. Een volgende gebruiker heeft dan van die
onvolkomenheid geen last meer.
Techniek NexT is dan wel gratis, maar moet je als docent dan niet
heel veel werk zelf doen? Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
Cees
Net als bij iedere nieuwe methode kost het even tijd om je in te
werken en de goede keuzes te maken. Gelukkig is de aard van het
materiaal niet zo veel veranderd ten opzichte van mijn vorige
methode (Techniek voor de basisvorming). Je kunt de ervaringen uit
het verleden hier weer goed gebruiken. Eigenlijk merk je geen verschil, behalve dan bij de start van ieder blok. Maar dat was voor mij
altijd al het drukste moment! Ook kost het weer wat extra tijd om
proefwerken goed afgestemd te krijgen.
Ik verwacht wel dat er op korte termijn toetsvragen beschikbaar zullen zijn, bijvoorbeeld omdat ik die van mij opstuur naar Technicles.
Zo heb je met meedenkende “NexT docenten” als snel meerdere
bruikbare toetsen, hoop ik.
Om toegang te hebben tot die toetsen heb je trouwens wel een
licentie nodig. Behalve tot de bronbestanden krijg je dan namelijk
ook toegang tot antwoorden, toetsvragen, werkbeschrijvingen en
didactische aanwijzingen. En je kunt aanspraak maken op meer
ondersteuning! Kortom de standaard lessen zijn gratis, maar
tegen een relatief kleine vergoeding krijg je als gebruiker ineens
veel meer. Kortom: heel veel werk dat je anders zelf zou moeten
doen.

Groot voordeel is ook, merk ik al direct, dat
het niet uitmaakt of leerlingen hun boek bij
zich hebben of dat (per ongeluk) vergeten
zijn. Er is altijd een back-up. Vroeger waren
dat reserve boeken in het lokaal, nu staan de
lessen op de ELO en zijn ze bereikbaar voor
de individuele leerling.
Wat verwacht je van Techniek NexT in de
komende jaren?
Cees
Ik verwacht een programma waarmee ik,
meer dan voorheen, intensief en efficiënt
met de leerlingen activiteiten ‘op maat’ kan
ontwikkelen die rechtstreeks te maken hebben met de, door mij gewenste, kennis van
en over Techniek. In de lessen komen ook
heel veel vaardigheden aan bod.
Daarnaast verwacht ik een uitbreiding van
het aantal onderwerpen dat aan bod komt;
vergelijkbaar met de vooruitgang van techniek. Ik denk hierbij aan biomedische toepassingen, biotechnologie, enzovoort. Met een
methode die uit lossen delen is opgebouwd
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moet het zelfs mogelijk zijn om de lessen steeds te moderniseren en
in te gaan op de actualiteit.
Zijn de lessen van Techniek NexT gemakkelijk aan te passen aan de
situatie bij jou op school? Voorbeelden?
Cees
Aanpassen is niet gratis en kan alleen als je de bronbestanden mag
gebruiken. Ik heb de nummering van de lessen aangepast aan mijn
situatie. Een opdracht die voorzien was voor het tweede thema heb
ik naar het eerste thema gehaald. Verder wil ik de foto’s in het lesmateriaal aanpassen aan de situatie in mijn eigen lokaal. In plaats
van ‘een’ veiligheidssituatie, wil ik dat er ‘mijn’ veiligheidssituatie
staat. Ook denk ik erover om voor het volgende blok een voetnoot
met het schoollogo in te voegen. Ben benieuwd of dat lukt ....
Als je Techniek NexT vergelijkt met je vorige methode, wat zijn dan
de grootste verschillen?
Martijn
De NexT lessen sluiten uitstekend aan bij wat ik al gewend was
(Techniek voor de basisvorming) en bij onze Engelstalige methode
“The Wings of Society”. Ik zou er een groot voorstander van zijn als
die Engelse methode ook digitaal ter beschikking kwam! Zelf de lessen ordenen, printen en aanpassen aan mijn eigen lessituatie en
leerlingen, bevalt me uitstekend.
Cees
Het materiaal waarmee ik werkte was achterhaald, verouderd; nu
blijft het materiaal up to date. Ik ben niet in staat om een nieuw
boek te schrijven en voor een uitgever is dat duur. Boeken worden
dus niet zo snel vernieuwd. Nu het materiaal digitaal gepubliceerd
wordt, kan ik zelfs hele kleine onderdelen, maar ook complete lessen relatief eenvoudig aanpassen. Zo beschik je steeds over de
nieuwste versie. Ook kan ik nu nog meer schuiven met de verschillende opdrachten en thema’s dan ik voorheen al gewend was. Ik
kan nu zeer gemakkelijk en vrij kiezen en het materiaal arrangeren,
zonder dat het mij heel veel ontwikkeltijd kost.

Extra opties
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