
Pilot Adoptidee & KinderInnovatieRaad Ambion op OBS Trijegeaster Honk

Op OBS Trijegeaster Honk vindt vanaf  donderdag 7 april een pilot van de 

KinderInnovatieRaad Ambion plaats in samenwerking met Chipsoft en 

Adoptidee. Chipsoft ontwikkelt software voor ziekenhuizen en vraagt in 

samenwerking met Adoptidee hulp van kinderen bij de onderzoeksvraag ‘Hoe 

kunnen wij kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een bezoek aan het 

ziekenhuis?’ De leerlingen van groep 7/8 gaan binnen een uitdagende 

lessenserie ideeën bedenken, op bedrijfsbezoek bij Chipsoft en de ideeën 

presenteren aan het directieteam van dit bedrijf. 

Hoe benutten we jong, creatief talent voor de techniek?

Techniek is overal. In onze snel veranderende maatschappij worden

technologie en innovatie een steeds groter onderdeel van het werk, of je nu

ICT'er, bouwvakker of dokter wordt.

Kinderen van nu hebben in hun toekomst dus de skills nodig om hiermee om

te kunnen gaan. Bovendien kampt de

technische sector al jaren met personeelstekorten. Ondanks alle

inspanningen kiezen nog steeds te weinig jongeren voor de techniek. Dit

komt mogelijk omdat kinderen te laat in

aanraking komen met techniek en niet genoeg kansen krijgen om de techniek

te ontdekken.

Naast personeel en creativiteit heeft de techniek ook

innovatie nodig: en aan de basis van iedere innovatie staat creativiteit. Nu

zijn kinderen vaak veel creatiever dan

volwassenen: ze zijn nieuwsgiering, kunnen out of de box denken en

komen vaak met verfrissende inzichten. De

techniek biedt bovendien het soort uitdagingen waarmee zij deze skills

verder kunnen ontwikkelen.

AdoptIDee brengt kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 en ondernemers in de

techniek daarom bij elkaar om gezamenlijk tot nieuwe innovaties te komen.

Ondernemers leggen een

échte uitdaging uit hun bedrijf voor aan een klas met

enthousiaste kinderen, die vervolgens samen aan de slag gaan om innovatieve

oplossingen te bedenken. Samen delen de

kinderen de verantwoordelijkheid in het proces en leren daarmee allerlei

waardevolle vaardigheden. De ondernemer laat zich vooral coachen door

deze zeer creatieve groep

jongelingen en gaat misschien wel naar huis met een gouden idee.

Bovendien laat een kijkje in de keuken van een bedrijf de kinderen kennis

maken met de techniek achter ogenschijnlijk simpele producten. Kortom: win-

win dus!

Volg de QR code 

voor een 

Video over de 

Onderzoeksvraag 

van Chipsoft 



Scholen
W&T is sinds 2020 verplicht op de basisschool 

Middelbare scholen werken hard aan 

techniekoriëntatie en doorlopende leerlijnen. 

AdoptIdee biedt een concrete manier om met W&T 

en techniekoriëntatie aan de slag te gaan.

AdoptIDee ondersteunt leerkrachten bij het voor-

bereiden en begeleiden van het project.

Ouders
Hebben veel invloed op de studiekeuze van hun kind 

Hebben zelf ook niet altijd een goed beeld van de techniek

Kunnen hun kind helpen reflecteren op talenten, interesses en 

motieven voor de beroepskeuze

Ervaren dat het niet altijd makkelijk is om hierover met hun kind in 

gesprek te gaan

AdoptIDee geeft ouders ook een kijkje in de keuken van het bedrijf en 

traint hen om het gesprek aan te gaan met hun kind.

Kansen in de techniek
Innovatie is een belangrijke motor van 

de Nederlandse economie. Techniek 

speelt hierin een grote rol.

De komende jaren is er nog veel 

behoefte aan technische vakmensen 

Het is dan ook belangrijk dat kinderen 

in aanraking komen met W&T en zich 

goed kunnen oriënteren of een 

carrière in de techniek iets voor hen 

zou kunnen zijn.

Kinderen
Hebben in hun toekomst skills als creativiteit, 

probleemoplossend vermogen, samenwerken en 

kritisch denken nodig.

Techniek biedt allerlei uitdagingen om dit te leren

AdoptIDee brengt kinderen in aanraking met échte 

techniek, échte bedrijven en échte uitdagingen.

De ondernemer
Kan rekenen op frisse perspec-

tieven voor zijn of haar vraagstuk. 

Krijgt de klans om de medewekers 

van de toekomst te enthousias-

meren voor de techniek en een 

visitekaarte af te geven voor zijn of 

haar bedrijf.

Draagt bij aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen

AdoptIDee is een 

samenwerking van:


