
BiNaSk en Technologie

● Lesmodules
● Keuzevakken
● Leermiddelen
● Trainingen
● Doorlopende leerlijnen 
● STEAM Innovation Lab
● Inrichtingen
● Service & Support 
● Installatie hardware en 

software
● Subsidie aanvragen

Edo Tempelman 
Adviseur & Onderwijsontwikkelaar



Go direct sensoren programmeren met Scratch

Leerdoelen:
● Computational thinking
● ICT basis vaardigheden
● Samenwerken
● Probleemoplossend denken
● Real time data interactief leren 

toepassen 



Basisonderwijs Onderbouw VO Bovenbouw VO MBO en HBO

Doorlopende leerlijn Science 

 

Labbooks:
Betekenisvol leren met 21e-eeuwse experimenten
Biologie, Natuurkunde, scheikunde, Science, Engineering, robotica 

Datalogging:
Robuuste draadloze Bluetooth sensoren
Data verzamelen en gemakkelijk delen  

Eenvoudige software
Gratis software voor elk device en thuisonderwijs



Gebruiksvriendelijke en eenvoudige software  

http://www.youtube.com/watch?v=NBSvQAG509M


Datalogging one way   

Onderzoekend leren

● Data verzamelen 
● Data analyseren 
● Conclusies trekken 

Klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=OR2fjar2Szw
http://www.youtube.com/watch?v=OR2fjar2Szw


Datalogging two way    

Onderzoekend leren 

● Data verzamelen 
● Data analyseren 
● Conclusies trekken 

Ontwerpend leren 

● Ontwerp maken  
● Data sensor als trigger programmeren 
● Actie programmeren 



Waarom sensoren programmeren?    



Digitale revolutie 
Internet of Things de wereld verandert in 1 grote sensor     



  Zonder de juiste kennis van technologie en digitale competenties 
ontstaat er een afnemend werkperspectief    



Generatie Z voorbereiden op een baan en de maatschappij
Onderwijsinnovatie   



Learning and innovation 
Skills

 

Life and
Career skills Digitale 

geletterdheid

Lezen, schrijven, rekenen, taal & 
Kernvakken in 21e context

Stelt kinderen in staat om een leven lang te leren en een 
bijdrage te leveren in deze onzekere en steeds 
veranderende wereld 

Een combinatie van 
21e-eeuwse vaardigheden en kennis van technologie 

Bron: P21 model 

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


Leerdoelen force and acceleration sensor

● Computational thinking
● ICT basis vaardigheden
● Samenwerken
● Probleemoplossend denken
● Real time data interactief leren 

toepassen 

21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen



Go Direct Force and Acceleration sensor programmeren 

● Force sensor: ±50 N
● Acceleration sensor: 3 axis, ±16 g
● Gyroscope sensor: 3 axis, 2000°/s

Live programmeren 

https://scratch.mit.edu/projects/541795611/editor


Kant-en-klare lessen beschikbaar  

https://www.techniscience.com/nl/nl/gratis-experimenten/page/2870/



Heb je nog geen Force and Acceleration sensor op school ? 

https://www.techniscience.com/nl/nl/go-direct-kracht-en-versnellingsensor-gdx-for/product/1896/


Programmeren met Arduino 

● Vernier Arduino shield
● Analoge Vernier sensoren
● Vernier Lab book 



Docent training of gastles 

Aan de slag met digitale geletterdheid

● Advies gesprek 
● Training op locatie
● Gastlessen
● Online trainingen 



www.techniscience.com
Tel: +31 (0) 85 902 80 60
Email: info@techniscience.com

Generatie Z voorbereiden op de maatschappij 
met kennis van technologie en digitale vaardigheden 

http://www.techniscience.com

