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Kies je kaartje…

Met welk profiel wil je dat jouw leerlingen jouw 
school verlaten? 



Doel van deze workshop

• Inspireren/nadenken/prikkelen

•Gebruik maken van W& T als vliegwiel voor 
vakintegratie











Watson en betekenis 



Mate van integratie van vakken

1. isolatie 2. verbonden 3. fusie

4. 
multidisciplinai

r

5. 
interdisciplinair

6. 
transdisciplinair

Vakintegratie
starten? 

Vakintegratie
starten?



Mate van vakintegratie (Gresnigt et al. 2014)

• 1. Isolatie = alle vakken worden los van elkaar onderwezen

• 2. Verbonden = leerkracht legt expliciete verbinding tussen vakken

• 3. Fusie=  binnen een vak, inhouden/vaardigheden ander vak aanbieden

• -------------

• 4. Multidisciplinair = twee of meer vakken maken deel uit van thema/project, vakken 
afzonderlijk onderwezen

• 5. Interdisciplinair = Onderwijs benaderd vanuit thema’s/projecten, niet vanuit 
afzonderlijke vakgebieden, inhoud & context geïnitieerd door leerkracht

• 6. Transdisciplinair =  Onderwijs benaderd vanuit thema’s/projecten, niet vanuit 
afzonderlijke vakgebieden, lesdoelen overstijgen vakgebieden en komen voort uit 
vragen/belevingswereld van kinderen



3 voorbeelden van vakintegratie

• Het schoolplein

• Ontwerpend leren

• Wijzer de toekomst in
Bekijk deze filmpjes op:

W&T

Mate van vakintegratie

Mate van betekenis voor de kinderen

Rol van de leerkracht

Rol van de directie

Rol van de leerling

http://www.dedagvandaag.nl/dossiers/category/ondernemendleren/
https://www.youtube.com/watch?v=6bgHopWrPrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YlAZsMQIXzw


Kiezen!

•Wat van de filmpjes spreekt je het meeste aan 
voor jouw school? 

•Hoe verbind je dat met het kaartje dat je gekozen 
hebt? 

•Wat is de rol van W&T en vakintegratie in dat 
ideale plaatje? 



Waar wil je heen?

• Leg blaadjes 1-6 neer
• 1= je doet nog niet aan  W&T en vakintegratie

• 6 = jouw ideale situatie

• Waar sta je nu?

• Wat heb je al gedaan om zo ver te komen?

• Wat kun je doen om een stapje verder te komen? 



Wat ga je morgen doen ogv W&T en 
vakintegratie? 


