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VEELGESTELDE VRAGEN OPDRACHTGEVERS 

Vragen over de netwerkbijeenkomst 

Wanneer weet ik met wie ik in gesprek ga? 
Dat weet je op vrijdag 20 november 2020. Je krijgt via info@technasiumbrabantoost.nl een 
persoonlijk middagprogramma. De leerlingenteams nodigen na het weekend de opdrachtgevers zelf 
uit voor een speeddate met een link naar MS teams. 
 
Wat wordt er van mij aan voorbereiding verwacht voor de bijeenkomst? 
In principe hoef je je niet voor te bereiden. Jouw voorbereiding was het aanleveren van de casus. De 
leerlingen bereiden zich voor en zullen waarschijnlijk vragen hebben over de organisatie, de casus en 
de mogelijkheden. Bereid je er wel op voor dat je in gesprek bent leerlingen van 14-15 jaar oud. Soms 
is het handig om het gesprek zelf wat sturing te geven. 
 
Wat kan en mag ik afspreken met de leerlingen? 
Dat is helemaal aan jullie. Het is handig om het gesprek af te sluiten met concrete afspraken, zoals: 
wanneer de leerlingen laten horen of zij interesse hebben en hoe zij dit aangeven. Mochten er meer 
teams interesse hebben dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan mag je ook afspreken dat zij een 
korte motivatie opsturen. Maar dat kan natuurlijk ook anders, bijvoorbeeld ‘wie het eerst komt…’ 
 
Wie houdt de tijd bij? 
Het is aan de opdrachtgever het gesprek tijdig stop te zetten, zodat hij/zij op tijd is voor de volgende 
speeddate. Op de school zijn de docenten ook aanwezig om de tijd bij te houden. Alle speeddates 
volgen hetzelfde tijdsrooster. 
 
Wanneer weet ik of een groepje mij als opdrachtgever wil? 
Dat kan tijdens het gesprek, direct na het gesprek of pas na de kerstvakantie duidelijk worden. We 
vragen de leerlingen proactief te zijn, maar soms zijn er verschillende opdrachten waar zij interesse 
in hebben en moeten zij achteraf een opdrachtgever toch teleurstellen. Wij vragen de leerlingen dat 
zo professioneel mogelijk te doen. In enkele gevallen toont geen enkel team interesse. Dat is 
natuurlijk niet persoonlijk bedoeld en we hopen in de toekomst dan nog steeds te kunnen 
samenwerken! 
 
Hoeveel groepjes mag/moet ik begeleiden? 
Het is aan jullie om te bepalen hoeveel teams jullie willen en kunnen begeleiden. Per team vraagt dit 
ca. 8 uur totaal, over een periode van 5 maanden. We zijn zuinig op onze opdrachtgevers en hopen 
natuurlijk dat jullie volgend jaar weer mee willen doen! Om te voorkomen dat er te veel van jullie 
gevraagd wordt, raden we aan om goed te kijken wat voor jullie haalbaar is qua tijdsinvestering. 
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Vragen over de opdracht 

Waar moet de opdracht aan voldoen? 
Het moet een casus zijn met een onderzoek- en/of ontwerpcomponent. Bij voorkeur hebben wij 
projecten in één of meerdere werelden van bèta en techniek. Deze werelden zijn groot en kunnen 
breed ingevuld worden. De opdracht beschrijft een probleem of situatie die de leerlingen kunnen 
oplossen. Het is geen invulopdracht. Leerlingen maken graag gebruik van hun creatieve 
denktechnieken om met een out-of-the-box idee te komen.  
 
Wat kan ik van de leerlingen verwachten? 
De leerlingenteams zullen zich zo professioneel mogelijk opstellen en samen met u een programma 
van eisen en een plan van aanpak maken. Tussendoor zullen zij contact met u opnemen om de 
voortgang van het project te bespreken. Daarnaast zullen zij een eindpresentatie geven. Verwacht 
geen kant en klaar product wat je in de markt kan zetten, maar wel nieuwe ideeën om het probleem 
aan te pakken.  

Vragen over het tijdpad 

Vanaf wanneer zouden leerlingen met de opdracht aan de slag gaan?  
Het verschilt een beetje met welke school je gaat samenwerken en hoe zij hun jaarplanning hebben 
gemaakt. Stel deze vraag daarom ook zeker aan de leerlingen tijdens de speeddate. De globale 
planning is eind januari/begin februari. 

Hoe ziet het proces eruit?  
De leerlingen bekijken alle casussen op de website en geven uiterlijk 19 november door met welke 
opdrachtgevers zij een speeddate willen. De leerlingen bereiden zich voor op de speeddate door 
vragen op te stellen en zij zullen de opdrachtgevers zelf uitnodigen op basis van het programma wat 
20 november verzonden wordt. In verband met de AVG ontvang je deze uitnodigingen met linkjes 
van de leerlingen zelf. Op 27 november bespreek je met de geïnteresseerde leerlingen wat hun 
vragen zijn en bekijk je of je samen tot een match komt. Je bepaalt zelf met welke en hoeveel 
groepen je in zee gaat. Soms hebben leerlingen meerdere leads uitstaan en moeten zij achteraf 
helaas aangeven een andere opdracht te hebben geaccepteerd.  

Wat is de doorlooptijd? 
Dat verschilt per school. De globale planning is dat zij eind januari/begin februari starten en dat zij 
rond eind juni/begin juli het project afsluiten met een presentatie. De leerlingen werken ca. 4 uur per 
week voor 20 weken lang aan het project. 
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Vragen over de begeleiding 

Wat verwachten jullie aan begeleiding vanuit mij/ons/de opdrachtgever?  
De leerlingen worden begeleid en beoordeeld op hun proces en op het product dat ze opleveren. De 
docent zorgt voor de begeleiding rondom het proces. Van de opdrachtgever verwachten we 
begeleiding op product niveau. Denk hierbij aan het bespreken van zaken als: wat verwacht je dat de 
leerlingen opleveren? Welke eisen zitten hieraan? Etc. Vaak wordt dit besproken tijdens een kick-off 
(1e afspraak), een tussenmoment voor feedback en de eindpresentatie.  

Wat kan ik van de docent verwachten? 
De docent is beschikbaar voor feedback, zowel positief als negatief. Kom je er niet uit met een 
groepje? Laat de docent dit dan weten. Tevens is de docent het eerste aanspreekpunt op het 
moment dat er vragen zijn over het verdere proces en de eindpresentaties.  

 

Vragen over de afronding 

 
Hoe wordt het project afgerond? 
De meeste projecten worden afgerond met een eindpresentatie. Per school wil het nog wel eens 
verschillen of dit overdag of in de avond is en of de presentatie de vorm van een verdediging of 
markt heeft. De docent van de school kan je hier meer over vertellen. 
 
Wat is mijn rol als opdrachtgever bij de presentatie? 
Tijdens de presentatie bekijk je samen met de docent (en eventueel de andere klasgenoten) de 
presentatie. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen en feedback te geven. Per school verschilt 
het of je ook een beoordeling uitbrengt in de vorm van een cijfer en in hoeverre dat meegenomen 
wordt in het eindcijfer van de leerlingen. Het is aan jou en aan de leerlingen of deze bijeenkomsten 
fysiek of online zijn. 
 
Ik wil graag volgend jaar weer meedoen, hoe geef ik dit aan? 
Nou dat vinden we superleuk om te horen! We sturen alle opdrachtgevers aan het einde van het 
schooljaar een save the date en aan het begin van het volgende schooljaar een uitnodiging toe voor 
de TNB van het daaropvolgende jaar. Momenteel is nog niet bekend op welke datum het evenement 

wordt georganiseerd. Ook willen we even evalueren in welke vorm we volgend jaar verder gaan      .  
 
Ik heb feedback over de samenwerking, hoe geef ik dit aan? 
Wat fijn dat je feedback wil geven, wij leren graag om onze samenwerkingen met opdrachtgevers 
nog beter te maken. Feedback over de organisatie van het evenement en de informatie op onze 
website www.technasiumbrabantoost.nl mag je verzenden aan info@technasiumbrabantoost.nl. We 
sturen je nog een korte algemene evaluatie na het evenement op 27 november toe. Inhoudelijke 
feedback over de samenwerking met individuele leerlingenteam horen we graag via de docent van 
de klas. De contactgegevens van de technatoren zijn te vinden op deze pagina: 
https://www.technasiumbrabantoost.nl/scholen/.  
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