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In het ondersteunend lesmateriaal vindt 
je suggesties voor lesactiviteiten. Deze 
bereiden de leerlingen goed voor op de 
verschillende uitdagingen van het toernooi. 

Het Techniek Toernooi Noord-Holland kan 
op meerdere momenten en op verschil-
lende manieren in het lesprogramma 
worden ingepast. In het lesmateriaal staat 
de didaktiek van het onderzoekend en 
ontwerpend leren centraal. 

De meeste scholen besteden er enige 
lesuren aan verspreid over ongeveer twee 
maanden. Vaak wordt op school een voor-
wedstrijd gehouden.

Door deelname geven scholen invulling 
aan de kerndoelen 2, 3, 8, 26, 32, 42, 44, 
51, 53, 55

Wat is het?

Het Techniek Toernooi Noord-Holland is 
een techniekwedstrijd, voor leerlingen en 
leerkrachten van alle basisscholen van 
onze provincie. Van kleuterklas tot groep 
acht, van groot tot klein, iedereen kan 
meedoen. 

Zowel doeners als denkers onder de leer-
lingen zijn hierbij onmisbaar en bundelen 
hun krachten. Door mee te doen ontwikke-
len ze op een uitdagende manier een goed 
gevoel voor techniek en wetenschap. 

Ontdek wat je als leerkracht kunt bereiken 
met je klas. Door samen op zoek te gaan 
naar oplossingen voor de uitdagingen. 
Door vrijuit te ontdekken, uit te proberen 
en te experimenteren. Voor de beste deel-
nemers wacht een mooie prijs. 

Leerlingen leren veel over techniek en 
wetenschap en ontdekken hoe je samen 
oplossingen bedenkt, creatief denkt en 
samenwerkt. Zo stimuleren wij spelender-
wijs interesse voor wetenschap, natuur en 
techniek.

16 maart 2017 komt het allemaal samen 
op de regionale finaledag op de Hoge-
school iPabo in Alkmaar. Een spannende 
wedstrijd als slotstuk voor een avontuurlij-
ke wetenschappelijke ontdekkingstocht.

Voor de Leerkrachten 
Het Techniek Toernooi Noord-Holland is 
zeer geschikt om op een leuke, toegan-
kelijke manier techniekonderwijs toe te 
passen in het lesprogramma van je klas.



Deelname 
& Wedstrijdbrieven

Deelname aan het Techniek Toernooi is 
gratis. Er zijn zes uitdagingen op maat 
gemaakt voor de verschillende groepen. 

Aan de hand van de wedstrijdbrief, 
waarin de opdracht staat beschreven, 
legt de leerkracht de opdracht uit. Het 
geeft handvaten voor de kinderen om 
zelf creatieve en technische oplossingen 
te bedenken. De wedstrijdbrieven en 
ondersteunend lesmateriaal zijn op de 
site terug te vinden.

Als school mag je per uitdaging één 
team aanmelden. Een team bestaat uit 
maximaal vier kinderen en een volwas-
sen begeleider. Voor wie wint liggen 
prachtige prijzen klaar. Je maakt als 
winnaar ook kans om mee te doen aan 
de landelijke finale van het Techniek 
Toernooi in Arnhem. Deelname aan het 
toernooi is minstens zo leuk en leer-
zaam. Meedoen blijft uiteindelijk belang-
rijker dan winnen.

We dagen je uit!

Groep 1 en 2 (t/m 7 jaar) 
De draaiende wieken:  Bouw van satéstokjes 
en piepschuim-wokkels twee windmolens. 
Is die van jullie stevig genoeg om te blijven 
draaien?

Groep 3 en 4 (t/m 9 jaar) 
De wolkenkrabbende stad:  Bouw van 
tekenpotloden en speelklei een stad met 
twee wolkenkrabbers. Welke wolkenkrabber 
tikt de hoogste wolken aan?

Groep 5 en 6 (t/m 11 jaar) 
De blazende bezorgdienst: Ontwerp en bouw 
twee bezorgwagens, aangedreven door een 
leeglopende ballon. Welke ballonwagen rijdt 
het verst zonder de lading te verliezen?

De graaiende arm:  Maak een grijparm die 
je zelf met perslucht bedient en waarmee je 
een zo groot mogelijk gewicht omhoog tilt. 
Is jullie grijparm de sterkste?

Groep 7 en 8 (t/m 13 jaar)
De elektrische auto:  Ontwerp en bouw een 
elektrische auto. Komt jullie wagen als 
snelste over de heuvel?

De vliegende waterraketten:  Bouw twee 
waterraketten die zo lang mogelijk in de 
lucht blijven. Wanneer komt jullie raket 
terug op aarde?



Aanmelding

Als je wetenschap en techniek op een leuke en aantrekkelijke manier aan je leerlingen wilt 
aanbieden, laat ze dan meedoen aan het Techniek Toernooi Noord-Holland 2016-2017. 
Aanmelden van teams kan door het formulier voor Noord-Holland in te vullen op de 
website. Per opdracht zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol=vol!

Alles draait om jouw techniek 
Het Techniek Toernooi is één van de landelijke onderzoek- en ontwerpwedstrijden 
van Stichting Techniekpromotie. De competitie wordt gehouden op initiatief van de 
Nederlandse Natuurkundige Vereniging en het Nederlands Openluchtmuseum. De 
organisatie van het regionale Techniek Toernooi Noord-Holland is in handen van  
Hogeschool iPabo, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en de Stichting Tech-
niek Toernooi. Het toernooi ontvangt daarbij ondersteuning van diverse maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven. Onder het motto ‘Alles draait om jouw techniek’ willen 
zij onderwijs in wetenschap en techniek laagdrempelig en aantrekkelijk maken voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun leerkrachten en begeleiders daarbij steunen. 

Heb je nog vragen?
Website:  techniektoernooi.nl/noord-holland  
Twitter: @TechToerNH
Email: noord-holland@techniektoernooi.nl 




