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Stuiteren & Spiegelen
Wetenschap en Techniek op pabo’s en basisscholen
Inleiding
Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd
gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en
uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd bètatalent van
leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek (verder in dit boek ook wel met W&T aangeduid). Wetenschap en Techniek is daarenboven een
erg mooi en interessant domein dat kinderen zeer kan inspireren en ook nog een interessante context vormt voor oefening van taal- en rekenvaardigheden.
Het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek stimuleert de ontwikkeling van W&Tonderwijs op pabo’s en basisscholen.

Tekst: Paul Ruis, Ed van den Berg, René Onclin, Frank Sengers

Verwondering van een kleuter, wanneer hij zichzelf een oneindig aantal keren terugziet
in een dubbele spiegel. De vragen die een pingpong bal bij leerlingen oproept als je deze
een paar keer omhoog laat stuiteren. Stuitert het balletje hoger als je het van een grotere
hoogte laat vallen? Maakt het verschil als deze stuitert op een houten plaat of tempex? En
hoe gaat dat bij een tennisbal? En hoe reageren kinderen als de zon die buiten op het water
schijnt, lichtvlekjes maakt op het plafond van hun klaslokaal? Een vijfjarige zegt spontaan:
“Het kaatst licht terug, je ziet zelfs de golfjes van het water!”
Veel gejuich wanneer leerlingen van een groep 5 een bootje maken dat een zo groot mogelijke lading knikkers kan dragen tot het in een bak met water zinkt….
Een positieve, enthousiaste houding van leraren en leerlingen is een belangrijke voorwaarde
bij het stimuleren van Wetenschap en Techniek-onderwijs en het bètatalent van leerlingen.
Maar bij W&T-onderwijs gaat het om meer dan alleen een positieve houding creëren.
Leerlingen zouden ook een onderzoekende houding moeten hebben die zich kenmerkt door
nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, kennis en respect voor informatie waarmee onderzoeksresultaten onderbouwd kunnen worden. Daarnaast moeten leerlingen ook natuurwetenschappelijk onderzoek en technische ontwerpen kunnen uitvoeren. Niet alleen willen
weten en onderzoeken, maar dit ook kunnen doen. In het eerste hoofdstuk van dit boek
volgt een inventarisatie van argumenten voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
Onderzoekend en Ontwerpend Leren
Leraren zijn één van de belangrijkste rolmodellen voor de kinderen. Zij kunnen de kinderen
op jonge leeftijd laten excelleren in wetenschap en techniek; kinderen leren zelf wetenschappelijke en technische antwoorden te vinden door daarover na te denken, zelf op onderzoek uit te gaan en creatieve oplossingen te vinden. Vanwege het belang van onderzoek
is in de pabocurricula en tijdens nascholing van basisschoolleraren in onze regio, de didactiek van Onderzoeken en Ontwerpen Leren (OOL) een belangrijk onderdeel. De hoofdstukken 3 en 4 laten zien tegen welke problemen leraren hierbij oplopen. Docentonderzoekers
hebben deze met behulp van video-opnamen van lessen geanalyseerd én besproken met
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leraren basisonderwijs. Het blijkt dat OOL bepaald niet een didactiek is die makkelijk door
de leraren toegepast kan worden. Tegelijk lukt het de docentonderzoekers wel, in hun rol
van begeleiders, om leraren een stap verder te brengen in hun didactische vaardigheden.
Heen-en-weer denken
Naast onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij leerlingen en leraren is kennis van natuurwetenschappelijke begrippen evenzeer van belang. Zonder inhoud is het immers moeilijk
ergens onderzoek naar te doen of enthousiast over te worden. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat leraren hun eigen kennisniveau zien als voorwaarde voor het oppakken van
W&T-activiteiten (Appleton, 2008). Zij hebben daarin geen ongelijk. Volgens ons is de crux
van W&T-onderwijs het heen-en-weer denken tussen de begripswereld (theorie) en de
wereld van verschijnselen en experimenten (’realiteit’) oftewel redeneren met bewijsmateriaal. Op deze wijze wordt W&T meer dan een uurtje leuke proefjes doen en stimuleert het
wetenschappelijke manieren van redeneren bij leerlingen. Onderwijs dat naar deze ideeën
wordt vormgegeven vraagt om leerlijnen en roept deze zelf ook op.
De afgelopen periode had het belang van kennis, als component van W&T-onderwijs, binnen
het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (EWT) bijzondere aandacht. Er is ondermeer
een kennisbasis W&T opgesteld voor de regio, waarin aandacht voor de werkwijze en essentie van natuurwetenschap, kennis en vakdidactische vaardigheden. Meer informatie is in
de eerste twee hoofdstukken van dit boek te vinden. Werk aan de kennisbasis heeft er onder
meer toe geleid dat het EWT prominent is vertegenwoordigd in de landelijke commissie, die
voor de pabo’s een kennisbasis W&T opstelt.
Nascholing en opleiding
Binnen het EWT is een nascholingsprogramma ontwikkeld waarin de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren centraal staat en aandacht is voor de achterliggende
natuurwetenschappelijke begrippen. De eerder genoemde stuiteractiviteit roept vragen op
over factoren die het stuitergedrag van ballen beïnvloeden. Het gaat hierbij dus niet alleen
om het doen van onderzoeken maar ook om begrippen als ‘krachten’ en ‘elasticiteit’. Een
ander voorbeeld uit de nascholing is het Eggsperiment waarin deelnemers een constructie
ontwerpen om een rauw ei van grote hoogte te laten vallen zonder het te breken. Door het
maken van de gekste ‘bumpers’ om het ei heen is een ontwerp meer of minder effectief. De
vraag welke bumper het ei het veiligste laat vallen is prikkelend en stimuleert het ontwerpend leren. De natuurkundige verschijnselen betreffen (het verlengen van) de remweg en
het spreiden van krachten.
Andere nascholingssessies gaan over het stimuleren van Taalontwikkeling bij leerlingen
door onderzoekend leren; over preconcepten ten aanzien van de aarde, zon en maan die in
een bezoek aan het planetarium van Artis gevisualiseerd en besproken worden; over verschillende spiegelactiviteiten. Zo gaan kleuters (en leraren) met een dubbele spiegel, die je
open en dicht kunt vouwen, op ontdekking uit.
De pabo’s boden dit programma aan vele groepen leraren aan. Naast zeven trainingsbijeenkomsten waarin enkele onderwerpen onderzoekend of ontwerpend werden benaderd,
bestond het traject uit begeleiding van leraren. De begeleiding werd door de pabo’s op verschillende manieren vormgegeven, variërend van klassenconsultatie, advisering in leerlijnontwikkeling tot huiswerkopdrachten en bezoek aan de klas.
De pabo’s werkten de afgelopen twee jaren ook aan een state-of-the-art curriculum op het
gebied van Wetenschap & Techniek. Het professionaliseringsaanbod voor de nascholing is
een onderdeel van hun curriculum geworden. Aangaande de kennisbasis W&T hebben de
opleidingen posities ingenomen. Daarbij werd zichtbaar dat de opleidingsconcepten van
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elkaar verschillen en dat dit consequenties heeft voor het toepassen van de kennisbasis
binnen het eigen curriculum. Bij een kennisintensieve pabo als die van de HvA past een
kennisbasis makkelijker dan bij de ontwikkelingsgerichte pabo zoals Pabo Almere. In deel
II van dit boek beschrijven pabo’s hoe ze W&T in het eigen curriculum versterken. Pabo Almere beschrijft haar StOOMopdracht als een voorbeeld van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
aan eerstejaars studenten. PABO HvA en IPABO schetsen elk een beeld van hun minor voor
vierdejaars studenten met achterliggende opvattingen. Pabo INHolland tenslotte, biedt haar
studenten een zogenaamde W&T-themaweek en doet daar beeldend verslag van.
Een heel andere insteek hanteert NEMO bij het vormgeven van W&T-onderwijs voor pabostudenten. NEMO verrijkt het formele (schoolse) onderwijs met non-formele (buitenschoolse) leerervaringen. Daartoe startte een onderzoek onder de pabo’s in de regio en daarbuiten
om een beter beeld te krijgen van behoeften van docenten en studenten. Hoe het nieuwe
aanbod er uit gaat zien staat beschreven in hoofdstuk 21.
Opleiden in de School
In een opleidingsschool W&T komen de professionalisering van leraren en studenten, onderwijsontwikkeling en onderzoek samen. Traditioneel werken pabo’s samen met basisscholen
als het gaat om stages of werkplekleren. Afgelopen jaren is deze samenwerking geïntensiveerd binnen het project Opleiden in de School. Om opleiding van studenten, scholing van
leraren, ontwikkeling en onderzoek samen te brengen, werkte het EWT aan het ontwikkelen
van opleidingsscholen Wetenschap & Techniek. Een model voor deze opleidingsscholen
wordt gepresenteerd door Sengers in hoofdstuk 10. In twee hoofdstukken daarna is uiteengezet hoe hier ondermeer invulling aan is gegeven. Speciale aandacht is er voor W&T-opleidingsschool Samen Tussen Amstel en IJ, een door de NVAO geaccrediteerde opleidingsschool die zich met succes profileert op het gebied van W&T.
Win-win-win-win door combistages
Om studenten nog meer aan basisscholen te binden op het terrein van W&T en tevens de
onderwijsontwikkeling van basisscholen te bevorderen, kunnen opleidingsscholen zogeheten combistages inzetten: pabostudenten ontwikkelen in samenwerking met bètastudenten
W&T-onderwijs voor een opdrachtgever (zie: hoofdstuk 14). Het succes van deze combiprojecten komt tot uitdrukking in de nominatie van PABO HvA door de Onderwijsraad, voor een
wedstrijd over goede onderwijsvoorbeelden. De jury schrijft: “Een win-win-win-win-situatie,
want niet alleen de scholier leert veel: ook pabostudent en bètastudent leren van elkaar en
tegelijkertijd wordt de basisschoolleraar bijgespijkerd. Waarom vinden combistages niet overal
plaats?”
Een ander voorbeeld waarbij de verbindende kracht van combistages zichtbaar wordt: de
beste student die in 2009 afstudeerde aan de Nederlandse pabo’s, was een (HvA) W&T-student die haar W&T-afstudeerproject wist te combineren met een W&T-combistage (Onderwijs Toptalentprijs).
Behalve in de opleidingsscholen kiezen ook andere basisscholen, het bedrijfsleven en
kennisinstellingen, zoals Artis (zie: hoofdstuk 22) voor het werken met combistages. De
creativiteit en de inzet van combistudenten is bewonderenswaardig. Zij slaan bruggen vanuit
de opleidingen naar daarbuiten en creëren ruimte voor innovatie.
Basisonderwijs
Eén van de thema’s waar het EWT in het bijzonder op focust is ICT bij Onderzoekend en
Ontwerpend Leren. In de nascholing wordt met leraren geoefend in het onderzoek doen met
behulp van sensoren. De gebruikers meten daarmee geluid, licht, temperatuur of afstand
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en dit wordt grafisch weergegeven op het beeldscherm van de computer. De activiteiten
worden ook onderzocht op leeropbrengsten, zoals beschreven in hoofdstuk 16. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen bij deze manier van werken een behoorlijk grafiekbegrip krijgen.
Zij kunnen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens interpreteren, verklaren en er verdere
betekenis aan geven. Andere ICT toepassingen zijn het gebruik van een online videobegeleidingsmethode bij leraren (hoofdstuk 9), experimenten met games voor W&Tonderwijs
(hoofdstuk 17), digitale microscooptoepassingen en robotica- danswedstrijden die in samenwerking met basisscholen plaatsvinden.
De waarde van de didactiek van onderzoekend leren voor de taalontwikkeling bij leerlingen
bespreekt van Beek (hoofdstuk 15). Door een trainingssessie uit het EWT-nascholingsaanbod worden leraren hierin geschoold. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van meer
systematische aandacht van leraren voor taal bij onderzoekend leren. Zij blijken systematisch natuurwetenschappelijke begrippen te kunnen hanteren ter stimulering van de
taalontwikkelomgeving voor leerlingen.
Het landelijke onderzoeksproject TalentenKracht van het Platform Bètatechniek onderzoekt
hoe het bètatalent van jonge kinderen gestimuleerd kan worden met onderzoeksactiviteiten. Dit gebeurt (veelal) in een experimentele setting waarin één of enkele kinderen en een
onderzoeker samenwerken. Binnen het EWT proberen we enkele van deze activiteiten om te
zetten naar activiteiten in een klassesituatie (zie: hoofdstuk 20).
De Diskoffers van het EWT (hoofdstuk 23) zijn kistjes (koffers) met uitdagend W&T-materiaal om ouders te stimuleren thuis met hun jonge kinderen over W&T te praten en daar
meer over te ontdekken. Bovenal is het ook een opvatting over een laagdrempelige W&Tdidactiek voor ouders met jonge kinderen.
Onderwijsconcepten
Een ander onderwerp waar onze aandacht naar uitgaat, is de aansluiting van W&T op onderwijsconcepten (hoofdstuk 24) als Dalton (hoofdstuk 25), OGO (hoofdstuk 26), Montessori
(hoofdstuk 26) en E.G.O. (hoofdstuk 28). Deskundigen in de verschillende onderwijsconcepten proberen samen met het onderwijsveld W&T vorm te geven.
Het aardige, en tevens moeilijke, hierbij is dat we hier starten met pedagogen die vanuit
hun eigen concept W&T proberen vorm te geven. Idee is dat een onderwijsconcept versterkt
wordt door een uitgewerkte (W&T-)vakdidactiek. Anderzijds kunnen onderwijsconcepten
leraren in staat stellen om het W&T-onderwijs te situeren binnen de bredere didactische
opvattingen van de school.
Resultaten
Het EWT heeft samen met haar partners het Wetenschap en Techniekonderwijs een behoorlijke boost gegeven op basisscholen en pabo’s in de regio Noord Holland en Flevoland.
De afgelopen periode doet soms denken aan de dynamiek in een stuiterles waarbij een
leerling zijn stuiterbal flink hard door de klas laat stuiteren. Er is een nascholingstraject en
onderwijs voor de pabo’s ontwikkeld én een W&T kennisbasis. Er is kennis ontwikkeld over
ondermeer taalverwerving, onderwijsconcepten en ICT voor basisscholen én er zijn activiteiten mee uitgevoerd. Het EWT deed onderwijsonderzoek naar de didactiek van W&T en er
waren professionaliseringstrajecten voor pabodocenten, zo’n 750 basisschoolleraren en vele
pabostudenten. Bovendien voerden zo’n 200 pabo- en bètastudenten combistages uit. Dit alles zo veel mogelijk in samenhang met elkaar. Er groeide een regionaal netwerk van pabo’s,
kennisinstellingen en basisscholen op het gebied van W&T.
Behalve een stuiterles zit in ons scholingsaanbod ook een serie spiegelactiviteiten. Laat het
spiegelen een metafoor zijn voor dit boek, dat een weerslag vormt van veel uitgevoerde ac7

tiviteiten, opgedane inzichten en bereikte resultaten. Er is in korte tijd bijzonder veel bereikt
en daar zijn wij trots op.
Het boek sluit af met een vooruitblik naar de toekomst van onze lector W&T. We zijn er nog
niet! Het nawoord met Zes Punten voor discussie geeft aanbevelingen voor didactiek, leerlijnen en implementatie van W&T in onze regio.
Over het EWT
Het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland Flevoland (EWT)
heeft tot doel de ontwikkeling en implementatie van Wetenschap & Techniek (W&T)
te bevorderen en de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs,
pabostudenten en pabodocenten op W&T-gebied te stimuleren. Professionalisering,
onderwijsontwikkeling en onderzoek vinden zoveel mogelijk in samenhang plaats
zodat zij elkaar versterken. Het EWT heeft een netwerk- en expertfunctie. Het wil zelf
nieuwe kennis ontwikkelen en bestaande en nieuwe kennis verspreiden onder haar
partners en richting andere regionale kenniscentra W&T.
Wat doet het EWT?
• Kennisontwikkeling: toegepast onderwijsonderzoek naar wetenschap en techniek
binnen het basisonderwijs en de pabo’s.
• Curriculumontwikkeling: adviseren van pabo’s en deze voeden met nieuwe kennis
bij het realiseren van een wetenschap- en techniekleerlijn. Daarbij speciale
aandacht voor opleidingsscholen W&T, ICT-toepassingen en non-formeel leren.
• Onderwijsontwikkeling basisscholen: ontwerpen van W&T-onderwijs voor
specifieke onderwijsconcepten (Dalton, Montessori, OGO en E.G.O), en nieuwe
toepassingen op het gebied van ICT en nieuwe media.
• Professionaliseringsprogramma’s ontwikkelen voor basisschoolleraren en
pabodocenten.
• Regionaal netwerk: organiseren van een platform met als doel innovatief
onderwijs te ontwikkelen.
Wat doen de partnerpabo’s :
• Nascholingsprogramma’s (12 dagdelen) bieden aan basisschoolleraren en aan al
hun studenten.
• Curriclumontwikkeling W&T, daarbij ook relaties leggen met het bedrijfsleven
en het voortgezet onderwijs.
• Combistageprojecten organiseren: realiseren van intersectorale samenwerking
tussen pabostudenten en bèta/ techniekstudenten bij ontwikkel- en
onderzoeksvragen van basisscholen, bedrijven en kennisinstellingen.
Het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (EWT) startte per 2008 en is een
samenwerkingsverband tussen PABO Hogeschool van Amsterdam (penvoerder),
Pabo INHolland, Hogeschool IPABO, Pabo Almere, AMSTEL Instituut Universiteit van
Amsterdam, Artis, Science center NEMO en het Regionaal Technocentrum Amsterdam.
Het EWT vormt samen met de vier andere regionale Kenniscentra W&T (Oost, Zuid,
West en Gelderland) een landelijk netwerk voor Wetenschap en Techniekonderwijs op
pabo’s en basisscholen en is mede mogelijk gemaakt door het Platform Bètatechniek.
www.ewt-nh.nl
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Paul Ruis, programmamanager van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek en projectleider professionalisering W&T voor de HvA
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Professionalisering van leraren

De pabowerkgroep van het EWT heeft de afgelopen twee jaar de vak- en vakdidactiek programma’s van de aangesloten pabo’s met elkaar vergeleken en
gekeken naar sterke/zwakke punten en best practices op het gebied van W&T.
Al snel was er behoefte aan een referentiekader en werd in hoog tempo een
pabo W&T-kennisbasis versie 1.0 ontwikkeld. De principes hierachter worden
beschreven in de hoofdstukken 1 en 2. Hoofdstuk 1 beschrijft doelen voor W&T
in de basisschool. Hoofdstuk 2 beschrijft de soorten kennis en vaardigheden die
een leerkracht nodig heeft om verantwoord W&T-lessen te geven. De inhoud
van de kennisbasis zelf is te vinden op www.ewt-nh.nl: klik daar op ‘publicaties’.
Inmiddels is een nationale kennisbasis voor pabo W&T in de maak, waarvan eerst
een discussieversie wordt gepubliceerd en later een eindversie.

Via het VTB-Pro programma worden landelijk 5000 leerkrachten nageschoold
in W&T-didactiek met nadruk op onderzoekend en ontwerpend leren. Thomas
van Eijck (hoofdstuk 3) bezocht 10 scholen en woonde 18 lessen bij om te inventariseren welke problemen zich voordoen bij het introduceren van hands-on/
minds-on W&T op school- en klasniveau. Hij identificeert aspecten die goed
gaan en inventariseert de problemen die zich typisch voordoen in een eerste jaar
van implementatie. Thomas is bezig met een tweede ronde van het onderzoek
waarover hij zo snel mogelijk zal rapporteren.

Vanuit ervaringen in andere landen en uit het onderzoek van Thomas van Eijck
is duidelijk dat het begeleiden van hands-on/minds-on W&T een lang leerproces
vergt van leerkrachten en dat persoonlijke feedback op het eigen handelen in de
klas door middel van mentoring een belangrijke component van dit leerproces
is. Edith Louman en Patricia Kruit doen onderzoek naar het leren begeleiden
van W&T-activiteiten in de klas en zij hebben de afgelopen jaren een kleine
groep leerkrachten intensief begeleid. Zij rapporteren een aantal ervaringen in
hoofdstuk 4.
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1

Wetenschap en Techniek
op de basisschool
1

Dit hoofdstuk gaat over doelen van W&T-onderwijs op basisscholen. Op grond
daarvan worden in het volgende hoofdstuk richtlijnen voorgesteld voor W&T en
paboprogramma’s.
Tekst: Ed van den Berg

Waarom wordt W&T-onderwijs op basisscholen gegeven? De argumenten hiervoor
zijn – naar mijn idee – onomstreden (Harlen & Qualter, 2004; QCA, 2009).

• De kennis van de natuur om ons heen en van door mensen ontworpen
objecten en methoden (techniek) zijn belangrijke onderdelen van de wereld
van volwassenen en kinderen. Wereldoriëntatie kan niet compleet zijn zonder
natuurwetenschap en techniek.
• Kinderen verkennen de wereld om zich heen en het vak W&T vormt een
natuurlijke match met die verkenningsdrift.
• Wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol in onze economie en in
heel veel banen van de toekomst. Het is dus belangrijk voor zowel samenleving
als kind dat kinderen kennismaken met W&T en interesse daarvoor
ontwikkelen.
• Burgers worden geconfronteerd met veel politieke en persoonlijke
beslissingen waarbij kennis van natuur en techniek een rol speelt. Voorbeelden
zijn milieuproblemen, voeding, gezondheid en energie. Scientific literacy2 is
een must.
• W&T is zeer geschikt om logisch denken te ontwikkelen, waaronder redeneren
met bewijsmateriaal (reasoning with evidence) en denken vanuit verschillende
gezichtspunten.
Het doel van W&T onderwijs op de basisschool is dus NIET beperkt tot het bijbrengen
van een positieve attitude tegenover W&T, opdat later een groter percentage leerlingen voor W&T-studies en -beroepen kiest. Er spelen andere belangrijke inhoudelijke
doelen mee.
We kunnen bovenstaande opgesomde doelen indelen in inhoud (kennis van feiten,
begrippen, theorieën, verklaringen van verschijnselen), methode (kennis en
vaardigheden, het genereren en valideren van kennis en de essentie van wetenschap) en attitude. Attitudedoelen zijn interesse in W&T, nieuwsgierigheid en een
vragenstellende houding, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, en respect voor
bewijsmateriaal. Dewey (geciteerd in Kuhn, 1997) schreef al in 1933 over de behoefte
aan transformatie van ‘more or less casual curiosity and sporadic suggestion into

1 In dit hoofdstuk is veel gebruik gemaakt van hoofdstuk 3 in Harlen (2006).
2 PISA definitie van scientific literacy: The capacity to use scientific knowledge, to identify questions and to draw
evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the natural World and the
changes made to it through human activity (OECD 2003: 133).
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attitudes of alert, cautious, and thorough inquiry’. Net als in elk ander leergebied of
in elke andere vorm van onderwijs, moet W&T-onderwijs expliciet doelgericht zijn om
doelen te bereiken.

Connecties met andere vakken
Het leren over W&T ondersteunt ook andere leerdoelen uit het curriculum.
• Redeneren is belangrijk voor alle aspecten/vakken van het curriculum, maar
natuurwetenschap is bij uitstek geschikt voor leren redeneren, vooral vanwege
de mogelijkheid bewijsmateriaal te gebruiken in plaats van meningen en
emoties.
• Communicatie: natuurwetenschap is een zaakvak, in zaakvakken wordt
taal gebruikt op dezelfde manier als in de volwassenenwereld op het werk.
Vanwege het gebruik van concrete objecten, visualisatiemogelijkheden
en redeneren, is W&T geschikt als middel om NT2 kinderen te helpen in
taalontwikkeling3 (Beek & Verhallen, 2004; Klentschy, 2008).
• Rekenen/wiskunde: W&T geeft een natuurlijke context om met getallen,
eenheden en representaties/modellen te werken via meten, representeren,
rekenen, schatten.
• Andere vakken hebben aanknopingspunten voor W&T zoals geschiedenis
(scheepsbouw, navigatie, industriële revolutie, wereldbeeld), kunst (kleuren,
materialen, licht, geluid), aardrijkskunde (grondstoffen, weer en klimaat), etc.
• Kunst: W&T heeft artistieke en esthetische kanten en die zijn gemakkelijk in
het vak te integreren (Voorbeeld: Damsma & Berg, 2008).
• Samenwerken door samen onderzoekjes uit te voeren.
• Sociale ontwikkeling door kinderen te helpen bij het herkennen van
meningvorming en duidelijk te maken dat, in plaats van vooroordelen,
experimenteel bewijsmateriaal daarbij een rol kan spelen.
Inhoud van W&T op de basisschool
De Nederlandse kerndoelen voor W&T geven geen leerlijn en weinig richting voor
wat je met dat vak zou kunnen doen op verschillende niveaus van de basisschool.
Het Engelse nationale curriculum4 (National Curriculum, 1999, 2009) verschaft meer
duidelijkheid. Het geeft een voorbeeld van een leerlijn voor leeftijd 5 – 11 jaar en kan
een goede referentie zijn om inhoud en vaardigheden te kiezen voor de
pabo W&T-programma’s en dan te zoeken naar bijbehorende vakdidactiek. Diverse
Engelse auteurs hebben de consequenties van het National Curriculum uitgewerkt
naar pabo vak- en vakdidactiek programma’s. Zie Farrow’s (2006) The Really Useful
Science Book: A Framework of Knowledge for Primary Teachers voor het vak en
Harlen/Qualter’s (2004) The Teaching of Science in Primary Schools voor vakdidactiek.
Ook Schotland heeft een uitgewerkt curriculum voor de leeftijd 5 – 14 waarin begrippen handig op zes niveaus gepresenteerd worden en aldus een leerlijn ontstaat voor
verschillende leeftijden en verschillende aanleg.

3 Wim van Beek van INHolland doet momenteel onderzoek en produceert video materiaal voor het EWT.
4 Klachten over het Engelse curriculum betreffen niet de inhoud, maar de toetsing en regionale en nationale publieke
ranglijsten van scholen op grond van resultaten en resulterend toetsgericht lesgeven.
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Het programma VTB ofwel Verbreding Techniek Basisonderwijs (Kuijpers & Walma
v/d Molen, 2007) geeft door middel van definitie van vijf “kennissystemen” veel meer
uitwerking dan de kerndoelen. De details zijn te vinden in figuur 2 en de inhoud komt
grotendeels overeen met gangbare specificaties in buitenlandse basisschool curricula (Harlen & Qualter, 2004, p65; NSES, 1998). Sinds 2008 is er ook een aanzet tot
een Nederlandse leerlijn op de SLO website: www.tule.slo.nl/ Deze is veel gedetailleerder dan de kerndoelen en heeft links naar W&T lesmateriaal.
Andere formuleringen van basisschool W&T inclusief leerlijnen zijn te vinden in:
• Het National Curriculum for England and Wales curriculum.qca.org.uk/keystages-1-and-2/subjects/science/index.aspx.
• Het curriculum voor Schotland www.ltscotland.org.uk/5to14/guidelines/
environmentalstudies.asp waarbij de term environmental studies ongeveer
gebruikt wordt als wereldoriëntatie,
• De US National Science Education Standards
(www.nap.edu/openbook.php?record_id=4962)
• En natuurlijk ook in onze eigen Nederlandse kerndoelen met een voorlopige
uitwerking naar een leerlijn op tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/FKDOrientatieJezelfEnWereld.html

Onderzoekend en Ontwerpend Leren: doel of middel?
Wereldwijd wordt al ruim veertig jaar gepleit voor inquiry based science teaching,
meestal vertaald met onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Dat onderzoekend
leren kan gezien worden als middel om wetenschappelijke inhoud te leren, maar ook
als doel: leren onderzoeken/ontwerpen en leren redeneren met bewijsmateriaal en
daarmee leren hoe de natuurwetenschap te werk gaat. Als middel kan OOL tot grote
motivatie leiden maar ook frustratie. Het kan kinderen eigen kennis opleveren en
nieuwe perspectieven, maar stelt ook hoge eisen aan begeleiding en “scaffolding”.
Van Keulen (2009) schrijft daarover: Het proces van zelf onderzoek doen is een
uitermate tijdrovende en inefficiënte manier om aan kennis te komen. Maar elementen
van “doing science”, mits goed gekozen, helpen om feiten en resultaten in het juiste
perspectief te plaatsen. Een onderzoekende en ontwerpende didactiek is in dit kader
essentieel, omdat alleen zo de eigen aard van door W&T ontwikkelde kennis recht
gedaan wordt.
Kortom, voor overdracht van W&T-kennis zijn veel middelen beschikbaar en OOL
is er een van. De meerwaarde van OOL ligt in een beter begrip van de aard van
W&Tkennis en -methoden. OOL moet dus niet als enige zaligmakende methode
voor W&T-kennisoverdracht gezien worden, maar als een van de vele methoden die
slim gekozen moeten worden, afhankelijk van de leerdoelen. Wel is het een unieke
methode die een grote rol speelt in het leren redeneren met bewijsmateriaal en het
kennismaken met de aard van natuurwetenschap en technologie. We zien het belang
van OOL terug in recente beleidsdocumenten in de VS (NSES, 1998; NRC, 2007),
Europa (Rocard, 2007; EU 2008), UK (QCA, 1999, 2009), en in grote projecten in veel
landen inclusief science education onderzoeksprogramma’s van de EU die als hoofddoel hebben de verspreiding van inquiry based science teaching in W&T. Samengevat:
als het om kennisoverdracht gaat, zijn er veel lesmethoden naast OOL en is het
vooral zaak om te variëren. Maar als het gaat om kennismaking met natuurwetenschappelijke methoden om kennis te toetsen en te redeneren met bewijsmateriaal,
dan is OOL een belangrijke methode en doel in plaats van middel.
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Natuurkundige systemen

(a) eigenschappen en kenmerken van objecten (hetzij natuurlijke,
dan wel geconstrueerde);
(b) plaats en beweging van een object in ruimte en tijd;
(c) kracht en beweging;
(d) energie: het vermogen om verandering te veroorzaken;
(e) omzetting van energie: zwaartekracht veroorzaakt
bewegingsenergie, warmte beïnvloedt aggregatietoestand;
(f) straling: licht, warmte, geluid, radiostraling, röntgenstraling;
(g) elektriciteit en magnetisme

Levende systemen

(a) cel, orgaan, organisme
(b) mens, plant en dier;
(c) ademhaling, bloedsomloop en spijsvertering;
(d) levenscyclus en voortplanting;
(e) populatie: soorten, diversiteit en uitsterven;
(f) ecosysteem, voedselketen, landbouw;
(g) biosfeer: duurzame ontwikkeling.

Aarde en ruimte systemen

(a) de structuur van lithosfeer (gesteenten, zand en modder),
hydrosfeer (water) en atmosfeer (lucht, dampkring);
(b) gesteenten: bodem, gebergten, gelaagdheid, verandering
(verwering) en tektoniek;
(c) water: oceaan, zee, meren, rivieren, kanalen, getijde, ijskap;
(d) lucht: atmosfeer, stratosfeer;
(e) klimaat en weer: ook als interactie tussen gesteenten, water en
atmosfeer;
(f) geschiedenis: fossielen;
(g) aarde in de ruimte: structuur ruimte, met name aarde, maan,
zon, sterren;
(h) zwaartekracht.

Techniek systemen

(a) de rol van techniek (ontwerpen, construeren, faciliteren van
vooruitgang)
(b) ontwerpen: criteria, beperkingen, innovatie, uitvinding,
probleemoplossend;
(c) construeren: bewerken, energieomzetting, functie, materiaal,
systeem, vormgeving;
(d) faciliteren van een “beter leven” en vooruitgang der
wetenschap: informatietechnologie, mobiele telefoons, games,
medische systemen, verkeersveiligheidssystemen, navigatieinstrumenten en tools, etc.

Mathematische systemen

(a) hoeveelheid: numerieke verschijnselen, kwantitatieve relaties
en patronen, ‘number sense’, en logische operaties;
(b) vorm en ruimte: ruimtelijke oriëntatie, navigatie, representatie,
vormen en figuren;
(c) veranderingen en relaties: verbanden, grafieken, tabellen,
soorten verandering (bv lineair of constant);
(d) onzekerheid: data en kans.

Figuur 1.2 De systemen van Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB)
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Wanneer leerlingen onderzoekend leren, dan zien we het volgende (Coe 2000):
Students Raise Questions

They ask questions--verbally or through actions.
They use questions that lead them to investigations
that generate or redefine further questions and
ideas.
They value and enjoy asking questions as an
important part of science.

Students Use Observations

They observe carefully, as opposed to just looking.
They see details, seek patterns, detect sequences
and events; they notice changes, similarities, and
differences.
They make connections to previously held ideas.

Students Plan and Carry Out
Investigations

They design a fair test as a way to try out their
ideas, not expecting to be told what to do.
They plan ways to verify, extend, or discard ideas.
They carry out investigations by handling materials
with care, observing, measuring, and recording
data.

Students Propose Explanations
and Solutions and Build a Store of
Concepts

They offer explanations both from a “store” of
previous experience and from knowledge gained as
a result of ongoing investigation.
They use investigations to satisfy their own
questions.
They sort out information and decide what is
important (what does and doesn’t work).
They are willing to revise explanations and
consider new ideas as they gain knowledge (build
understanding).

Students Critique Their Science
Practices

They create and use quality indicators to assess
their own work.

Figuur 1.3 Wat zie je wanneer kinderen onderzoekend leren?

De informatie in figuur 1.3 is bedoeld voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Voor voorbeelden van curriculumdoelen voor groep 1 – 8 verwijs ik naar de Key Stage
1 en 2 (leeftijd 4 – 11) doelen van het Engelse Nationale Curriculum en naar hoofdstuk 2 waarin een bewerking staat van de doelen voor Key Stage 3 (leeftijd 14) die
zouden kunnen dienen als doelen voor W&T methoden voor de pabo.
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Attitude W&T
Kinderen moeten deze vaardigheden ook willen gebruiken en daarvoor zijn nodig:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsgierigheid, leergierigheid.
Interesse in W&T.
Respect voor bewijsmateriaal (‘evidence’).
Flexibiliteit in manieren van denken.
Een zekere mate van zorgvuldig en gedisciplineerd werken.
Gevoeligheid in het onderzoeken van de omgeving.
Doorzettingsvermogen.

Dergelijke attituden worden in de eerste plaats geleerd onder invloed van een
inspirerende en enthousiaste leerkracht. Gebruik van de OOL methode kan stimuleren maar ook frustreren. Het is belangrijk OOL voldoende “scaffolding” en structuur
te geven.

Ed van den Berg is docent aan het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt voor het Expertisecentrum
Wetenschap en Techniek.
Met input van: René Onclin (HvA), Paul Ruis (EWT), Jenny Schrumpf (IPABO), Laura van
Veen (NEMO) en Ben Willers (Pabo Almere).
In het volgende hoofdstuk, ook geschreven door Ed van den Berg, vindt u een overzicht
van de literatuur waarop informatie van dit artikel is gebaseerd.
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2

W&T-onderwijs en de lerarenopleiding
Doel: de leerkracht heeft voldoende feitelijke kennis op het gebied van een aantal
helder omschreven natuurwetenschappelijke en technologische concepten binnen
de omschreven domeinen natuurkunde, levenswetenschappen, aarde en ruimte,
techniek en wiskunde. Figuur 2.1, Kuijpers & Walma van der Molen, 2008, p35.
Tekst: Ed van den Berg

Bovenstaande quote komt uit het VTB-document ‘Wetenschap & Techniek: een rijke
leeromgeving’. Daarin wordt ook genoemd dat de leerkracht voldoende kennis heeft
van (zie ook figuur 2.1):
• dwarsverbanden tussen concepten,
• contexten,
• wetenschappelijke methoden,
• en pedagogisch-didactische kennis.
Welke helder omschreven concepten, welke dwarsverbanden, welke contexten, en
welke methodische kennis en vaardigheden? Deze vragen zijn onlangs in een eerste
aanzet beantwoord in de pabo kennisbasis van EWT Noord-Holland en Flevoland
(Berg et al, 2009; www.ewt-nh.nl en kies dan ‘publicaties’). Deze kennisbasis (versie
1.0 en nog in ontwikkeling) kan gebruikt worden als referentiekader om eigen
paboprogramma’s te analyseren en prioriteiten te kiezen.
Het grote gevaar van leerstoflijsten, curricula en ook van de genoemde kennisbasis is
dat ze prescriptief worden gebruikt en dat alles wat erin staat geleerd moet worden.
Gebruik de wijsheid van Nobelprijswinnaar Victor Weisskopf. Hij stelde “it is better to
uncover a litle than to cover a lot” want anders loopt men het gevaar van een “overstuffed and undernourished” curriculum. Een remedie daartegen is een verplicht
programma dat bijvoorbeeld de helft van de curriculumtijd beslaat en het reserveren
van de andere helft voor keuzethema’s of verdiepingsprojecten.

Tijd
De kennisbasis maakt inzichtelijk hoe weinig verdieping mogelijk is in het
pabocurriculum. Ter illustratie een berekening: een Nederlandse pabo besteedt
ongeveer tweehonderd studie-uren van de totaal zesduizend uur aan W&T (Graft 2003).
Het aantal domeinen van onze Noord-Hollandse kennisbasis bestaat uit 7 (biologie) +
11 (natuurkunde/scheikunde) + 9 (techniek) = 27 domeinen (zie kennisbasis document).
Als een opleiding geen keuze maakt, betekent dit dat aan elk domein 7,4 studie uren
besteed kan worden (in de totale opleiding), oftewel ongeveer 2,5 contactuur. Mijn
idee is dat de helft van deze kennisbasis daarom in een curriculum NIET aan bod zou
moeten komen, wil je enig niveau in begripsvorming kunnen realiseren. Natuurlijk is
er wel wat winst te boeken door integratie tussen domeinen en bèta/techniek vakken
en door vakoverstijgende samenwerking met andere leergebieden, vooral taal.
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Het leren van vak en vakdidactiek op de pabo
In het boek Elementary Science Teacher Education geven Olson en Appleton (2006,
p134) vier belangrijke principes voor vak en vakdidactiek onderwijs in W&T op de
pabo:
1. Doe een zeer beperkt aantal onderwerpen in de natuurwetenschappen goed
en zorg ervoor dat het een succeservaring wordt om de typische negatieve
gevoelens over natuurwetenschap van de studenten om te buigen.
2. Integreer vak en vakdidactiek, bijvoorbeeld in een les over magneten: hoe leg
je een magnetisch veld uit aan kinderen, welke analogieën kun je gebruiken,
wat voor scaffolding, welke activiteiten, wat is de leerlijn? Deze integratie blijkt
zeer belangrijk te zijn voor de attitude.
3. Maak duidelijk aan de studenten dat hun eerdere falen in natuurwetenschap
een falen van het systeem was, niet een persoonlijk falen.
4. Geef les vanuit een constructivistisch perspectief, dus met diagnose
van voorkennis en begrip, met volgen van begripskennis via ‘embedded
assessment’ (Hein & Price, 1994), met gebruik van diverse begripsstrategieën.
Daar voeg ik nog aan toe:

5. Ga verder dan losse lessen en activiteiten en laat de studenten een lessenserie samenstellen en uitvoeren met een duidelijke leerlijn (voor die lessen)
en ‘embedded assessment’ om ontwikkeling van kinderideeën gedurende de
lessen enigszins te volgen.
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Figuur 2.1 VTB-Pro doelen
De programmaraad adviseert dat (aspirant) leerkrachten aan het einde van het
professionaliseringstraject W&T de volgende leerdoelen hebben behaald:
1. Kennis en vaardigheden
- De leerkracht (overal waar in dit figuur ‘leerkracht’ staat vermeld, wordt ook
‘aspirant leerkracht’ bedoeld) heeft voldoende feitelijke kennis van een aantal
helder omschreven natuurwetenschappelijke en technologische concepten binnen
de omschreven domeinen natuurkunde, levenswetenschappen, aarde en ruimte,
techniek en wiskunde.
- De leerkracht kan dwarsverbanden onderscheiden tussen verschillende concepten.
- De leerkracht kan concepten binnen verschillende contexten beschouwen en kan
daarmee vakoverschrijdende kennis tonen.
- De leerkracht heeft voldoende kennis van en vaardigheid in de wetenschappelijke
en technologische methoden, tot uitdrukking komend in kennis van en vaardigheid
in de empirische cyclus (van observatie via hypothesevorming tot concluderen
en communiceren) en kennis en vaardigheid in doel-middel en structuur-functie
redeneringen.
2. Attitude ten opzichte van wetenschap en techniek
- De leerkracht is zich bewust van diens eigen opvattingen over de invulling van het
domein W&T, van de eigen bekwaamheid en inschatting van de moeilijkheidsgraad
van het domein en heeft inzicht in het maatschappelijke en historische belang van
natuurwetenschap en techniek, in gender verschillen en stereotype opvattingen op
dit gebied. De leerkracht laat qua attitude groei zien op dit vlak.
- De leerkracht heeft groeiende belangstelling voor natuurwetenschap en techniek.
Zij of hij beleeft er plezier aan en straalt enthousiasme en zelfvertrouwen uit.
- De leerkracht laat een doorlopende lijn zien in haar/zijn voornemens zich verder
te ontwikkelen op het gebied van natuurwetenschap en techniek, dit toe te passen
binnen de eigen lessituatie en uit te dragen aan collega’s.
3. Pedagogisch-didactische kwaliteit op het gebied van onderzoekend en
ontwerpend leren
- De leerkracht heeft een wetenschappelijke, onderzoekende houding, tot
uitdrukking komend in: samenwerking, volharding, originaliteit, nieuwsgierigheid,
verantwoordelijkheidsgevoel, (zelf)kritiek, onafhankelijk denken, ruimdenkendheid.
- De leerkracht is in staat de pedagogisch-didactische principes van onderzoekend en
ontwerpend leren toe te passen in haar/zijn lessituatie: door leerlingen te prikkelen,
uit te dagen om vragen te stellen en aan te sturen in hun proces van observatie,
vraagstelling, hypothesevorming, generalisering, empirische toetsing, deductie en
conclusie in hun systematisch nadenken over het modelleren van de omgeving.
- De leerkracht is in staat in brede zin te reflecteren op zichzelf, de opgedane
(onderzoekende) leerervaringen en de manier van leren én op haar/zijn
beroepspraktijk.
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Wat moeten pabostudenten op W&T-gebied meer kennen en kunnen dan basisschoolleerlingen?
W&T-kennis: naast de kennis, gespecificeerd in een basisschool W&T-curriculum,
wordt van een leerkracht extra en verdiepende kennis verwacht over leidende conceptuele kaders voor W&T (zoals atomen en moleculen), de moleculaire grondslag
van biologie (DNA), evolutie, kringlopen, platentektoniek, en nanotechnologie. Daarbij
zou men nog enkele andere onderwerpen uit de bèta canon kunnen kiezen met
voorkeur voor onderwerpen die een breed toepasbaar conceptueel kader bieden.
In een recent literatuuroverzicht van Van Veen, Meirink & Zwart (2009) naar effectieve
vormen van docentprofessionalisering blijkt dat de inhoud van professionaliseringsactiviteiten zoveel mogelijk gericht moet zijn op het uitbreiden of verdiepen van de
vakkennis van docenten en de bijbehorende vakdidactiek in plaats van op algemene
pedagogische kennis en vaardigheden.
Vakdidactische begripskennis: vakspecifieke begrippen worden door kinderen/
leerlingen/studenten vaak inhoudelijk anders ingevuld dan door de specialist. De
kennisbasis wil daarom ook dienen als instrument voor de opleiding om gerichter
met deze discrepantie om te gaan. Dit komt in de kennisbasis (Berg et al, 2009) tot
uiting in de kolom vakdidactische kennis met verwijzingen naar praktische literatuur
over ‘alternatieve’ interpretaties van begrippen (misconcepties, Tabellen 1 en 2; Duit,
2009).
Indeling
We delen de pabo W&T-basiskennis in als volgt:
I.

Kennis over de werkwijze en essentie van natuurwetenschap: hoe ontstaat W&Tkennis en hoe wordt het gevalideerd, in het Engels aangeduid met Nature of Science
ofwel NOS
II. W&T-kennis: aardwetenschappen, biologie, natuur- en scheikunde, techniek (Berg et
al, 2009, www.ewt-nh.nl en kies dan ‘publicaties’)
III. W&T-vakdidactische kennis
IV. ICT en lesgeven in W&T

I. De werkwijze en essentie van natuurwetenschap
Wat is natuurwetenschap en hoe gaat deze te werk? Dit is de kennis over W&T, de
kennis van W&T wordt onder categorie II beschreven.
Wat zijn wetenschap en onderzoek, en de zogenaamde procesvaardigheden? In
onderstaande beschrijving komen antwoorden hierop aan bod. Het Engelse National
Curriculum (1999) heeft hiervoor uitgekiende leerdoelen opgesteld die hier, met
een paar kleine aanpassingen, integraal zijn overgenomen en vertaald. We vinden
dat Nederlandse pabostudenten bij onderzoekend leren de Key Stage 3 (leeftijd 14)
ofwel eindtermen van het Engelse curriculum moeten beheersen, maar deze zijn wel
ambitieus.
Engelse programma’s voor opleiding van basisschool leerkrachten vereisen meer:
een C voor science op het GCSE (General Certificate of Secondary Education)
programma en dat is Key Stage 4 (leeftijd 16).
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1. Ideeën en bewijsmateriaal in natuurwetenschap
Studenten kunnen
a. Voorbeelden geven van het samenspel van empirische vragen, bewijsmateriaal
en wetenschappelijke verklaringen (bijvoorbeeld Lavoisier’s werk over
verbranding, global warming).
b. Uitleggen dat het belangrijk is wetenschappelijke verklaringen te toetsen door
er voorspellingen uit af te leiden en na te gaan of bewijsmateriaal klopt of niet
klopt met voorspellingen.
c. Voorbeelden geven van hoe wetenschappers werken, nu en vroeger,
inclusief de rol van experimenten, bewijsmateriaal, en creatief denken in de
ontwikkeling van wetenschappelijke ideeën.
Een implicatie voor het pabo W&T-programma is dat het minstens één uitgebreid voorbeeld
moet bevatten van de geschiedenis van een wetenschappelijk idee of uitvinding. Mogelijke
bronnen voor pabolesmateriaal hierover zijn korte case studies in Renner & Stafford
(1979), Wiser en Carey (1985), Rutherford et al (1972), en Dekkers (2006).

2. Onderzoeksvaardigheden1
Planning
a. Gebruik maken van kennis en begrip om ideeën in een vorm te gieten die
onderzocht kan worden en beslissen over een geschikte aanpak.
b. Beslissen om zelf te experimenteren of bronnen te raadplegen.
c. Exploratie plegen en voorspellingen doen waar dat past.
d. Rekening houden met belangrijke variabelen bij het verzamelen van
bewijsmateriaal en besluiten hoe bewijsmateriaal verzameld kan worden
in contexten waarin variabelen niet direct gemanipuleerd kunnen worden
(veldwerk).
e. Beslissen over hoeveel en wat voor gegevens verzameld moeten worden en
kiezen van technieken, apparatuur, en materialen.
Een implicatie van doelen a t/m p voor het pabo W&T- programma is dat studenten minstens
twee keer een onderzoek moeten doen dat zich over diverse lessen (en thuiswerk) uitstrekt
en waarin ze een onderzoeksvraag formuleren, experimenten bedenken, uitvoeren, en
verslag doen: dus de gehele cyclus a t/m p doorlopen.

Verkrijgen en gebruiken van bewijsmateriaal
f. Diverse apparaten en materialen gebruiken op een correcte en veilige manier.
g. Accuraat observeren en meten inclusief gebruik van ICT in data-logging.
h. Voldoende waarnemingen en metingen doen om variatie te beperken en
betrouwbare gegevens te krijgen.
i. Gebruik maken van een scala van methoden om kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens te representeren en communiceren: tabellen, grafieken, kaarten,
diagrammen, ICT.

1 Onderzoeksvaardigheden of process skills worden vaak als onafhankelijk van inhoud gezien,

maar daar is hevige discussie over waarbij altijd verwezen wordt naar Millar and Driver (1987).
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Bewijsmateriaal beschouwen
j. Gebruik maken van diagrammen, tabellen, kaarten, en grafieken, inclusief
best passende lijnen om patronen en relaties te identificeren en beschrijven in
de gegevens.
k. Gebruik maken van observaties, metingen, en andere gegevens om conclusies
te trekken
l. Beslissen in hoeverre deze conclusies een voorspelling steunen of verdere
voorspellingen mogelijk maken.
m.Gebruik maken van wetenschappelijke kennis en begrip om observaties,
metingen en andere gegevens en conclusies te verklaren.
Evalueren
n. Beschouwen van anomalieën in observaties of metingen en proberen die te
verklaren.
o. Bezien of bewijsmateriaal voldoende is om conclusies en interpretaties te
ondersteunen.
p. Suggereren van verbeteringen in de gebruikte methoden, indien gepast.
II. Kennis
VTB (verbreding Techniek Basisonderwijs) categoriseert natuurwetenschappelijke
kennis in vijf kennissystemen (Kuijpers & Walma van der Molen, 2007). De details
zijn te vinden in figuur 1.2 (zie: het vorige hoofdstuk). De inhoud komt grotendeels
overeen met gangbare specificaties in buitenlandse basisschool curricula (Harlen &
Qualter, 2004, p65; NSES, 1998).
In versie 1.0 van onze kennisbasis (Berg et al, 2009, ) hebben we deze inhoud
uitgewerkt in tabellen in een bijlage (www.ewt-nh.nl en kies dan ‘publicaties’).
Daarin staan ongeveer twee á drie keer zoveel W&T-begrippen als realistisch geleerd
kunnen worden in de huidige pabo W&T-programma’s van slechts tweehonderd tot
tweehonderdvijftig studie-uren (contacturen + zelfstudie + vakstage opdrachten). Er
zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Het is te hopen dat dit toch wel zeer
minimale urenaantal in de toekomst kan toenemen. Inmiddels is een landelijke
kennisbasis in de maak in een project van de HBO raad. Een discussie versie komt uit
in juni 2010 en een eindversie in december 2010.
Uit de tabellen van de kennisbasis kunnen concrete eindtermen worden afgeleid voor
pabostudenten.
Voorbeelden van leerdoelen zijn:
Studenten kunnen:
• Dag en nacht, maanbeweging, en jaarbeweging van maan en aarde ten
opzichte van de zon laten zien met ballen of ballonnen of rollenspel en kunnen
daarmee dag/nacht, fasen van de maan, en seizoenen verklaren.
• Voorbeelden geven van typische misconcepties van kinderen als het gaat om
aarde, maan, en relatieve beweging ten opzichte van de zon (Chinn & Brewer,
1991; Nussbaum, 1985).
• Bewegingen van Venus en Mars laten zien met ballen of rollenspel en daarmee
aantonen dat Venus alleen vlak voor zonsopgang of vlak na zonsondergang te
zien is terwijl Mars, Jupiter, en Saturnus soms ook middernacht te zien zijn,
afhankelijk van waar ze in hun baan zijn.
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• Variabelen aangeven waarmee weer wordt beschreven, verschillen uitleggen
tussen weer en klimaat, proefjes/demonstraties laten zien over lucht en
eigenschappen, verdamping, condensatie, en watercyclus (www.proefjes.nl)
• Met platentektoniek2 uitleggen hoe gebergten, en oceanen gevormd worden en
hoe vulkanen en (de meeste) aardbevingen verklaard worden.
• Een gesloten schakeling onderscheiden van een open schakeling en het
verschil maken tussen transport van energie en transport van lading in een
stroomkring.
• Lampje laten branden, gegeven een batterij, een lampje, en draden.
• Enkele veel voorkomende misconcepties beschrijven (één draad model,
clashing currents, stroomconsumptie).
• Het verschil uitleggen tussen diffuse en speculaire (spiegel) reflectie en
beschrijven met voorbeelden.
• Concrete voorbeelden geven van additieve en subtractieve kleurmenging
beperkt tot de kleuren rood, groen, blauw, cyaan, geel, en magenta.
III. W&T vakdidactische kennis
In de vakdidactiek voor W&T gaat het om interesse en verwondering kweken, een
oriëntatie op leerdoelen in W&T, de didactiek van W&T-begripsontwikkeling, en de
didactiek van het leren redeneren met ‘evidence’. Dit kan aangeleerd worden door
onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook via andere activiteiten en werkvormen.
Voor zowel inquiry learning als voor inquiry teaching zijn er stappenmodellen zoals
de Vaan/Marell’s (2006) 5-stappen (learning), het internationaal bekende 5E inquiry
teaching model van Bybee (1997), en het LOOL (learning) model in zeven stappen
van Kemmers & Graft (2007). Gelukkig zijn er uitstekende leerboeken voor W&Tvakdidactiek zoals de Vaan & Marell (2006) en Harlen & Qualters (2004). Hieronder
geef ik leerdoelen voor vakdidactiek.

Studenten kunnen:
• Van enkele sleutelbegrippen aangeven wat bekende kinderinterpretaties zijn
(zie tabellen 1 en 2 kolom 4 van de kennisbasis).
• Naar kinderen luisteren en kinderwerk observeren (assessment), productief op
kinderideeën en preconcepties reageren (begrip bouwen op voorkennis) en van
daaruit reflecteren op de eigen lessen en bijsturen.
• Een spectrum van didactische methoden gebruiken rondom redeneren met
bewijsmateriaal. Het spectrum varieert van laagdrempelige methoden als
cartoon en puppets discussies (Simon et al, 1998; Keogh & Naylor, 2003) en
“eggdrop” tot begeleiden van onderzoeks-/ontwerp projecten.
• Leerlijnen vergelijken, bijv. het Schotse curriculum, het Engelse National
Curriculum, TULE van SLO.
• Lessenseries samenstellen uit bekende activiteiten en die eventueel in een
thema integreren.
• Manieren vinden om W&T activiteiten te koppelen aan taal en rekenen en
andere aspecten van Wereldoriëntatie (voor taal zie Klentschy, 2008).
• Snel geschikte bronnen vinden in bestaande methoden (Leefwereld, Natuurlijk,
NatuNiek, websites, etc.).

2 Dit is voor de algemene ontwikkeling van pabostudenten, niet om te onderwijzen op de basisschool.
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• Een omgeving creëren waarin kinderen kunnen onderzoeken en
samenwerken.
• W&T activiteiten van kinderen beheersbaar maken, o.a. door coöperatief leren,
logboekjes, etc. (Primary Connections, 2006).
Op de meeste pabo’s vindt men vormen van geïntegreerde vak en vakdidactieklessen. Ook internationaal heeft men veel geëxperimenteerd. Voorbeelden van recente
projecten op dat gebied kan men vinden in Heywood en Parker (2009). Zij hebben
uitgebreid leereffecten bij pabostudenten onderzocht en gepubliceerd. Hun aanpak
heeft drie stappen:
1. pabostudenten beginnen een onderwerp met een exploratie van de
belangrijkste begrippen en moeilijkheden in het onderwerp (bijvoorbeeld
krachten) en hun eigen misconcepties op dat gebied.
2. Studenten analyseren individueel nationale curriculum documenten (UK
curriculum) en kijken onder andere naar de sleutelbegrippen. Ook bekijken ze
welke begrippen moeilijk zijn of tegenintuïtief, en of er taalproblemen kunnen
zijn.
3. Studenten ontwikkelen in groepjes van drie of vier twee lessenseries, een voor
het jongere kind en een voor het oudere kind en voeren deze uit in een van hun
stages. Daarbij kunnen ze gebruik maken van Engels curriculum materiaal
van bijvoorbeeld www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/science/
Deze site helpt bij de vertaling van curriculumdoelen naar concrete
lesactiviteiten. Nadruk bij deze benadering ligt op het interpreteren en
analyseren van het curriculum en dat vereist een intellectueel engagement
met de natuurwetenschappelijke inhoud.
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IV. ICT en nieuwe media in W&T
Figuur 2.2 geeft een aantal functies van ICT en de rol van de leerling. De figuur is een
aangepaste versie van Harlen & Qualter (2004, p220) en komt overeen met suggesties
van Murphy (2003) en Mitchell (2006).
Leerkracht gebruik van ICT

Rol van leerling

1. Kennis opzoeken
Door internet browser, CD ROM, met
visuele ondersteuning zoals beamers en
elektronische schoolborden
2. Experimenteren
Onderzoek bijvoorbeeld met sensoren,
data-logging, digitale microscoop

Ontvanger
niet noodzakelijkerwijs passief, want
software kan interactief zijn

3. Sturen, ontwerpen
Sturen/programmeren van apparaten
4. Grote schaal data collectie
Bijvoorbeeld bijdragen aan
voorjaarsobservaties op nationale of
zelfs internationale schaal (green wave in
Ierland, milieu, andere projecten)
5. Verkennen van ideeën
Met simulatie en modelleer software,
applets, virtual reality. Voorbeelden:
kogelbaan bij verschillende hoeken van
een kanon, testen van effect van aantallen
en visvangst op vispopulatie (Freudenthal
simulaties)
6. Gaming
Dit is als 5 maar dan met gebruik van spel
software
7. Presenteren, rapporteren
Word, PowerPoint en andere software
8. Communiceren
E-mail communicatie met wetenschappers,
leerkracht, en andere kinderen, eventueel
van andere scholen
8. Oefenen met kennis
CD-ROM, web

Onderzoeker
Leerling kan zelf sensoren, grafieken,
en microscoop als werktuig gebruiken in
onderzoekjes
Ontwerper/programmeur
De leerling ontwerpt en stuurt apparaatjes,
zoals stoplichten en speelgoed
Observatie, meting, trend volgen
Leerlingen observeren lokaal, geven data
aan data base, volgen dan een proces op
nationale of internationale schaal.
Verkenner
Leerling verkent en test ideeën, kan ook in
groepjes

Verkenner
Spelend in een virtuele wereld doen
kinderen kennis op
Schepper
Leerlingen structureren de informatie en
vinden creatieve manieren tot presentatie
Communicator
Actief vragen stellen, communiceren

Ontvanger
Leerling kan actief zijn in uitproberen van
puzzels, tests, en games om hun kennis te
oefenen

Figuur 2.2 Mogelijkheden voor gebruik van ICT door leerkracht en leerling.
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De nummers 1 en 6 – 9 kunnen bij alle vakken voorkomen. Nummers 2 en 3
(experimenteren en sturen) zijn bij uitstek W&T-activiteiten. De nummers 4 – 6 zijn
ook zeer geschikt voor W&T. In W&T worden instrumenten gebruikt om het bereik
van de zintuigen de vergroten en te kwantificeren (telescoop en microscoop, thermometer, balans). Het Coach platform en de €Sense set waarmee in het EWT/VTB-Pro
professionaliseringstraject wordt gewerkt, vervullen die functie. Het zijn tools voor
meten, analyse, en representatie van metingen en verbanden. Met behulp van ICT
gaan metingen veel sneller en zijn grafieken direct beschikbaar. Kinderen kunnen
er goed mee overweg en leren de betekenis van lijngrafieken spelenderwijs (Berg &
Schweickert, 2008; Berg et al, 2009). Voor leerkrachten is de (psychologische) drempel van deze technologie hoger dan voor kinderen. Voor kinderen is er geen drempel.
ICT heeft nog veel andere mogelijkheden voor ondersteuning van W&T onderwijs
zoals gebruik van allerlei kennisbronnen via internet, gebruik van applets en film om
begrippen te visualiseren, gebruik van games om met verbanden te spelen:
www.fi.uu.nl/rekenweb/.
Digitale borden zijn in opmars en daarmee kan ICT steeds meer geïntegreerd worden
in de dagelijkse lessen. Daar moet zinnige W&T “content” voor komen.
ICT speelt uiteraard een rol in alle vakken van de basisschool. Specifiek voor W&T
zijn de volgende leerdoelen:
Studenten kunnen:
1. W&T-kennis en -activiteiten vinden via internet en kritisch omgaan met de
resultaten;
2. eenvoudige data logging en data analyse en data representatie activiteiten
uitvoeren met een sensoren set en bijbehorende software;
3. inzien hoe data logging productief gebruikt kan worden in W&T
leerlingactiviteiten;
4. een digitale microscoop gebruiken;
5. relevante applets vinden en gebruiken om W&T kennis te visualiseren;
6. smart boards gebruiken in W&T context.

Ed van den Berg is docent aan het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt voor het EWT.
Met input van: René Onclin (HvA), Paul Ruis (EWT), Jenny Schrumpf (IPABO),
Laura van Veen (NEMO) en Ben Willers (Pabo Almere).
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Bronnen
Curricula, leerlijnen
Het National Curriculum for England and Wales
http://curriculum.qca.org.uk/key-stages-1and-2/subjects/science/index.aspx
Gedetailleerde uitwerkingen voor lesgeven met
het UK curriculum:
http://www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/
science/
Het curriculum voor Schotland http://www.
ltscotland.org.uk/5to14/guidelines/environmentalstudies.asp waarbij de term environmental studies ongeveer gebruikt wordt als
wereldoriëntatie.
De USA National Science Education
Standards http://www.nap.edu/openbook.
php?record_id=4962
Science curriculum voor State of Victoria
(Australia, de volgende pagina geeft de leerlijn,
andere pagina’s bevatten allerlei specificaties
inclusief contrast tussen kinderideeën en
wetenschappelijke ideeën, en activiteiten.
http://vels.vcaa.vic.edu.au/assessment/ppoint/
science/index.html
De Nederlandse kerndoelen met een voorlopige
uitwerking naar een leerlijn op
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/FKDOrientatieJezelfEnWereld.html
Overzicht van de belangrijkste kinderideeën/
misconcepten m.b.t. natuurwetenschap:
http://www.nuffieldcurriculumcentre.org/go/
minisite/PrimaryScience/Page_243.html
W&T Didactiek voor Primair Onderwijs
Farrow, S. (2006). The Really Useful Science
Book: A Framework of Knowledge for
Primary Teachers F(3rd edition). Routledge
ISBN:978-0-415-38593-0.
Harlen, W. (2006). Teaching, Learning &
Assessing Science 5 – 12 (4th edition). London:
SAGE Publications Ltd. ISBN 1-4129-0872-8.
Harlen, W., Qualter, A. (2004). The teaching
of science in primary schools. David Fulton
Publishers.
Kersbergen, C., Haarhuis, A. (2006).
Natuuronderwijs Inzichtelijk (2de herziene
druk). Bussum: Coutinho.
Renner, J.W., Stafford, D.G. (1979). Teaching
28

science in the elementary school (3rd edition).
New York: Harper & Row.
Vaan, E. de, Marell, J. (2003). Praktische Didactiek
voor Natuuronderwijs (5de herziene druk).
Bussum: Coutinho.
Overige literatuur
Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N.G. (2000).
Improving science teachers’ conceptions of
the nature of science: A critical review of the
literature. International Journal of Science
Education, 22(7), 665-701.
Adey. P. (2008). Let’s think handbook: A guide to
cognitive acceleration in the primary school.
London: GL Assessment.
Andersson, B., C. Karrqvist (1982). Light and
Its Properties. EKNA Project, University of
Gothenburg, Box 1010, S-431 26 Molndal,
Sweden.
Andersson, B.C., C. Karrqvist, C. (1983). How
Swedish pupils, aged 12-15 years, understand
light and its properties. European Journal of
Science Education, 5(4), 387-402.
Appleton, K. (2006). Elementary Science Teacher
Education: International Perspectives on
Contemporary Issues and Practice. Mahwah
(NJ) Lawrence Erlbaum Associates.
Beek, W. van, Verhallen, M. (2004). Taal een zaak
van alle vakken. Bussum: Coutinho.
Berg, E. van den (2000). Role-playing in
Astronomy. School Science Review, 81(296),
125-129.
Berg, E. van den, Schweickert, F. (2008).
Kinderen, sensoren, computers en grafieken.
Computers op School, 26(3), november 2008,
p7-9.
Berg, E. van den, Schweickert, F., Manneveld,
G. (2009). Learning Graphs and Learning
Science with Sensors in Learning Corners in
Grades 5 and 6. Paper presented at the ESERA
Conference, Istanbul, September 1-5, 2009.
Berg, E. van den (eindredacteur, HvA en
AMSTEL), Damsma, W.(HvA), Eijck, T. van
(HvA), Onclin, R. (HvA), Ruis, P. (EWT),
Schrumpf, J. (IPABO), Veen, L. van (NEMO),
Willers, B. (Pabo Almere) (2009). Kennisbasis
Wetenschap en Techniek vak- en vakdidactische kennis en vaardigheden versie 1.0. http://
www.ewt-nh.nl (kies ‘publicaties’).

Berg, E. van den, Sundaru (1990). Student ideas
on the velocity of light. The Australian Science
Teachers Journal, 36(2), 72-75, (May 1990).
Boersma, K.T., van Graft, M., Knippels, M.C.,
2003. Natuuronderwijs: curricula en concepten
van kinderen. Enschede: SLO.
Bouwmeester, T. e.a. (2006). Maken en
Onderzoeken (2de druk). Groningen:
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Resultaten nascholing van leraren
Wat zijn de voorlopige effecten van het professionaliseringstraject VTB-Pro op
het Amsterdamse schoolprogramma en de onderwijspraktijk?
Tekst: Thomas van Eijck en Ed van den Berg

Alhoewel natuurwetenschap al sinds 1857 deel uitmaakt van het Nederlandse
basisschoolcurriculum, wordt het tot op heden niet als een belangrijk vak gezien
(Van Graft, 2003). Nederland heeft sinds de verklaring van Lissabon in 2000 grote
hoeveelheden geld geïnvesteerd om ook in het primair onderwijs (natuur)wetenschap
en techniek te ondersteunen. Het voornaamste doel van deze investeringen is meer
interesse voor deze vakken op te wekken, zodat meer studenten zullen kiezen voor
vervolgonderwijs en een beroep op het gebied van W&T. Aangenomen wordt dat
inspanningen op het primaire, pré-puberniveau effectief zijn.
Zoals ook in andere landen om ons heen gebruikelijk is, hebben de meeste basisschoolleerkrachten een zwakke achtergrond op het gebied van W&T - doorgaans
op het niveau van de basisvorming voortgezet onderwijs - en vermijden zij het geven
van lessen in W&T. De geringe hoeveelheid lestijd die hieraan besteed wordt (het
voornemen is een uur per week), wordt meestal gebruikt voor onderwerpen uit de
biologie, dus niet uit de natuurkunde of techniek.
Traditioneel gezien wordt ‘natuurwetenschap’ op de basisschool vertaald met
‘natuuronderwijs’, een vak dat voor een groot deel uit biologie bestaat. Pas sinds
1998 werd ook het vak techniek een expliciet onderdeel van W&T, althans in de
overheidsrichtlijnen voor het basisschoolcurriculum (Herziene kerndoelen, 1998),
maar in werkelijkheid werden lessen W&T meestal niet als een verplicht onderdeel
van het lesprogramma gezien. Bovendien worden natuurwetenschap en techniek als
aparte vakken gezien, met als resultaat dat een integratie van deze vakken zeldzaam
is, terwijl zo ongeveer elke technische verklaring gebruik maakt van begrippen uit de
natuurwetenschap. In deze situatie is tot voor kort weinig verandering gekomen.
Het eerste grote overheidsproject dat erop gericht is techniek in het basisonderwijs
een plaats te geven was het nationaal Actieplan Verbreding Techniek Basisonderwijs
2004 – 2010 (VTB). Onder de vlag hiervan ontvingen honderden scholen een subsidie
van elk 12.000 euro om te investeren in techniekonderwijs. Scholen waren hierbij
vrij om te beslissen hoe ze dit bedrag gingen besteden, bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, lesmethodes, training of speciale schoolactiviteiten zoals projecten.
Hierna werd een groot landelijk programma, VTB-Pro genaamd, opgezet om 5000
basisschoolleerkrachten in de periode 2008 – 2010 in regionale centra te trainen in
de inhouden en vakdidactiek van W&T. De meeste van deze programma’s besloegen
zes à zeven bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over het schooljaar. Hoewel
het trainingsgedeelte op de werkplek nogal beperkt is, hopen de ontwerpers van
dit nationale project dat dit een begin zal vormen van een langer professioneel
ontwikkelingsproces in W&T-onderwijs. In de periode 2008 – 2009 werden er vanuit
de Hogeschool van Amsterdam 150 leerkrachten getraind. Sommige deelnemers
kwamen als individuele vertegenwoordigers van een school, anderen in groepen
van twee à vier per school, terwijl in een aantal gevallen het hele schoolteam
deelnam. Ongeveer eenderde van deze scholen zal de relatie met de Hogeschool
van Amsterdam na de training voortzetten, omdat zij medeverantwoordelijk zullen
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zijn voor het opleiden van pabostudenten. Buiten de trainingssessies bezoeken de
trainers de deelnemers van het professionaliseringstraject in de klas. Zij coachen
leraren in de klas en assisteren scholen bij het opzetten van het schoolplan voor
W&T. Helaas zijn de lesbezoeken beperkt tot één à twee bezoeken per leerkracht. Dit
artikel geeft een voorlopige evaluatie van de trainingen in de regio Amsterdam.
Onderzoek naar training op de werkplek en professionele ontwikkeling heeft aangetoond dat de resultaten van intensieve en dure in-servicetrainingen zeer beperkt zijn
(Joyce & Showers, 1988; Fullan, 2001). Sindsdien is er veel onderzoek gedaan om
de voorwaarden voor effectieve professionele ontwikkeling te verbeteren (LoucksHorsley et al., 1998; Appleton, 2008). Enkele conclusies hiervan zijn:
• Training in nieuwe of verbeterde onderwijsmethoden zou vergezeld moeten
gaan van ondersteuning in de klas middels begeleiding door een expert of
collegiale consultatie (Joyce & Showers, 1988).
• Professionele ontwikkeling komt beter tot zijn recht als dit vanuit de school
gebeurt en als leraren elkaar assisteren bij de implementatie of zelfs
communities of practice vormen (Desimone et al., 2002).
• Training zou een sterke inhoudelijke component moeten hebben die gericht is
op het verbreden en verdiepen van de onderwerpkennis en vakdidactiek (Wayne
et al., 2008; Garet et al., 2008; Vescio et al., 2008).
• Elke onderwijsverandering vereist veranderingen op verschillende niveaus van
het onderwijssysteem: systeemverandering (Fullan, 2001).
• Bij minder dan 80 uur training kan men geen blijvende resultaten verwachten
(Supovitz & Turner, 2000).

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen voor de evaluatie van het professionaliseringstraject W&T
waren:
1. Welke veranderingen vinden er plaats in de les- en schoolprogramma’s voor
Wetenschap en Techniek? (bijvoorbeeld tijd voor W&T, onderwijsmethoden en
leerlingactiviteiten, toename van de natuurkundige W&T-component)
2. Welke kenmerken van onderzoekend en ontwerpend leren zijn wel of niet
zichtbaar aan het einde van de training?
3. Welke aspecten van de implementatie van W&T in de school en in de klas
zijn moeilijk en wat zijn de oplossingen die scholen en leerkrachten hiervoor
gebruiken?
4. Zijn er verschillen in antwoorden op de vragen 1-3 afhankelijk van het type
nascholing (individuele participatie versus teamgerichte nascholing)?
Methoden
Om deze vragen te beantwoorden werden de volgende gegevens verzameld:
Intake-enquêtes over W&T-activiteiten van de 32 scholen die deel uitmaakten van
het professionaliseringstraject, die afgenomen werden onder deelnemers en onder
een random-vergelijkingsgroep van twintig scholen die niet deelnamen aan het
traject. Enkele van deze resultaten zijn samengevat in tabel 1. Kwantitatieve gegevens (vragen 2 en 3) van de experimentele groepen (A+B) en de controlegroep werden
middels een t-test vergeleken.
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Observaties en verslagen van achttien begeleidingsbezoeken aan scholen en klassen
door de eerste auteur. Regelmatig werden er video-opnamen gemaakt tijdens deze
bezoeken. Elke deelnemer uit groep A en B werd ten minste eenmaal bezocht voor
begeleiding in de klas, in de periode september 2008 – mei 2009.
Elk bezoek nam ongeveer 1,5 uur in beslag en bestond uit de volgende onderdelen:
1. Observaties van een W&T-les;
2. Video-opnamen, met name van leerlingactiviteiten;
3. Nabespreking met de leerkracht van verschillende aspecten van de les, met
name: (a) Wat is de algemene indruk van de les? (b) Wat was het algemene
doel van de les? (c) Wat ging er goed? (d) Wat ging er verkeerd? (e) Hoe kan de
les verbeterd worden?
Vervolgens werden de handgeschreven observaties en video-opnamen bewaard voor
verdere verwerking.
De volgende aspecten van groep A werden verder geanalyseerd:
- leeftijdsgroep (variërend van 4 tot 12 jaar);
- algemeen onderwerp van de les;
- doel van de les;
- leerkrachtactiviteiten;
- leerlingactiviteiten (bij het vastleggen van deze activiteiten werd er een
onderscheid gemaakt tussen ‘verkennen’ en ‘experimenteren’: ‘verkennen’
werd hierbij gedefinieerd als een open activiteit zonder duidelijke richting,
terwijl ‘experimenteren’ werd gedefinieerd als een activiteit die verloopt
volgens de natuurwetenschappelijke methode, waarbij een onderzoeksopzet
met een voorspelling wordt gehanteerd, etc.);
- percentage van de tijd dat praktisch (‘hands-on’) wordt gewerkt;
- welke fasen van onderzoekend/ontwerpend leren er zichtbaar waren.
Casestudy van twee leerkrachten: om een duidelijker beeld te krijgen van de problemen die de deelnemers tegenkomen wanneer ze de didactiek van onderzoekend en
ontwerpend leren hanteren, is een casestudy uitgevoerd waarbij twee zeer ervaren en
capabele leerkrachten door een onderzoeker (Louman) werden begeleid. Lessen en
nabesprekingen werden vastgelegd op video. Een samenvatting van de resultaten van
deze begeleiding is in dit artikel opgenomen; een volledig verslag is beschikbaar via
de auteurs.
Interviews na afloop van het traject met directeuren, adjunct-directeuren, eventuele
W&T-coördinatoren en/of deelnemers. De interviews werden op negen scholen van
groep A+B afgenomen in de periode mei-augustus 2009. In de meeste gevallen werd
een directielid (schoolhoofd of adjunct) geïnterviewd. In sommige gevallen was een
W&T-coördinator en/of een leerkracht aanwezig bij het interview. Handgeschreven
verslagen van de interviews werden vervolgens verwerkt en gecodeerd en bewaard
voor verdere verwerking.

Resultaten en discussie
Intake-enquêtegegevens zijn samengevat in tabel 1. Groep A+B zijn deelnemers.
Groep R bestaat uit een willekeurige verzameling leerkrachten die niet aan het
traject hebben deelgenomen. Een t-test voor onafhankelijke verzamelingen van
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aspecten 2 en 3 (tijd besteed aan wetenschap en techniek en percentage van deze
tijd die werd besteed aan praktische (‘hands-on’) activiteiten) liet zien dat groep
A+B significant meer tijd besteedt aan techniek en dat het percentage van deze tijd
dat praktisch wordt gewerkt ook significant hoger is (t-test, p<0,05). Voor de lessen
natuuronderwijs waren deze verschillen niet significant. De tijd die aan techniek werd
besteed en het percentage dat er praktisch werd gewerkt was tweemaal zo hoog als
bij de controlegroep; dit wijst erop dat de scholen en leerkrachten van groep A+B al
bezig waren met de implementatie van techniek voordat ze deelnamen aan het traject. Dit kan ook geconcludeerd worden uit het feit dat het percentage scholen waar
een natuur- en/of techniekcoördinator aanwezig is, in groep A+B bijna tweemaal zo
hoog is als in groep R. De meeste van de scholen uit groep A+B hadden al eerder een
eenmalige (VTB-2-)subsidie voor de implementatie van techniek ontvangen, dit in
tegenstelling tot groep R.
Aspect/Groep

A+B

R

1. Natuur/techniek structureel ingeroosterd

59%

65%

2a. Tijd besteed aan natuur (uur/week)

0.8 uur

1.0 uur

2b. % praktisch werk natuur

25%

28%

3a. Tijd besteed aan techniek (uur/week)

0.6 uur

0.3 uur

3b. % praktisch werk techniek

41%

21%

4. % waarbij lesvoorbeelden genoemd zijn

87%

95%

5. % onderzoekend leren gemeld

31%

30%

6. % ontwerpend leren gemeld

25%

10%

7. % werkt volgens natuurwetsch. methode

81%

75%

8. % W&T-coördinator aanwezig

56%

30%

9. % positieve mening vakdocent W&T

78%

68%

11. Verdeling per leeftijdsgroep

4/5: 26%, 6/7: 32%,
8/9: 10%, 10/11: 32%

4/5: 10%, 6/7: 15%
8/9: 25%, 10/11: 50%

12. Gemiddelde leeftijd

40

42

13. Verdeling docenten naar geslacht

M: 12,5%; V: 87,5%

M: 30%; V: 70%

(n = 32, deelnemers)

(n= 20, niet-deelnemers)

Tabel 1: resultaten van de intake-enquête

Observaties en verslagen van de begeleidingsbezoeken
In de periode september 2008 – mei 2009 werd elke deelnemer van de groepen A en
B ten minste eenmaal bezocht voor begeleiding in de klas. De observaties van groep
A, bestaande uit 18 leerkrachten, zijn in detail geanalyseerd; de gemiddelde observatietijd was 38 minuten. De volgende aspecten zijn gekwantificeerd:
• Leeftijdsgroep (variërend van 4 tot 12 jaar): leerlingen van alle leeftijdsgroepen
zijn geobserveerd (4-5 jaar: 4 keer (22%); 6-8 jaar: 8 keer (44%), 9-11 jaar: 6
keer (33%)).
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• De volgende onderwerpen kwamen tijdens de geobserveerde lessen aan bod:
Wetenschap: spiegels (5), magneten (2), drijven/zinken (1), zintuigen (1), water
(1), diverse activiteiten (1). Techniek: constructies (3), huizen (2), hefbomen (1),
bruggen (1).
• Doel van de les: tijdens de nabespreking werden de volgende doelen genoemd:
verkennen/ervaren (13), bouwen (5), experimenteren (2), formuleren van
onderzoeksvragen (1), ontwerpen (1) en samenwerken (1).
• Leerkrachtactiviteiten: in bijna alle geobserveerde lessen kon een duidelijk
onderscheid tussen de verschillende leerkrachtactiviteiten gemaakt worden.
De volgende activiteiten werden geïdentificeerd (aantal en gemiddelde tijd
in minuten): het geven van een demonstratie (1 keer, 10 min.), het houden
van een inleiding (10 keer; 15 min.) en/of een instructie (4 keer, 9 min.); het
begeleiden van leerlingen tijdens hun activiteiten (15 keer; 36 min.) en het
houden van een nabespreking (3 keer; 10 min.).
• Over het algemeen waren de kinderen enthousiast. Ze waren actief, betrokken
en vonden de lessen leuk. Dit is op zichzelf al een belangrijke motivatie voor de
leerkrachten.
• Leerlingactiviteiten: in bijna alle geobserveerde lessen kon een duidelijk
onderscheid tussen de verschillende leerlingactiviteiten worden gemaakt.
De volgende activiteiten werden geïdentificeerd (aantal en gemiddelde tijd
in minuten): luisteren (15 keer, 14 min.), gevolgd door verkennen (5 keer, 28
min.), experimenteren (7 keer, 36 min.) en/of bouwen (8 keer, 38 min.) en het
houden van een nabespreking (3 keer; 10 min.).
• Tijd dat er praktisch (‘hands-on’) werd gewerkt: het gemiddelde percentage
van de tijd dat leerlingen praktisch werk verrichtten gedurende 17 lessen
was ten minste 67%. In de 10 lessen natuuronderwijs was dit percentage ten
minste 70%. In de 7 technieklessen was dit percentage ten minste 62%.
• Fasen van onderzoekend en ontwerpend leren: de volgende fasen konden
worden geïdentificeerd:
- ervaren/verkennen (zonder onderzoeksvragen): 16 keer (88% van de bezochte
lessen)
- formuleren van onderzoeksvragen: 1 keer (5%)
- uitkomst van een experiment voorspellen: 5 keer (27%)
- experiment uitvoeren (meerdere fasen van onderzoekend leren): 4 keer (22%)
- conclusie trekken/resultaten verklaren: 3 keer (7%)
- ontwerpen: 2 keer (11%)
- ontwerp testen: 2 keer (11%)
De meeste lessen waren meer gericht op de introductie van een onderwerp dan op
het verdiepen van natuurwetenschappelijke of technische kennis dan wel op onderzoekend of ontwerpend leren en het gebruik van een adequate leercyclus (zie in dit
verband Harlen & Qualters, 2004). In 13 van de 18 lessen lag de nadruk op verkennen, maar dit leidde slechts in één geval tot het formuleren van onderzoeksvragen. In
de 5 lessen dat experimenten werden uitgevoerd, werden de uitkomsten voorspeld,
maar hieruit werden slechts in 2 gevallen conclusies getrokken. In 2 van de 18
geobserveerde lessen werd leerlingen gevraagd om een technisch ontwerp te maken
en uit te voeren. Deze observaties kloppen met de lesdoelen die in de nabespreking
door de leerkracht werden genoemd; meestal waren deze doelen beperkt tot ‘verkennen’. Bovendien waren de lesbezoeken gepland, zodat ze de ‘beste’ in plaats van de
‘typerende’ inzet van de leerkracht laten zien.
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Het onderwerp ‘spiegels’ was het populairst, waarschijnlijk omdat het onderwerp
deel uitmaakte van het trainingsaanbod en zonder al te veel voorbereiding direct in
de klas ingezet kon worden (http://tinyurl.com/mirrorpollen). Ook de onderwerpen
‘magneten’, ‘drijven en zinken’ en ‘hefbomen’ werden gebruikt door leerkrachten
die beschikten over leskisten hierover, op de markt gebracht door educatieve
uitgeverijen. Alle techniekactiviteiten hadden te maken met ‘constructie’, de andere
domeinen (‘transport’, ‘communicatie’ en ‘productie’) kwamen niet aan bod in de
geobserveerde lessen. Het aantal ‘natuur’-lessen (11) is iets hoger dan het aantal
‘techniek’-lessen (7), maar in geen van de gevallen werden natuur en techniek met
elkaar geïntegreerd, hoewel er veel mogelijkheden aanwezig waren om dit te doen.
In bijna alle geobserveerde lessen kon een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen de verschillende soorten leerkrachtactiviteiten. In de meeste gevallen waren
dit er twee, nl. een introductie/instructiefase van ongeveer 15 minuten, gevolgd
door het begeleiden van de leerlingactiviteiten gedurende gemiddeld 36 minuten. In
slechts 3 van de 18 gevallen (16%) werd deze fase gevolgd door een afsluitende activiteit van gemiddeld 10 minuten. Net zoals de leerkrachtactiviteiten zijn er stereotiepe
leerlingactiviteiten, namelijk luisteren (en soms vragen stellen) tijdens de introductie/
instructiefase gevolgd door een verkennings-, experimenteer- of constructiefase
van ongeveer 30-40 minuten. Ook hier kwam slechts in 3 gevallen een afsluitende
bespreking voor.
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Casestudies
Twee competente en ervaren leerkrachten van groep 3 en 8 werden geobserveerd
en begeleid gedurende 5 maanden. Ze hadden een positieve attitude ten aanzien
van W&T en hadden ervaring met praktijkgericht leren. Hun lessen en interacties
met kinderen werden op video opgenomen en er werden observatieaantekeningen
gemaakt. Er waren besprekingen en contacten via telefoon en e-mail over hun
lesvoorbereidingen. Na elke geobserveerde les waren er reflectieve nabesprekingen.
Er waren 3 extra lange sessies voorafgaand aan het bekijken van de zelf gegeven lessen op video. De leerkrachten hielden een portfolio bij waarin ze reflecteerden op hun
ervaringen en persoonlijke doelen stelden rond sommige aspecten van onderzoekend
leren. In beide klassen ging het praktische werk goed, maar stelden de kinderen nog
geen cruciale onderzoeksvragen en dachten ze niet dieper na over hun ervaringen.
Het redeneren was simpel en oppervlakkig. Toen de leerkrachten per video met
hun eigen gedrag geconfronteerd werden, werden ze zich meer bewust van hun
dominantie en het stellen van vragen en de beperkte gelegenheid die ze de kinderen
hierbij boden om op elkaar te reageren (Simon et al., 2008). Ze werden zich ook meer
bewust van het type van W&T-uitkomsten die de moeite van het nastreven waard
zijn. Het begeleidingsproces bood de leerkrachten een manier om naar zichzelf en
naar hun leerlingen te kijken. Beide leerkrachten maken vooruitgang in het activeren
en laten meedenken van kinderen, en het begeleidingsproces gaat door. Net zoals
het onderzoek van Appleton (2008), laat dit onderzoek zien dat zelfs zeer ervaren
leerkrachten intensieve begeleiding nodig hebben om de competenties te verkrijgen
die het begeleiden van echt onderzoekend en ontwerpend leren mogelijk maken (zie
ook het volgende hoofdstuk door Louman en Kruit).
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Exitinterviews
In het onderstaande gedeelte worden de resultaten weergegeven van de interviews
met vertegenwoordigers (directeuren, adjunct-directeuren, W&T-coördinatoren en/of
cursusdeelnemers) van 9 verschillende scholen.
Activiteiten die ondernomen werden door schoolleiders waren in het algemeen
gericht op de implementatie en facilitering van W&T-onderwijs in het schoolcurriculum, en bestonden onder meer uit: informatieavonden organiseren voor ouders
en studiedagen voor leerkrachten, subsidies aanvragen (per school was een standaardbedrag van 12.000 euro beschikbaar) en, in het geval dat de aanvraag werd
gehonoreerd, contacten met de subsidieverstrekker onderhouden en de subsidie
beheren, leerkrachten aanmoedigen om aan het professionaliseringstraject deel
te nemen, een W&T-beleidsparagraaf in het schoolplan schrijven, deelnemen aan
W&T-netwerkbijeenkomsten en in sommige (drie) gevallen zelfs deelnemen aan het
professionaliseringstraject.
Activiteiten die ondernomen werden door de W&T-coördinator en/of de W&Tcommissie waren meestal gericht op de implementatie van W&T-onderwijs op klasniveau, en bestonden onder meer uit: deelnemen aan het professionaliseringstraject,
W&T-lessen en –projecten –schoolexcursies organiseren, experimenteren met W&Tonderwijsmateriaal (zoals bijvoorbeeld verspreid via het professionaliseringstraject)
en werkafspraken maken met collega’s, bijvoorbeeld over het aantal lessen dat zou
moeten worden aangeboden in een bepaalde bouw en over het opslaan, beschikbaar
maken en onderhouden van het W&T-onderwijsmateriaal. In sommige (vier) gevallen
werden er ook stagiair(e)s betrokken bij bepaalde aspecten van de implementatie,
zoals het verzorgen van lessen en het verzamelen van materialen.
Budget/materialen: 8 van de 9 scholen die werden geïnterviewd hadden de VTB2subsidie van 12.000 euro ontvangen om hun W&T-programma te ondersteunen.
De mate waarin en de manier waarop dit geld werd besteed varieerde aanzienlijk,
hoewel meer dan de helft van de scholen besloot dit geld te investeren in een
‘totaalpakket’, waarin een complete W&T-inventaris werd geleverd door een commerciële partij (bijvoorbeeld de Techniektorens of de Techniekkar). In deze gevallen
werd ten minste de helft van de subsidie in één keer besteed. De Techniektorens
en de Techniekkar bestaan uit natuur- en/of techniekleskisten met materiaal en
werkbladen. Het zijn losse activiteiten met een grove indicatie van de leeftijdsgroep in
plaats van modulaire activiteiten die deel uitmaken van een goed doordachte leerlijn
van 4 tot 12 jaar .
Slechts één van de scholen besloot om te investeren in een nieuwe W&T-methode,
die 67% van hun subsidie in beslag nam, en om deze methode als leidraad te nemen
voor het investeren in aanvullend materiaal, waaraan de overige 33% werd uitgegeven. Op dit moment bestaat er in Nederland nog geen modulair programma voor
W&T-onderwijs dat gebaseerd is op onderzoekend leren, zoals Science Technology
and Children (STC) of Nuffield Primary Science (Engeland). In landen als Frankrijk
(1996, INSIGHTS) en Zweden (1998, STC) en recentelijk in de stad Berlijn is men met
W&T onderzoekend/ontwerpend leren begonnen door een compleet en weldoordacht
modulair programma uit het buitenland over te nemen en hier later zelf aanvullende
onderdelen voor te ontwikkelen.
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W&T-commissie In 7 van de 9 scholen was er een techniekcoördinator en/of een
techniekcommissie aangesteld, waarbij de grootte van deze commissie varieerde van
2 tot 6 leden, afhankelijk van het totale aantal leerkrachten op de school. In sommige
scholen was er ook een natuur- en milieucommissie aanwezig, maar in die gevallen
was er geen sprake van samenwerking met de techniekcommissie. In geen van de
gevallen werd er een expliciete integratie van natuur en techniek aangetroffen. Er
kunnen geen algemene uitspraken gedaan worden over de professionele positie van
de coördinator; het waren zowel junioren als senioren, zowel werkzaam in de onderbouw als in de bovenbouw. In de meeste gevallen was het een kwestie van affiniteit
met het onderwerp. Het aantal taakuren kon niet altijd worden gespecificeerd, maar
in die gevallen waarin dat wel mogelijk was varieerde het tussen de 20 en 25 uur op
jaarbasis. De nadruk van de activiteiten ligt meer op de organisatie van de lessen
dan op de inhoud ervan; hier vindt ook nauwelijks discussie over plaats. Als gevolg
hiervan hebben de scholen nog geen plan of programma voor hun W&T-onderwijs
ontwikkeld, maar blijft het slechts bij voornemens.
Implementatie van W&T De doelen van de implementatie verschillen per school. In
drie scholen was het doel het integreren van W&T met andere schoolvakken. In twee
scholen wordt W&T gezien als een hoofdbestanddeel van het schoolprofiel zoals dat
wordt uitgedragen naar ouders en derden. In andere gevallen wordt W&T gezien als
een middel om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de leerlingen,
zoals in het speciaal basisonderwijs (met een meer praktische benadering van
onderwijs). Geen van de scholen had een duidelijke visie op de uiteindelijke doelen
van W&T-onderwijs, zoals natuurwetenschappelijke geletterdheid en techniek
vaardigheden.
De indrukken van de directie over het professionaliseringstraject, zoals ze deze via de
deelnemers hebben opgedaan, zijn overwegend positief: de deelnemers zijn ‘enthousiast, gemotiveerd’, de training is ‘toepasbaar’, ‘bruikbaar’, ‘leuk’, men ‘ziet dingen
gebeuren’, maar het traject wordt ook gekarakteriseerd als ‘intensief’, ‘tijdrovend’,
‘niet duidelijk effectief’; op één school waren de deelnemers zwaar teleurgesteld over
de training.
Op klasniveau zijn de indrukken van de schoolleiding voornamelijk positief, vooral
wat betreft de motivatie van de leerlingen: ‘de leerlingen vinden het leuk’, ‘enthousiasme’, ‘succeservaringen van de leerkracht’, etc. Ook hier werden geen opmerkingen
gemaakt over de uiteindelijke doelen van W&T-onderwijs.
Verschillende aspecten van de implementatie werden als moeilijk ervaren. De
voornaamste hindernissen die de geïnterviewden benoemden, waren:

(1) Vakinhoud en vakdidactiek (5 scholen). Over het algemeen missen de meeste
Nederlandse leerkrachten de benodigde basiskennis ten aanzien van de
vakinhoud; hun natuurwetenschappelijke geletterdheid is rudimentair.
Ze missen ook de basale praktische ervaring met W&T-onderwerpen
zoals bijvoorbeeld elektriciteit, luchtdruk en licht en dus ook de nodige
vakdidactische kennis over W&T-onderwijs. Veel landen rapporteren
soortgelijke problemen (Appleton, 2007). In Nederland hebben de meeste
pabostudenten alleen tijdens de basisvorming (voortgezet onderwijs)
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natuurwetenschappelijke vakken gevolgd. De tijd besteed aan W&T tijdens
de lerarenopleiding is minder dan 5% van de totale studielast van het
pabocurriculum.
(2) Organisatie van de lessen (6 scholen). Dit betreft aspecten als praktische
ervaring, beschikbaarheid van materialen, schoollogistiek en integratie met
andere vakken.
(3) Tijd om de lessen voor te bereiden (4 scholen): zowel tijd voor het bestuderen
van vakinhoud als voor de praktische voorbereidingen.
Samenwerking Op de meeste scholen bepaalt de indeling in bouwen de structuur
voor interne samenwerking: de leerkrachten van de onderbouw werken onderling
samen, evenals de leerkrachten van de midden- en bovenbouw. Vandaar dat er veel
minder samenwerking is tussen de verschillende bouwen, met name in de grotere
scholen. In de meeste gevallen biedt de natuur- en/of techniekcommissie een
gelegenheid tot samenwerking tussen de verschillende bouwen.
Het trainingsaanbod wordt niet altijd gedeeld met niet-getrainde collega’s, en
wanneer dit wel gebeurt gaat dat spontaan en ad hoc, bijvoorbeeld tijdens mededelingenrondjes tijdens teamvergaderingen. De meeste teams staan wel open voor
verandering, hoewel er in sommige gevallen een verzadiging is opgetreden ten aanzien van implementaties omdat er te veel (semi-)overheidsprojecten, programma’s
en prioriteiten door elkaar lopen.
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In de meeste gevallen vonden er tijdens het professionaliseringstraject ook meerdere soorten andere trainingen plaats. Het aantal projecten waarbij de individuele
deelnemende scholen betrokken waren, kon oplopen tot 25, afhankelijk van de
grootte van de school en de uitdagingen waarvoor een school zich gesteld zag, zoals
taal- of gedragsproblematiek.
In sommige gevallen werden er vormen van onderzoekend leren gemeld bij andere
vakken, zoals taal, rekenen of geschiedenis, bijvoorbeeld omdat het schooltype dit in
het algemeen voorschrijft (montessori, natuurlijk leren) of omdat de W&T-methodes
deze benadering soms gebruiken (4 scholen). In geen van deze gevallen werd er
echter een relatie gelegd met het onderzoekend leren zoals dat in de training aan de
orde kwam.
Er is nauwelijks sprake van regelmatig contact tussen de verschillende scholen
om informatie uit te wisselen of zogeheten good practices te delen. De manier
waarop schoolvertegenwoordigers (zoals schoolleiders of W&T-coördinatoren) notie
namen van praktijken op andere scholen was door middel van de zogeheten ‘VTBnetwerkbijeenkomsten’, maar deze werden slecht bezocht. Als W&T-coördinatoren
bij elkaars scholen op bezoek kwamen, werden er vooral details over de organisatie
en logistiek uitgewisseld, maar niet over vakinhoud en onderwijsmethoden.
Het percentage leerkrachten van de individuele scholen die aan het professionaliseringstraject deelnamen, verschilde aanzienlijk en liep uiteen van 10% tot 83% van
het totale aantal leerkrachten in de school. Van de 13 scholen in de groepen A+B die
deelnamen aan het professionaliseringstraject, waren er 3 waarvan ook de schoolleiders bij de trainingen aanwezig waren.
Van de helft van de scholen namen leerkrachten van alle bouwen deel, van de andere
helft waren het overwegend leerkrachten uit de kleuter- en onderbouw die aan de
training deelnamen.
Er waren verschillende schooltypen bij het traject betrokken, zoals bijzonder (2),
montessori- (3), speciaal (2) en openbaar onderwijs (2). In Nederland worden bijna
alle bijzondere scholen volledig door de overheid bekostigd zolang ze aan specifieke
eisen voldoen ten aanzien van instroombeleid, beroepseisen, kerncurriculum en
bepaalde kwaliteitsindicatoren. Vandaar dat de verschillen tussen bijzondere en
openbare scholen veel kleiner zijn dan in andere landen.

Conclusies
De algemene conclusie die getrokken kan worden over onderzoekend en ontwerpend
leren is dat belangrijke elementen van deze onderwijsmethode, zoals het formuleren
van onderzoeksvragen en het trekken van conclusies, of het maken en evalueren van
een technisch ontwerp, vrijwel afwezig zijn in de geobserveerde lessen. Dit ondanks
het feit dat de eerste trainingsbijeenkomst gericht was op het aanbieden van het
7-stappenplan voor onderzoekend en ontwerpend leren (Graft & Kemmers, 2007) en
er 4 modules aan voorbeeldmateriaal werden aangeboden.
In antwoord op de onderzoeksvragen kunnen we het volgende concluderen:
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1. Welke veranderingen vinden er plaats in de les- en schoolprogramma’s voor
Wetenschap en Techniek?
Klasniveau: vergelijking van de enquêteresultaten aan het begin van het traject met
de observaties gedurende en aan het einde van het traject laat een toename zien van
de tijd besteed aan praktische activiteiten: van 25% naar 70% voor de natuurlessen
en van 41% naar 62% voor de technieklessen. De vergeleken percentages komen
echter van verschillende informatiebronnen (de intake-enquête zoals beantwoord
door de leerkrachten vs. directe observaties door de onderzoeker). Als ze de enquête
invullen, zouden leerkrachten de neiging kunnen hebben om zichzelf te onderschatten, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze training nodig hebben om een adequate
vorm van W&T-onderwijs te verzorgen, terwijl ze mogelijkerwijs een zeer ambitieuze
in plaats van de normale prestatie laten zien wanneer ze geobserveerd worden door
een externe trainer gedurende een lesbezoek. Een ander effect van de training is
dat leerkrachten zich bewust worden van hun gebrek aan didactische competenties,
maar dit kan ook een ontmoedigend effect hebben, waardoor de motivatie voor
verdere professionele ontwikkeling op dit punt vermindert.
De belangrijkste verandering op schoolniveau is een toename van organisatieactiviteiten, zoals het aanschaffen van onderwijsmaterialen en het aanstellen van
techniekcoördinatoren, maar geen van de scholen heeft nog een gedetailleerd plan
of programma voor hun W&T-onderwijs ontwikkeld, terwijl de opbrengsten van de
training ad hoc, dus ongepland, binnen de school worden verspreid.

2. Welke kenmerken van onderzoekend en ontwerpend leren zijn wel of niet zichtbaar
aan het einde van de training?
Het enige voorname kenmerk van onderzoekend onderwijs dat in de observaties
zichtbaar werd, is de praktische verkenningsfase. Andere belangrijke kenmerken –
leerlingen die onderzoeksvragen formuleren, onderzoeksresultaten vergelijken en
conclusies trekken – worden zelden waargenomen. Dat impliceert echter niet dat
ze niet begrepen worden door de deelnemende leerkrachten. Waarschijnlijk missen deze de competentie om zelfstandig onderzoeksmatige lessen te ontwikkelen/
implementeren. Dit wordt ook geïllustreerd door de notie dat de meeste leraren
weliswaar niet gewend zijn om les te geven zonder lesmethode, maar dat er nog
steeds nauwelijks Nederlandse W&T-lesmethoden bestaan die gebruik maken van
onderzoekend of ontwerpend leren. Als gevolg hiervan zouden leerkrachten het
idee kunnen hebben dat ze zelf telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden zonder
behoorlijke ondersteuning van hun collega’s en/of leidinggevenden, hetgeen zeer
demotiverend en tijdrovend kan zijn en zelfs buiten hun professioneel bereik valt.
3. Welke aspecten van de implementatie van W&T in de school en in de klas zijn
moeilijk en wat zijn de oplossingen die scholen en leerkrachten hiervoor gebruiken?
De casestudie laat verschillende aspecten zien van onderzoekend lesgeven die erg
moeilijk zijn om te realiseren, zoals het echt stimuleren van intellectuele activiteit
en creativiteit van leerlingen in W&T en het luisteren naar en ontwikkelen van hun
ideeën. De studie laat ook zien dat er vooruitgang geboekt kan worden door intensieve begeleiding. Uitgebreid onderzoek aan lesgeven in laboratoria (Hodson, 1993;
Hofstein & Lunetta, 1982, 2004; Lunetta et al., 2007), laat zien dat dit nog steeds een
sleutelprobleem is in het natuurwetenschappelijk onderwijs. Video bleek een krachtig
medium te zijn om zich bewust te worden van deze beperkingen. Zowel training als
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begeleiding zal zich meer richten op deze zaken en er wordt gezocht naar manieren
om videofeedback te introduceren bij alle deelnemers. Deze ervaring is gelijk aan die
beschreven door Appleton (2008). Alleen nascholing is niet genoeg, zoals we reeds
enige tijd weten (Joyce & Showers, 1988).

4. Zijn er verschillen in antwoorden op de vragen 1-3 afhankelijk van het type nascholing (individuele participatie versus teamgerichte nascholing)?
In strijd met de verwachting dat de teamgerichte nascholing een positief effect zou
hebben op de uitkomsten van het traject, konden er nog geen verschillen tussen
individuele participanten en teamgerichte nascholing gevonden worden. Dit zou
kunnen worden veroorzaakt door (een combinatie van) verschillende factoren, zoals:
• onvoldoende samenwerking tussen de leerkrachten, vooral in de organisatie
en logistiek van de lessen en het delen van W&T-vakkennis en -didactiek;
• onvoldoende rendement van de training vanwege het achterwege blijven van
het delen van trainingsresultaten met collega’s;
• het feit dat in meerdere gevallen leerkrachten gedwongen zijn om aan de
training mee te doen, dat het initiatief om deel te nemen niet bij henzelf lag
maar bij hun leidinggevenden;
• gebrek aan betrokkenheid van de schoolleiding, dat bijvoorbeeld geïllustreerd
wordt door de afwezigheid van een schoolplan W&T;
• het ontbreken van facilitering van leerkrachten of onvoldoende (financiering
van) W&T-materialen en logistiek.
De resultaten van dit onderzoek bevestigen wederom dat positieve effecten van
een professionaliseringstraject moeilijk te bewerkstelligen zijn en dat men op veel
fronten en niveaus tegelijk moet werken om blijvende effecten te bereiken. Voor het
tweede jaar van het project wordt de samenwerking uitgebreid met twee schoolbesturen. Eén daarvan wil W&T als een onderscheidend profiel ontwikkelen voor 6 van
zijn 18 basisscholen. Een apart project met deze 6 scholen heeft hiervoor overheidssubsidie verkregen. Dit zou moeten leiden tot schoolgebaseerde benaderingen rond
pionierende leerkrachten op elke school. Deze scholen zullen ook ontwikkeld worden
tot academische opleidingsscholen, een nieuwe vorm van een lerarenopleiding voor
het primair onderwijs, waarbij een aanzienlijk deel van de opleiding (25-40%) op
de opleidingsschool zal plaatsvinden. Dit biedt diverse mogelijkheden om hulp en
begeleiding in de klas aan te bieden en mee te werken aan het opzetten van communities of practice.
Met dank aan: de schooldirecteuren die meewerkten aan de interviews en die ons
ontvingen in hun lessen.
Thomas van Eijck is docent natuuronderwijs van PABO HvA en trainer/coach/onderzoeker
van het EWT.
Ed van den Berg is docent aan het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam,
lector aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt voor het EWT.
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Meer halen uit lessen Wetenschap
& Techniek
Begeleiding van basisschoolleraren
Hoe kunnen leerkrachten de vaardigheden ontwikkelen om kinderen te begeleiden bij wetenschap- en technieklessen? En kan begeleiding van de leerkrachten
dit proces versnellen? Onderzoekers van het EWT zoeken naar antwoorden op
deze vragen.
Tekst: Edith Louman en Patricia Kruit

Ze worden meer en meer gegeven: technieklessen waarin kinderen van alles maken
en lessen met onderzoekende activiteiten. Sprankelende lessen met enthousiaste
kinderen en een leerkracht die juist daardoor ook veel voldoening van deze lessen heeft. Jammer genoeg valt er wel wat op af te dingen. Deze activiteiten leiden
namelijk niet vanzelf tot meer leren en wetenschappelijk denken bij de kinderen. Het
hands-on gedeelte (het doen) wordt vaak niet gevolgd door minds-on: het diepere
leren. De rol van een leerkracht is cruciaal bij het begeleiden van de kinderen van
hands-on naar minds-on. Maar het blijkt dat leerkrachten vaak moeite hebben met
het goed uitvoeren van de wetenschap- en technieklessen, waarbij de kinderen
worden geprikkeld tot nieuwsgierigheid en verder denken.

W&T-nascholing
Binnen het EWT wordt onderzoek uitgevoerd, dat tot doel heeft te kijken naar hoe
leerkrachten de vaardigheden kunnen ontwikkelen om de kinderen te begeleiden
in wetenschap- en technieklessen en of begeleiding van de leerkrachten dit proces
kan versnellen. Het onderzoek loopt vanaf januari 2009 en is uitgebreid met meer
leerkrachten in september en november 2009. Er worden zeven ervaren leerkrachten
begeleid op drie basisscholen in Castricum, Heiloo en Amsterdam. Dit gebeurt
als volgt: de begeleiders bezoeken regelmatig een wetenschap- en techniekles
en bespreken de les na in een feedbackgesprek. De lesvoorbereidingen worden
bekeken, de lessen worden gefilmd en tevens geobserveerd. De begeleiders hebben
veel verschillende lessen gezien, die in alle mogelijke groepen werden gegeven:
grote kring en ‘zelfstandig’ onderzoeken tijdens spelen-werken in de kleuterklas,
klassikale techniek- en onderzoekslessen en, in een kleine groep: techniekcircuits,
zelfstandig werken in ontdekhoeken en onderzoekende rekenlessen.
In de beschrijving in dit artikel zijn de leerkrachten verdeeld in twee groepen, de
gevorderden en de beginners. De gevorderden zijn leerkrachten die ervaring hebben met en enthousiast zijn over het geven van wetenschap- en technieklessen. De
beginners zijn leerkrachten met weinig ervaring op dit gebied.
Alle leerkrachten volgen W&T-nascholing (via de subsidieregelingen VBT-Pro en de
pilot TalentenKracht1. We mogen verwachten dat zij daardoor meer pedagogischdidactische vaardigheden hebben verkregen. Wat zien we daarvan terug in de lessen?

1 Deze training wordt in het schooljaar 2009-2010 uitgeprobeerd als onderdeel van de pilot Expertisecentrum
TalentenKracht.
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Stimulerende activiteiten
Tijdens de eerste lessen die zijn geobserveerd, bleken de meeste leerkrachten in staat
te zijn stimulerende en zinvolle activiteiten te ontwerpen en uit te voeren.
Bij één van de lessen gingen de kinderen van groep 6, 7 en 8 zelf een kompas maken
met een kurkje en een naald. De leerkracht leidde de les in met een kort verhaal over
de geschiedenis van het gebruik van magneten, hoe magneten werken en waarvoor
een kompas dient. Ter voorbereiding op de activiteit kregen de kinderen ijzervijlsel
en verschillende magneten, zodat zij konden ontdekken wat magneten precies doen.
Zij kregen de gelegenheid om aan te rommelen. De kinderen waren zeer enthousiast
en nieuwsgierig. Eén van hen vroeg zich af of een magneet nog steeds zou werken
in water en nam de gelegenheid dat uit te proberen. Daarna kregen de kinderen de
spullen en instructie om een kompas te maken. Zij gingen ermee aan de slag en
uiteindelijk had elk kind een zelfgemaakt kompasje drijvend in een bekerglas met
water. Maar wanneer aan de kinderen gevraagd werd of zij konden uitleggen hoe het
komt dat het kurkje met naald zich richtte naar het noorden, konden zij dat niet. De
kinderen hadden met enthousiasme gewerkt aan een kompas, zich bezig gehouden
met magneten, maar het kwam niet in hen op om te vragen wat de reden is dat een
kompas naar het noorden wijst.
Bij een kringactiviteit in de kleuterklas heeft de juf een knikkerbaan met looping
neergezet. De kinderen mogen voorspellen en uitproberen welke weg een knikker
daarin zal afleggen. De juf brengt de volgende vragen in: “Wat zal er gebeuren als we
de knikker bovenin de looping loslaten? En wat zal er gebeuren als de bovenste helft
van de looping er af wordt gehaald?” De kinderen zijn zeer betrokken. Vervolgens doet
de juf een activiteit met een emmer met water erin: zij gaat de emmer rondzwaaien.
De kinderen zien dat het water in de emmer blijft (net als de knikker in de looping
blijft!). Zij vinden dat ongelooflijk. Sommige kinderen denken dat de juf het water er
snel heeft uitgegooid. Dan vraagt een jongetje: ”Als we het water door de knikkerbaan
laten lopen, zou het dan ook in de looping blijven?” Wat een mooie onderzoeksvraag!
De kinderen mogen het in de waterbak zelf gaan onderzoeken.

Beginnende leerkrachten
De beginnende leerkrachten hebben er weinig ervaring mee kinderen zelf iets te
laten onderzoeken. De kinderen willen graag meer exploreren maar deze leerkrachten vinden het moeilijk daar goed op in te spelen.
Deze leerkrachten begeleiden de kinderen met vragen die vooral met het proces te
maken hebben ( bijvoorbeeld vragen naar eigen ervaringen). Ook stellen zij al snel
de waarom-vraag. Als voorbeeld: proefjes met drijven & zinken met een kleine groep
kinderen. De kinderen mogen om de beurt wat in het water doen. Al snel vraagt de
leerkracht “Hoe kan dat nou?” Dat is een moeilijke vraag die kinderen eigenlijk alleen
maar kunnen beantwoorden als ze het antwoord al weten.
Bij deze leerkrachten bespreekt de begeleider in de feedbackgesprekken op welke
manieren de activiteiten meer onderzoekend gemaakt kunnen worden. De begeleider
heeft lesvoorbeelden aangereikt en suggesties gegeven bij de lesvoorbereiding.
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Deze leerkrachten hebben echt een steuntje in de rug nodig. De eerste belangrijke
stap die deze leerkrachten hebben gezet is dat zij meer open activiteiten zijn gaan
uitproberen. Wat hen heeft geholpen, is dat zij dat stapsgewijs gedaan hebben: ze zijn
begonnen met kleine activiteiten in een groep van vier tot zes kinderen. Zij hebben
bemerkt dat er meer uit de kinderen komt dan anders. Zij halen meer bevrediging uit
een les doordat de kinderen meer ontdekken. Het volgende voorbeeld laat mooi deze
ontwikkeling zien.

De leerkracht heeft de techniekbox over tandwielen aangepast. Zij heeft een aantal
werkbladen opgezocht en keukenspullen meegenomen (kurkentrekker, ijsschep en
twee slagroomkloppers). Zij nam de tijd en stelde inhoudelijke vragen (met name
waarnemingsvragen en vragen naar wat er gebeurt als je ergens aan draait). De
betrokkenheid was hoog, de onderzoekende houding was geweldig en de kinderen zijn
veel te weten gekomen.

De begeleiders hebben de leerkrachten ook gevraagd om leerdoelen voor zichzelf
te formuleren. Een belangrijk uitgangspunt bij de begeleiding is namelijk dat de
leerkrachten zelf het beste weten wat voor hen haalbare doelen zijn. Op die manier
kan iedere leerkracht stappen zetten. De beginnende leerkrachten hebben als leerdoelen: kinderen meer ruimte geven, en meer inhoudelijke vragen gebruiken. Het
gaat hier om de operationele vragen of doevragen (vragen waar de kinderen antwoord
op kunnen geven door iets te doen, iets te onderzoeken).

Gevorderde groep
De gevorderde leerkrachten zijn in staat de kinderen te stimuleren door het stellen
van operationele vragen. Ze hebben echter moeite met het stellen van vragen waardoor de kinderen verder gaan denken (redeneervragen waaronder voorspellingsvragen). De formulering van hun vragen is onderwerpgecentreerd, de leerkrachten
vragen door tot zij het ‘goede’ antwoord horen en de antwoordtijd is kort. Bovendien
laten de leerkrachten de kinderen weinig op elkaar reageren.
In sommige van de geobserveerde lessen worden de activiteiten niet nabesproken.
De kinderen krijgen geen gelegenheid om na te denken over wat zij gedaan hebben
bij de activiteiten en daarover vragen te stellen.
Wat de begeleiders en de leerkrachten opvalt, is dat de kinderen uit zichzelf niet zo
geneigd zijn er meer uit te halen. De jonge kinderen blijven herhalen wat ze leuk vinden. Zo blijven de kinderen van groep 3 in de ontdekhoek met het zeepsop rommelen
(en suikerklontjes snoepen!) zonder echt te onderzoeken hoe ze zeepbellen groter
kunnen maken. De oudere kinderen werken wat plichtmatig de opdrachten af en
bedenken er zelf niet iets bij. Hun antwoorden zijn oppervlakkig en het komt weinig
voor dat de kinderen uit zichzelf nieuwe vragen stellen.
Bij deze leerkrachten bespreekt de begeleider op welke punten in zo’n les er een
mogelijkheid is om over te gaan naar minds-on. De leerkrachten krijgen een aantal
alternatieven aangereikt, onder andere over lesopbouw, soorten vragen en werkvormen die het denken kunnen stimuleren (zoals logboekjes).
Belangrijk is dat zij hun manier van vragen stellen zijn gaan veranderen en daarbij
ook voor meer interactie tussen de kinderen hebben gezorgd. Dit zijn makkelijk
toepasbare veranderingen die goed blijken te werken. In plaats van “Wat heeft een
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zaadje nodig om te groeien?” wordt nu gevraagd ”Wat denk jij dat een zaadje nodig
heeft?”. Of: “ Wat zou een zaadje nodig hebben?”
Door steeds weer te vragen: “Denk jij dat ook?”, “Wie denkt dat ook?”, “ Wie denkt
wat anders?” worden de kinderen uitgenodigd mee te denken.

Een les in groep 7 over torens bouwen met spaghetti verloopt als volgt. De les begint
met een kringgesprek over de bamboetorens die de kinderen een vorige keer gemaakt
hebben. Hun leerkracht bespreekt een aantal aspecten zoals de brede basis en de
driehoeksvorm en zorgt voor veel interactie. Zij laat veel kinderen meedenken.
Vervolgens laat zij de kinderen even aanrommelen om te onderzoeken hoe ze met
het materiaal kunnen werken. Daarna mogen de kinderen een ontwerp maken en de
toren bouwen. De kinderen zijn betrokken en serieus aan het werk. Na enige tijd legt
de lerares het werk stil voor een time-out: ze roept de kinderen bij elkaar bij één van
de torens in aanbouw. Ze bespreekt een aantal opvallende punten. Daarna kijken ze
samen naar een andere toren: Wat is het verschil tussen de torens, wat is beter, hoe
kunnen de torens beter gemaakt worden? De kinderen kunnen met deze kennis weer
verder bouwen aan hun eigen toren. Zo wordt bereikt dat zij niet zomaar wat doen
maar echt nadenken.

De begeleiders hebben ook aan de ervaren leerkrachten gevraagd om lesdoelen te
formuleren. Zij willen onder andere meer verschillende soorten vragen gebruiken,
de nieuwsgierigheid van de kinderen beter stimuleren en de kinderen stimuleren zelf
onderzoeksvragen te stellen.

Resultaten
Het resultaat van de begeleiding is dat alle leerkrachten zich bewuster zijn geworden
van de verbeterpunten in hun wetenschap- en technieklessen, en dat alle leerkrachten zich ook daadwerkelijk andere vaardigheden hebben eigen gemaakt. Als
we kijken naar het stimuleren van het minds-on van de kinderen kunnen we zeggen
dat het alle leerkrachten gelukt is meer uit de wetenschap- en techniekactiviteiten te
halen waardoor kinderen tot meer en dieper leren zouden kunnen komen.
De leerkrachten zijn erg blij met de begeleiding. Het is een stimulans om dat wat
in de nascholing is geleerd daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Zij geven aan
dat zij veel baat hebben bij de begeleiding op maat en dat zij zich gesterkt voelen
wanneer zij horen dat zij bepaalde dingen al heel goed doen.
De combinatie van nascholing en begeleiding heeft ervoor gezorgd dat de leerkrachten daadwerkelijk verder gekomen zijn.
Bronnen
Een goed handboek voor de leerkrachten is ‘Praktische Didactiek voor Natuuronderwijs’ van
De Vaan en Marell (uitgeverij Coutinho).
Voor de begeleiders is daarnaast ook het boek ‘The Teaching of Science in Primary Schools’ van
Harlen & Qualter bijzonder handig (uitgeverij David Fulton Publishers).

Edith Louman is docent Natuur en techniek aan de Hogeschool IPABO Amsterdam/ Alkmaar en
Patricia Kruit is docent Biologie aan de Hogeschool van Amsterdam, 2e graads lerarenopleiding.
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Opleiden in W&T

Pabostudenten een betere voorbereiding en motivatie geven voor het leergebied
Wetenschap & Techniek. Dat is een van de doelen van het VTB-Pro programma.
De pabo’s van Noord-Holland en Flevoland werken op verschillende manieren
naar dit doel toe. In de volgende hoofdstukken presenteert elke pabo een specifiek onderdeel van het eigen W&T-programma. Pabo Almere rapporteert over
het StOOM, een Wereldoriëntatie project voor eerstejaars pabostudenten waarin
ze een lessenserie ontwikkelen en uitvoeren en daarin nuttig geconfronteerd
worden met kinderideeën - waaronder misvattingen - over W&T. IPABO en HvA
rapporteren over een nieuwe minor W&T voor vierdejaars studenten. Bij IPABO
doen ruim twintig studenten W&T-actieonderzoek en ontwikkelen sommigen
zelf W&T-onderwijs. Bij HvA is een minor 30 EC en wordt een wijd spectrum aan
activiteiten uitgevoerd: deze variëren van seminars over W&T tot extra vakdidactiek, zelf een onderzoek (W) of technisch ontwerp (T) uitvoeren, en productie plus
uitproberen van een lessenserie. INHolland organiseerde een speciale W&T-week
waarin studenten een forse extra dosis W&T-onderwijs kregen.
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IPABOstudenten in actie
Speels en onderzoekend leren
Ruim twintig vierdejaarsstudenten van de IPABO doen sinds oktober 2009
W&T-actieonderzoek als onderdeel van hun minor. Hun onderzoek is tevens een
belangrijk onderdeel van het laatste studiejaar en beslaat in totaal 420 studiebelastingsuren.
Tekst: Jenny Schrumpf

Studenten hebben in de eerste drie jaar van de opleiding OOL-didactiek geoefend in
hun stage en binnen vakmodulen. Zij maakten onder andere kennis met het zeven
stappenplan van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), verschillende practicumvormen en het stellen van operationele vragen. In de keuze minor kunnen studenten
zich verder verdiepen in OOL.
De studenten proberen in hun stageklas een aantal (ongeveer vijf) verbeteracties uit
en onderzoeken wat de effecten daarvan zijn op bijvoorbeeld de betrokkenheid van de
kinderen, hun onderzoekende en probleemoplossende houding, het leren onderzoeken en/of ontwerpen, het leerrendement of hun zelfstandigheid. Enkele voorbeelden
van onderzoeksonderwerpen bij kleuters zijn:
• Techniekactiviteiten op verschillende niveaus bij het Ontwikkelingsgericht
werken.
• Een ontdekhoek in de klas vanuit de visie van Kaleidoscoop.
• Het stimuleren van zelfstandig onderzoeken met behulp van een logboek.
• Techniektorens op een goede onderzoekende manier inzetten.
En bij oudere kinderen:
• Mogelijkheden voor W&T in combinatie met taal.
• Mogelijkheden voor W&T zonder onderwijsmethode waarmee de betrokkenheid
wordt gestimuleerd.
• Techniektorens op een goede onderzoekende manier implementeren.
• Vergelijking van leerrendement bij lessen uit Leefwereld en Nieuws uit de natuur.

Voorbereiding
De studenten verzetten flink wat voorbereidend werk. In overleg met hun mentor en
anderen binnen de school waar zij stage lopen (denk bijvoorbeeld aan een techniekcoördinator), stellen zij hun onderzoeksvraag vast en werken zij deze verder uit. Eén
van de vereisten is dat het actieonderzoek aansluit op de schoolontwikkeling. De
student moet dit goed kunnen afstemmen met de school en duidelijk maken wat zijn
of haar onderzoek zal bijdragen aan het verbeteren van onderwijs op de school.
Uitvoering
Na de voorbereiding doen de studenten vooronderzoek. Dit houdt in dat ze literatuur
en andere theoretische bronnen doornemen en relevante informatie selecteren en
verwerken. Vereist is dat zij verschillende actuele en betrouwbare bronnen gebruiken.
Dat betekent dus een flinke duik in de vakliteratuur. Daarnaast hebben de studenten
ook al in de praktijk een en ander uitgezocht, zoals de gebruikelijke gang van zaken
bij W&T-lessen op hun opleidingsschool (de school waar zij stage lopen).
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Vaak genoeg ondervinden zij dat er helaas weinig tot niets gebeurt en stuiten ze
onder andere op techniekkisten of -torens die staan te verstoffen.
Ook proberen de studenten al een activiteit uit om te kijken hoe de kinderen het in de
‘gewone’ situatie doen. Ze kijken bijvoorbeeld naar hun betrokkenheid, zodat ze die
kunnen vergelijken met de betrokkenheid die kinderen tonen wanneer verbeteracties
uitgevoerd gaan worden.

Presentatie
Ter afsluiting presenteren de studenten hun onderzoek op de opleidingsschool.
Zij zullen op basis van hun conclusies adviezen aan de school geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het meer ‘open’ gebruiken van de techniektorens: in plaats van
kinderen gesloten opdrachten te geven, krijgen ze dan meer eigen inbreng in de
ontwerpfase. Ook kan worden geadviseerd een doorgaande leerlijn aan te brengen
in de W&T-activiteiten die de school vanuit een thema aanbiedt. Het is de bedoeling
dat studenten schoolmedewerkers weten te prikkelen en echt iets nieuws kunnen
inbrengen. Anderzijds moeten de adviezen passen binnen de school en het team
van leerkrachten. Een student moet daarvoor kritisch kunnen oordelen. Het is mooi
als hij of zij tijdens de presentatie een uitwisseling met en tussen collega’s weet
los te maken. In de praktijk blijken hands-on activiteiten in de school nog te vaak te
ontbreken. Wanneer een student dan wel met deze activiteiten aan de slag gaat, zijn
leerkrachten vaak aangenaam verrast door het enthousiasme van de kinderen.
Actieonderzoek in de praktijk
Een vierdejaarsstudent van de IPABO vertelt:
“Voordat ik mijn actieonderzoek begon, was mijn beeld over het techniekonderwijs bij
de kleuters op mijn opleidingsschool dat er niets bewust werd gedaan. De leerkrachten
hadden er geen idee van welke leerdoelen en instrumenten bij W&T horen. Wel was er
een knikkerbaan aanwezig en er bleek veel constructiemateriaal voorhanden.
De onderzoeksvraag voor mijn actieonderzoek vloeide hieruit voort: hoe kan ik het
ontdekkend en onderzoekend leren bij techniek bewuster inzetten? Daarnaast heb
ik onderzocht wat voor invloed het stellen van (operationele) vragen heeft op het
leerproces van de kinderen.
Uiteindelijk maakte ik een handleiding voor de leerkrachten in de onderbouw. Daarbij
stond het ontdekkend en onderzoekend leren centraal. Omdat ik mijn onderzoek ook
richtte op het stellen van vragen, voerde ik twee activiteiten uit: de knikkerbaan en het
werken met spiegels. Mijn conclusies zijn:
• Kinderen gaan gerichter onderzoeken als je als leerkracht samen
met het kind gaat leren.
• Door kinderen nieuwsgierig te maken met een introductie,
gaan ze zelf op onderzoek uit.
• Door aanvullend materiaal worden de kinderen opnieuw uitgedaagd.
• Kinderen volgen bijna automatisch het zeven stappenplan.
Met een presentatie heb ik geprobeerd de leerkrachten te inspireren, daarbij is mijn
eigen blik op W&T ook meer aangescherpt. Sinds mijn onderzoek zie ik veel meer
mogelijkheden om dit vak op verschillende manieren aan te bieden. Het bewust stellen
van vragen (operationele vragen) heeft daarbij veel invloed op het leerproces, dit inzicht
kan ik nu ook bij andere vakken gebruiken.”
Jenny Schrumpf is docent Natuur & techniek op de IPABO in Alkmaar en Amsterdam
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Van sociaal constructivisme naar
een laatjeszeef
StOOMmarkt Pabo Almere
StOOM staat voor: Student Onderwijs Ondersteunend Materiaal.
En vandaag presenteren studenten hun producten op de StOOMmarkt.
Tekst: Ben Willers

Maart 2007, het is aan het einde van de derde periode voor de eerstejaars studenten
van Pabo Almere. In de hal, in het trappenhuis en de kantine hangen nodigen kleurige posters iedereen uit naar de StOOMmarkt te gaan. Op weg naar het onderwijsleerlandschap op de derde verdieping worden flyers uitgedeeld.
Bij de entree krijgen studenten StOOMcredits: papieren muntgeld met één
StOOMcredit.
Daarmee kan iedere deelnemende student een stem uitbrengen op het beste product, de meest bijzondere presentatie of juist die ene, heel goede, lessenserie met
handleiding en achtergrondmateriaal.
Er heerst een gespannen nieuwsgierigheid. Onder de bezoeker en zelfs onder de
insiders: docenten en studenten van het Domein Mens en Wereld.
De markt is de afrondende presentatie van een opdracht voor alle eerstejaars
studenten. De opdracht is onderdeel van een serie opdrachten binnen het Domein
Mens en Wereld (alle zaakvakken plus levensbeschouwing), passend in het sociaal
constructivistisch denken van Pabo Almere.
Nadat de studenten in eerdere opdrachten verkenden wat er in de praktijk op basisscholen gedaan wordt aan wereldoriënterende vakken (onder meer aan W&T), hoe zij
dit zelf ooit hebben ervaren en hoe zij het later zelf zouden willen vormgeven, krijgen
zij in de derde periode de StOOMopdracht. Voor de hele opdracht ontvangen de studenten twee studiepunten.

Uit het opdrachtformulier
Ontwerp in een team van drie studenten Onderwijsondersteunend Materiaal voor de
basisschool. Toets het materiaal op de school waar je stage loopt: in lessen of in activiteiten. Beschrijf in een handleiding het product, doelstelling(en) daarvan en de mogelijke
toepassingen in lessen of activiteiten.
Verantwoord de keuzes die je maakt, beschrijf de didactische principes die je gebruikt,
geef weer welke voorkennis, houding of vaardigheden bij de leerlingen worden verondersteld en vermeld mogelijke vervolgactiviteiten.
Beschrijf en evalueer het proces van samenwerking en taakverdeling.
Presenteer het complete educatieve pakket aan medestudenten, docenten en genodigden
uit de (stage)praktijk op de afsluitende StOOM-markt.
In de grote ruimte van het onderwijsleerlandschap staan vijftien tafeltjes en zelfgemaakte kraampjes. Vlaggetjes en flyers verwijzen naar een even grote diversiteit aan
producten en activiteiten. Er staan schaalmodellen van bergtaferelen met regenwolken en van polderlandschappen met gemalen. Maar er ligt ook een handleiding
seksuele voorlichting en lesmateriaal voor veterstrikken. Naast een kasteel van
suikerklontjes draait een rad van fortuin met vragen over geschiedenis, aardrijks54

kunde, natuur, levensbeschouwing en techniek. Studenten prijzen aan, leggen uit,
beantwoorden vragen, repareren onderdelen, verdedigen stellingen en verantwoorden uitspraken die zij in bijbehorende handleidingen hebben gezet.
Bezoekende medestudenten en genodigden kijken hun ogen uit, luisteren naar
instructies, bladeren door handleidingen of fotoalbums of blijven geboeid hangen bij
een Powerpointpresentatie. Docenten stellen kritische vragen, zoals: “Kunnen jullie
uitleggen waarom jullie deze werkvorm in de les hebben gebruikt?” Ze beoordelen
de studenten op de criteria die vooraf zijn geformuleerd: zit er een handleiding bij de
opdracht, zijn de didactische werkvormen verantwoord, is er reflectie op lessen en
samenwerking en presentatie?
De twee producten die het ’t beste doen bij de medestudenten, bijvoorbeeld omdat
zij aan veel, zo niet alle criteria voldoen, krijgen een StOOMcredit. Goed voor de
StOOM-Afblus-Trofee.

Waterzuivering in ladekastje
Veel aandacht trekt de laatjeszeef van drie deeltijdstudenten. Een zelfgemaakt en
prachtig afgewerkt ladekastje herbergt in zes laatjes het principe van een complete
waterzuiveringsinstallatie.
Vervuild water dat in het bovenste laatje wordt gegoten, stroomt via een systeem van
natuurlijke zeven (van grove kiezelsteen in de bovenste lade tot speciaal zeefzand
in de onderste lade). Eenmaal beneden komt het, gezuiverd van alle vervuiling, als
drinkwater te voorschijn.
Het slimme ontwerp, de mooie uitvoering, de eenvoudige toepassing, de handleiding
met toepasbare werkvormen, het procesverslag en het enthousiasme waarmee de
ontwerpers hun product hebben gemaakt, het aanprijzen en het beantwoorden van
de kritische vragen, maakt dit een treffend voorbeeld van de samenhang en de werkwijze die het Domein Mens en Wereld (DMW) voorstaat.
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Niet verwonderlijk dus dat dit ontwerp dit jaar de meeste StOOMcredits krijgt en
bekroond wordt met de StOOM-Afblus-Trofee in de vorm van een StOOMcertificaat
voor de studenten: zij kunnen dit vol trots opnemen in hun propedeuseportfolio.
Het waterzuiveringsbedrijf waar de deeltijdstudenten hun lessenserie hebben voorbereid, is erg onder de indruk van de laatjeszeef. Het ladekastje is overgenomen van
de studenten en krijgt een opvallende plaats in de entree van het hoofdgebouw van
het bedrijf.
Bij de voltijdstudenten gaan de meeste credits naar een prachtig piepschuim
model van de kringloop van het water. Ook deze studenten worden gelauwerd met
een StOOMcertificaat. Hun product krijgt een jaar lang een plek in de DMW good
practicehoek.
Studenten worden met een betekenisvolle opdracht uitgedaagd onderzoek, informatie, kennis, vaardigheden, creativiteit en elkaars talenten in samenhang aan te wenden, toe te passen en door te geven. Kennisverbreding, samenhang tussen theorie,
praktijk en betrokkenheid: dat is de kracht van de werkwijze.
Door een vraag uit de praktijk als uitgangspunt te nemen, wordt betrokkenheid
vergroot. Kennis wordt van doel een middel. Onderzoek prikkelt de fantasie, de creativiteit en het oplossend vermogen. Samenwerking vereist kennisdeling en het ontdekken en gebruik maken van talenten van anderen. Beschrijven en verantwoorden,
bevordert het kritisch reflecteren op zichzelf, de ander, het product en het proces.
Op de markt vindt kennisdeling plaats. Het aanprijzen, verdedigen en verkopen van
het eindproduct van studenten stimuleert het doorgeven van kennis en ervaring. Een
product van hoofd, hart en handen. Zichtbaar sociaal constructivisme.

Wordt vervolgd
In maart 2009 bezocht Ed van den Berg, lector W&T, de StOOMmarkt en zette zijn
bevindingen en aanbevelingen op papier. In de samenvatting hiervan staat onder
meer te lezen: “StOOM is een leerzame activiteit voor studenten.” En: “StOOM leidt
ook tot inspiratie en enthousiasme bij de studenten.” Hij merkt ook op dat studenten
echt kunnen vertellen over ideeën die ze bij kinderen tegengekomen zijn. StOOM is
een goede kennismaking met kinderredeneringen over W&T.
De lector geeft eveneens aan waar verbeteringen mogelijk zijn, zoals: “… kritisch
kijken naar waar studententijd wordt geïnvesteerd. Voorkom teveel decoratie.” En:
“Stel wat hogere eisen om als student zelf meer W&T-achtergrondkennis op te doen,
al is het maar via een uurtje Googelen, Wikipedia, of goed in een W&T leerboek of
achtergrondboek kijken.”
Pabo Almere neemt deze aanbevelingen ter harte. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd om de StOOMopdracht beter te laten aansluiten op de stage die eerstejaars
studenten verplicht volgen in de derde periode. Verplicht moeten de studenten hun
product en les duidelijk laten aansluiten op de ontwikkelfasen van jonge kinderen en
er is nog meer nadruk komen te liggen op het verplichte inhoudelijk overleg met de
vakdocent bij aanvang van deze opdracht.
StOOM is één van de manieren waarop studenten in aanraking komen met het
domein Mens en Wereld.
Ben Willers is opleidingsdocent Wetenschap & Techniek bij Pabo Almere
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Themaweek INHolland
Vanaf studiejaar 2009/2010 geeft de pabo van Hogeschool INHolland meer diepte
aan het programma W&T. In de vorm van een themaweek kregen de studenten
een aantal (vooral praktische) colleges aangeboden.
Tekst en foto’s: Paul Toonen

In het curriculum van INHolland ligt het zwaartepunt van W&T met name in de eerste
twee jaar van de opleiding. In het eerste jaar vindt vooral verdieping en toetsing van
de aanwezige voorkennis plaats. Door middel van diverse werkcolleges wordt de
nieuwsgierigheid van de studenten vergroot. Er wordt ingegaan op het uitvoeren van
een eenvoudig natuurwetenschappelijk onderzoek en de vertaling daarvan naar de
onderwijspraktijk. Verder krijgen de studenten een opdracht waarin zij ontdekdozen
ontwikkelen voor de onderbouw. In het tweede jaar bestaan de opdrachten vooral uit
het ontwikkelen van lesmateriaal. De belangrijkste leerdoelen zijn het maken van de
transfer van het bestudeerde naar de dagelijkse onderwijspraktijk en het vakoverstijgend werken. Tevens wordt stilgestaan bij het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid
van kinderen en omgaan met vragen die kinderen kunnen stellen. In één module
werken de studenten aan een lessenserie passend bij de actualiteit en/of de dagelijkse leefomgeving van kinderen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de doorgaande
leerlijn en vakoverstijgend werken. Verder is er een module taal en zaakvakken. Ook
leggen de studenten een buitendossier aan: zij ontwikkelen een serie van vijf lessen
die in de omgeving van de (stage)school worden gegeven. Daarbij staat opnieuw het
vakoverstijgend werken centraal.

Materialen voor een EGGSperiment

Is het gelukt?
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Tijdens de themaweek werkten de
studenten een hele dag aan een
ontwerpopdracht waarin zij een aantal
technische principes moesten toepassen in een zelf te bouwen prototype.
Vanuit de technische achtergrond van
de betrokken docent is er veel aandacht
voor ontwerpen. Als belangrijkste leerdoel voor de stageweek stond het probleemoplossen centraal. Verder werd er
met andere vakgroepen samengewerkt
in workshops. Zo waren er onder meer
workshops Rekenen en Techniek, Taal
en Wetenschap en Beeldende Vorming
en Techniek.

Op excursie
Daarnaast gingen de studenten op excursie naar staalproducent Corus in IJmuiden voor een workshop waarin
de studenten wederom probleemoplossend aan het werk
gingen. De excursie werd afgesloten met een rondleiding
op het terrein.
Crashkokers (auto-onderdelen die de schok van een
aanrijding goed moeten opvangen).
Zelf maken…
… en testen.

Docenten in actie
Om de wetenschappelijke kennis van het docententeam
op te frissen, en als dank voor hun inzet bij diverse workshops in de themaweek, kregen de docenten eveneens
een themadag bij Corus aangeboden. Ook zij kregen de
ontwerpopdracht ‘crash koker bouwen’ voorgeschoteld.
Verder was er een workshop over jongens- en meisjesrollen in het techniekonderwijs en de rondleiding over
het Corus-terrein. Als extra workshop moest een brug
gebouwd worden van balken en stokken zonder gebruik
te maken van enig verbindingsmateriaal.
De themaweek W&T heeft een vaste plaats gevonden in
het curriculum van INHolland. Door het concentreren
van de opdrachten in één week zal de aangeboden stof
beter beklijven bij de studenten. Hier is echter geen harde
conclusie aan te verbinden.
Paul Toonen is docent/trainer van de pabo van Hogeschool
INHolland (Hoofddorp).

En de ultieme teambuildingopdracht: bouw een brug.
Het resultaat, zonder touw, spijkers of schroeven.
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Nieuw: minor Wetenschap & Techniek
Van pabostudenten tot ‘W&T-onderwijsexperts’
In het schooljaar 2009/2010 startte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met de
minor Wetenschap & Techniek (W&T), een keuzeprogramma waarmee studenten
hun opleiding kunnen verbreden en verdiepen. Hierbij werken studenten voornamelijk met de didactiek ‘onderzoekend & ontwerpend leren’.
Tekst: Welmoet Damsma

Buiten schijnt de zon, binnen draait alles om ‘Waterwereld’, een tentoonstelling over
water. De studenten van de minor W&T hebben goed over dit concept nagedacht,
tot aan de kleur van de kleding die ze dragen aan toe. Na excursies naar science
centra en musea weten ze precies hoe ze het hebben willen. Onder hun begeleiding
experimenteren en spelen kinderen van basisschool Laterna Magica met allerlei
waterproefjes en -opstellingen. De kinderen willen nog lang niet naar huis. Zo
enthousiast zijn ze over de proefjes die ze mogen doen en de watertentoonstelling die
de studenten hebben ingericht.

Van college tot tentoonstelling
Een klein groepje studenten meldde zich aan voor de nieuwe minor. Onverwacht
zat daar ook een bouwkundestudent bij (de minors aan de HvA staan open voor alle
studenten), dus zo kwam er ook bèta-inbreng binnen. Vanaf het begin was duidelijk
dat de minor enthousiastelingen trekt. In het eerste college gaven bijna alle studenten aan weliswaar niks van bèta weten, maar er wel graag over te willen leren.
Opmerkelijk is dat tot nu toe niet de studenten die al eerder W&T-projecten deden,
zich voor de nieuwe minor aanmeldden, maar juist bijna allemaal ándere studenten
(naar eigen zeggen zonder enige W&T-ervaring) voor dit programma kozen.
De minor W&T van de HvA rust op drie pijlers:
1. Natuurwetenschappelijke en technische kennis an sich.
2. Het genereren en valideren van natuurwetenschappelijke en technische kennis
(het proces).
3. Het vertalen en overbrengen van natuurwetenschappelijke en technische kennis.
Deze drie worden met elkaar verweven in de projecten en vakken. Sommige van die
vakken zijn meer gericht op één pijler, maar de andere twee komen dan ook altijd
aan bod. Bij een project als de ontwikkeling van een tentoonstelling gaat het er in
eerste instantie om hoe je kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier overbrengt. Dit maakt ook noodzakelijk dat studenten zelf die kennis gaan opdoen, op
een dieper niveau dan uiteindelijk aan de kinderen wordt gepresenteerd. Daarnaast
moeten kinderen tijdens zo’n tentoonstelling zelf informatie kunnen vinden en
onderzoekend en ontwerpend aan de slag gaan. Bedoeling is dat de bezoekertjes
bijvoorbeeld boten en een dam bouwen. Ook kunnen ze experimenteren met zeepsop
en duikboten. De studenten moeten daarom kennis hebben van wat er allemaal bij
een onderzoek en ontwerp komt kijken.
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Zelf onderzoeken
Bij de uitvoering van een lessenserie in het eerste deel van de minor komen onderzoekend en ontwerpend leren eveneens aan bod. De studenten krijgen de keus uit
diverse bestaande lessenseries op dit vlak.
De minor is vooral gericht op zelf doen en zelf ervaren. Daarom wordt niet te uitgebreid uitgelegd wat onderzoekend en ontwerpend leren is: de studenten worden ‘in
het diepe gegooid’ bij de uitvoering in de klas en kunnen later daarop reflecteren.
Zo komen ze vanzelf de mogelijkheden én moeilijkheden van zo’n les tegen.
Om beter te begrijpen wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt (het is lastig onderwijzen als je het zelf niet hebt meegemaakt), moeten de studenten zelf een (bèta)
onderzoek opzetten en uitvoeren. Hierbij komen allerlei problemen naar voren als het
strak formuleren van de onderzoeksvraag en of je wel voldoende proefpersonen hebt
voor een significant resultaat. Het gaat er niet om een toponderzoek neer te zetten.
Zelf door de onderzoekscyclus gaan en zien waar je dan op moet letten: dat is waar
het wel om gaat. Als je kinderen zo ver wilt krijgen dat zij onderzoekjes gaan doen,
is het immers van belang zelf te weten wat meespeelt bij een goede opzet en het
vaststellen van een goede onderzoeksvraag.
Wetenschappers voor de klas
De studenten krijgen verschillende colleges met theorie over natuurwetenschap en
techniek. Deze worden gevolgd door een kennistoets, maar ook door een colloquiumreeks over de bètacanon. Wetenschappers, onder wie Robbert Dijkgraaf, kwamen
de eerste minorgroep vertellen over een onderdeel van de bètacanon (bijvoorbeeld de
oerknal of Isaac Newton), dat dicht bij hun onderzoek staat. Tijdens een bezoek aan
een biologisch lab (dat was ook nuttig voor de opzet van hun eigen bètaonderzoek)
kwamen ze in contact met nog meer echte wetenschappers. Na de colloquiumreeks
diepten de studenten elk een onderwerp van de bètacanon naar keuze verder uit in
een literatuurscriptie waarover zij een presentatie moesten geven. Hierbij kwamen
opnieuw onderzoeksvaardigheden om de hoek kijken, want als belangrijkste vragen
kwamen naar voren: ‘wat is nu een goede bron?’ En: ‘waar komt betrouwbare kennis
vandaan en hoe schrijf je die op?’
Om de opgedane kennis te vertalen naar de taal van kinderen, schreven de studenten
een stuk voor 10-jarigen over het onderdeel van de bètacanon, dat zij nader hadden
bestudeerd. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld ‘waterwerken’,
‘geld’en ‘DNA’.
Zelf lessen ontwikkelen
Het sluitstuk van de minor is de ontwikkeling van een eigen lessenserie (en het testen hiervan), met als leidraad weer de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend
leren. Over deze onderwijsmethode lijken de meningen van studenten wat verdeeld:
hoewel zij het er allemaal over eens zijn dat kinderen vooral zelf aan de slag moeten
(en onderzoekend leren is daar het schoolvoorbeeld van), viel het toch lang niet altijd
mee bijvoorbeeld kinderen uit groep 3/4 zo ver te krijgen dat ze onderzoeksvragen
gaan stellen, zelfs op beperkte schaal. Voor de lagere groepen werd dus naar creatieve oplossingen gezocht voor dit probleem.
Een lessenserie over magneten die is ontwikkeld voor groep 3 bestond daarom
niet zozeer uit één groot onderzoek, maar meer uit per les voorgelegde problemen,
waarvoor de kinderen zelf een oplossing moesten bedenken. Bij de vraag ‘hoe kunnen we meten hoe sterk een magneet is?’ bleek dat de kinderen een beetje geholpen
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moesten worden. Zo kwamen ze uiteindelijk uit op het vooraf bedachte idee dingen
aan zo’n magneet te hangen, bijvoorbeeld paperclips. Ook bleek dat de kinderen uit
deze klas door lessen die eerder volgens de opzet van onderzoekend en ontwerpend
leren waren gegeven, eraan gewend raken zelf oplossingen te bedenken en dat ze
minder moeite hadden met het onderzoekende aspect van de nieuwe lessenserie.

Welke schaduw is langer?
Een van de minorstudenten behandelde met een groep 1/2/3/4 het onderwerp
‘schaduwen’. Er was bij deze jonge groep vooral veel ruimte voor vrije exploratie
en puzzels, maar verschillende kinderen deden ook een eigen onderzoekje. Een
onderzoeksvraag die zij hadden bedacht was bijvoorbeeld: ‘is de schaduw van de
meester langer dan die van mij?’ Zij hebben daarna van diverse mensen en kinderen
schaduwen opgemeten om hier een uitspraak over te kunnen doen.
Bij een lessenserie die voor groep 5/6 werd ontwikkeld, is echt onderzoek gedaan.
De kinderen kregen twee zakken pepernoten voorgelegd, eentje van een A-merk en
eentje van een duidelijk goedkoper merk. Uit de lesverslagen blijkt dat zich onmiddellijk tussen de kinderen een discussie ontspon over welke pepernoten het lekkerst
zijn. En dat alleen op basis van de twee zakken die op tafel lagen: het is dus soms
niet zo moeilijk de kinderen onderzoek te laten doen.
Bij deze lessenserie was de centrale vraag echter niet wat het lekkerst smaakt maar
meer: wat maakt dat de ene pepernoot lekkerder of beter is dan de andere? Is dat
de knapperigheid, de smaak, de grootte..? De kinderen bepaalden in groepjes welke
factoren belangrijk zijn en hoe ze die konden meten. In het groepje kreeg elk kind
een taak. Interessant is dat er bij deze aanpak uit elk groepje wellicht niet alleen een
ander antwoord op de onderzoeksvraag komt, maar ook een andere onderzoeksmethode. Je kunt hierdoor dus echt discussiëren over wat onderzoek nu eigenlijk is. Is
maar één methode de juiste en is maar één antwoord het juiste? Een interessante
vraag, die de kern van wetenschappelijk onderzoek raakt.
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Metselen met suiker
Een lessenserie over metselverbanden voor wederom groep 5/6, had een heel andere
invulling. Kinderen gingen eerst de straat op om te kijken op welke manieren stenen
van muren aan elkaar gemetseld zijn (metselverbanden) en tekenden dit na. Er zijn
veel meer verschillen dan de leerlingen eerst dachten (een meisje: “Ik loop hier elke
dag langs, maar dit was me nog nooit opgevallen!”). Later, in de klas, probeerden de
kinderen te achterhalen hoe de metselverbanden heten. Vervolgens konden ze die
kennis zelf toepassen door met suikerklontjes (de bakstenen) en poedersuiker met
water (specie) te gaan bouwen. Als grande finale ontwierpen ze een huis (ze tekenden
onder meer vooraanzichten en bovenaanzichten). Op basis daarvan bouwden ze met
de hele klas met minibaksteentjes en ‘echte specie’ een dorp.
De kinderen werden hier zorgvuldig door de ontwerpend leren cyclus heen geleid. Ze
keken eerst naar hun omgeving (buiten metselverbanden bekijken), analyseerden die
(de metselverbanden nabouwen en kijken of het sterk is), gebruikten die kennis voor
een ontwerp en voerden dat vervolgens uit. Hierbij was er ook aandacht voor talige
elementen (woorden als ‘specie’, ‘metselverband’ en ‘troffel’ waren op deze school
met veel allochtone kinderen zeker nieuw) en wiskunde (aanzichten maken en deze
vervolgens bouwen).
De klas in
Binnen de minor krijgen de studenten veel vrijheid. Ze mogen bijna zonder uitzondering zelf bepalen wat hun onderwerp is, zowel voor het bètaonderzoek, de tentoonstelling of de lessenserie die zij moeten ontwikkelen. Er wordt van hen verwacht
dat ze betrokken zijn en hun creativiteit gebruiken. Dit heeft originele en leerzame
ontwerpen opgeleverd. Zelf doen en ervaren staat centraal. Dit aspect van de minor
werd zeer positief beoordeeld bij de evaluatie door de studenten. Ze willen vooral
graag de klas in en met kinderen aan de slag: deze minor biedt daarvoor veel ruimte.
De grote vrijheid bij het werken, wordt voor een aantal studenten soms ook wel als
lastig gezien, maar uiteindelijk overheersen positieve reacties. De studenten vinden
het prettig op een hoger niveau aangesproken te worden. Ze hebben zich ontwikkeld
op het gebied van primary science met zowel theoretische kennis als ervaring in de
klas.
De stagescholen van bijna alle minorstudenten hebben hen gevraagd W&T als onderwerp te nemen voor hun afstudeerproduct. Zelfs scholen die eerst geen belangstelling hadden voor dit onderwerp kwamen met dit verzoek.
Op voorwaarde dat voldoende aanmeldingen binnenkomen, zullen studenten van
PABO HvA ook volgende schooljaren de W&T-minor kunnen volgen.
Van studenten van de W&T-minor van de HvA wordt onder meer verwacht dat ze:
* een bèta/techniek onderzoeksproject uitvoeren
* een literatuuronderzoek doen over een W&T-onderwerp
* een tentoonstelling ontwerpen voor kinderen van verschillende leeftijden
* lessen ontwikkelen volgens de methode onderzoekend en ontwerpend leren
en deze uitvoeren op school en evalueren
Welmoet Damsma is docent natuurkunde aan PABO HvA.
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Professionaliseren met online
Video Interactie begeleiding
Nu steeds meer communicatie via internet verloopt, lijkt het logisch dat basisschoolleraren en pabostudenten ook via internet begeleiding gaan krijgen. Het
gebruik van internet en video brengt bovendien verschillende voordelen met zich
mee.
Tekst: Koen Peters

Traditionele begeleiding van basisschoolleraren of pabostudenten houdt in dat een
docent naar de basisschool komt om daar een les bij te wonen en te beoordelen
hoe deze wordt gegeven: de les wordt besproken en de docent geeft feedback.
Deze begeleiding en de daarbij behorende feedback zijn noodzakelijk om tot goede
implementatie van W&T-onderwijs te komen, zo blijkt uit onderzoek. Nu leerlingen
steeds vaker met computers werken en in onze samenleving veel contact via internet
verloopt, is het een logische stap de begeleiding van leraren en pabostudenten op
deze moderne ontwikkelingen te laten aansluiten. Bovendien brengt het gebruik van
internet en het filmen van lessen voordelen met zich mee: de docent kan lessituaties
afspelen en samen met een leraar bespreken welke verbeteringen daarbij nodig zijn,
een docent hoeft zelf niet meer fysiek bij zo’n les aanwezig te zijn om deze te kunnen
bekijken (en lesbezoek is natuurlijk ook relatief duur), de leraar ziet zichzelf lesgeven
en via filmbeelden kunnen good practices aan andere leraren worden getoond.
Voldoende redenen voor de PABO HvA en EWT om in 2009-2010 met een pilot ‘videobegeleiding via een ELO (Elektrische Leeromgeving)’ te starten. Dit als onderdeel van
het professionaliseringstraject (VTB-Pro nascholingstraject) dat de HvA op het gebied
van W&T aan basisschoolleraren aanbiedt.

Wijzer van elkaar
Binnen de pilot stond online videobegeleiding centraal. Leraren in VTB-Pro nascholing moesten opdrachten maken aan de hand van videofragmenten die in de ELO
waren geplaatst. Zij kregen ook de opdracht een fragment van een eigen W&T-les
in te brengen, didactische sleutelmomenten te beschrijven en hierover feedback te
vragen. Binnen de ELO hadden de deelnemers aan de pilot de mogelijkheid te reageren op elkaars videofragmenten en de manier waarop zij opdrachten uitvoerden:
zo konden feedbackloops ontstaan. De deelnemers leerden van elkaar door inzichten
die zij kregen aan de hand van de feedback van zowel de docent als andere cursisten.
Een duidelijk voorbeeld van kennisontwikkeling dat misschien zonder ELO niet
mogelijk zou zijn.
Onze ervaringen zijn tweeledig. Enerzijds is er waardevol beeldmateriaal van W&Tlessen opgenomen en toegankelijk gemaakt voor trainingssituaties. Zo zijn er onder
andere duidelijke voorbeelden van de verschillende stappen van Ontwerpend &
Onderzoekend Leren gefilmd. En opdracht kan zijn: “Hoe zou je in je eigen W&T-les
ervoor kunnen zorgen dat leerlingen niet gelijk van fase 2 (‘Verkennen’) naar fase 4
(‘Uitvoeren’) gaan? Dat ze er dus echt over nadenken waarom ze iets ontwerpen of
onderzoeken.”
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Anderzijds hebben we een hoge drempel ervaren bij leraren om hun eigen lespraktijk te filmen en als videomateriaal in een (besloten ruimte) op het net te zetten.
Videobeelden blijken vaak toch wel te confronterend te zijn om veranderbaar
gedrag van een leraar open en bloot te presenteren. Een groepsgesprek blijkt een
vertrouwdere omgeving, is minder direct en nodigt daarmee eerder uit tot kritische
zelfanalyse.
Voordat de ELO gevuld was met opdrachten en de cursisten ermee aan de slag
konden, moest de (digitale) content uiteraard eerst nog wel worden bedacht en ontwikkeld. Het maken hiervan ofwel het opstellen van de opdrachten voor de cursisten
(basisschoolleraren), gaf de docenten gelegenheid de theorie concreet door hen
in de praktijk te laten testen. We kunnen dus stellen dat onderwijsontwikkeling en
kennisontwikkeling een integraal onderdeel van de professionaliseringstraining zijn.
Maar daar houdt het niet op: door wat er in de training gebeurt, kan het onderwijs
veranderen, waardoor er op alle drie de terreinen (professionalisering, onderwijsontwikkeling, kennisontwikkeling) positieve ontwikkelingen plaatsvinden.
Koen Peters is onderwijsontwikkelaar/communicatiemedewerker voor PABO HvA.
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Deel
Deel III
III
10

Model Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek
Frank Sengers

11

Pabo Almere en opleidingsschool W&T
Frank van der Knaap

12

Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA
Frank Sengers

13

W&T-opleidingsschool STAIJ
Willem Plomp, Frank Sengers, René Onclin

14

Samen sterker in combistages
Welmoet Damsma, Paul Ruis

Opleidingsscholen W&T

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de Opleidingsscholen Wetenschap
& Techniek. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen pabo’s en basisscholen.
Zij leiden toekomstige leraren op en scholen zittende leraren om hun kennis
en vaardigheden op het gebied van W&T onderwijs te vergroten, te zorgen dat
deze kennis en vaardigheden goed op de praktijk aansluiten en om een positieve
houding ten aanzien van W&T onderwijs te stimuleren.
Dit boekdeel start met een artikel over het ‘Model Opleidingsscholen Wetenschap
& Techniek’. Dit is gebaseerd op het eerdere werk van Sengers (2008, zie: bronnenlijst bij hoofdstuk 10). De ervaringen die de verschillende pabo’s opdeden met
Opleidingsscholen W&T en meer algemene ontwikkelingen binnen Opleiden in de
School (OPLIS) zijn hierin verwerkt.
In de hoofdstukken 11 en 12 is er aandacht voor de wijzen waarop pabo’s uitwerking gaven aan de opleidingsscholen W&T. Ontwikkelingen binnen Pabo Almere
en PABO HvA komen daarbij aan de orde.
Dan volgt een artikel over de opleidingsschool Samen Tussen Amstel en IJ
(STAIJ). W&T-opleidingsschool STAIJ is erkend door de NVAO en maakte een duidelijke keuze voor het profiel W&T. Deel III van dit boek eindigt met een tekst over
combistages, stages waarbij tientallen pabo- en bètastudenten in duo’s en trio’s
samen een W&T-opdracht uitvoeren.
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Model Opleidingsscholen
Wetenschap & Techniek
Het programma van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek (EWT) kent
vier programmalijnen, te weten: (1) professionalisering, (2) onderwijsontwikkeling, (3) onderzoek en (4) Academische Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek. Binnen de opleidingsscholen Wetenschap & Techniek worden professionalisering, onderwijsontwikkeling en onderzoek in samenhang uitgevoerd.
Tekst: Frank Sengers

Bij de start van het Expertisecentrum werkte ik in ‘Opleidingsscholen Wetenschap
en Techniek’ (Sengers, 2008)’ uit hoe professionalisering, onderwijsontwikkeling
en onderzoek in samenhang kunnen plaatsvinden. Op basis hiervan ontwikkelde
een aantal pabo’s, in samenwerking met basisscholen, opleidingsscholen W&T.
De mogelijkheden hiervoor waren niet voor alle pabo’s gelijk. Allereerst was de
medewerking van basisscholen vereist. De basisscholen moeten bereid zijn om (1)
met de pabo tot een opleidingsschool te komen en om (2) deze opleidingsschool
een W&T-profiel te geven. Verder waren de financiële middelen niet voor alle
pabo’s hetzelfde.
Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen gaat het om een implementatie in de
volle breedte of om een implementatie op onderdelen.
Definitie Opleiden in de School
We zien opleidingsscholen als een vorm van samenwerking tussen de lerarenopleiding en basisscholen. Zij werken samen op basis van gelijkwaardigheid: de lerarenopleiding houdt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding
en het niveau van de afgestudeerden.
OCW (2009) definieert Opleiden in de School (OPLIS) als volgt:
‘Een opleidingsschool is het partnerschap tussen één of meer scholen voor po, vo
en/of bve en één of meer hogescholen en/of universiteiten die met één of meer van
hun lerarenopleidingen in gezamenlijkheid toekomstige leraren voor een groot
gedeelte van hun tijd op de werkplek opleiden.’
‘Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die het opleiden van
leraren verbindt met het in het kader van die opleiding verrichten (voor een belangrijk
deel door de leraar in opleiding) van praktijkgericht onderzoek en het bevorderen van
schoolontwikkeling en innovatie. De academische opleidingsschool legt daarbij relaties
met op onderzoek en innovatie gerichte organisaties. Hbo-lectoren en hun kenniskringen kunnen in dat verband ook een belangrijke rol spelen.’
De opleidingsschool W&T is een academische opleidingsschool. Het opleiden
van (toekomstige) leraren die goed W&T-onderwijs kunnen gaan geven, neemt
een prominente plaats in. Verder vindt praktijkgericht onderzoek plaats, evenals
schoolontwikkeling en innovatie van W&T-onderwijs.
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Naast de betrokken scholen en lerarenopleidingen zijn er andere partners die een
bijdrage leveren aan de opleidingsschool W&T, zoals Het EWT, de Universiteit van
Amsterdam, NEMO, Artis en het Regionaal Technocentrum Amsterdam (RTCA).
Modelvorming
Hieronder wordt invulling gegeven aan een model voor opleidingsscholen W&T.
Allereerst ga ik in op de functies die de opleidingsscholen W&T moeten vervullen, vervolgens wordt een aantal kenmerken genoemd en ga ik in op de personele
invulling en het programma.
Functies opleidingsscholen
Aan Opleiden in de School kan een aantal functies worden toegekend. Bij aanvang
(Sengers, 2008) onderscheiden we, in navolging van de onderwijsinspectie en de
NVAO (2007), de functies (1) dualisering, (2) personeelsontwikkeling, (3) schoolontwikkeling en (4) kennisontwikkeling.
1. Dualisering betreft het verminderen van de praktijkschok die veel
afgestudeerden ervaren bij de start als leraar: een deel van het curriculum
wordt verplaatst naar de school.
2. Opleiden in de School kan voorzien in de personele behoefte van scholen
door een vroegtijdige intensieve kennismaking met leraren in opleiding. Dit
kan betrokkenheid creëren, zodat studenten vrijkomende vacatures willen
gaan invullen. Personeelsontwikkeling vindt ook plaats door het Opleiden in
de School mee te nemen in beleid voor zittend personeel. Door het leren op
de werkplek kan een dynamiek binnen de school ontstaan: leren, werken,
opleiden en uitgebreide professionalisering komen als functies in de school bij
elkaar.
3. OPLIS kan worden aangegrepen om te komen tot schoolontwikkeling.
Studenten en opleiders van de school én van de lerarenopleiding kunnen
daarvoor worden ingezet. Actuele kennis en praktijkgericht onderzoek worden
gebruikt om het onderwijs te verbeteren (herontwerpen).
4. Kennisontwikkeling wordt gerealiseerd als opleidingsscholen niet alleen
ontwikkelen en onderzoeken, maar deze kennis ook beschikbaar stellen
aan andere scholen, opleidingen en partijen die niet betrokkenen zijn bij de
opleidingsschool. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van kenniskringen
rondom lectoraten of expertisecentra.
Het perspectief bij deze functies is de school. Maar, als we OPLIS definiëren als
een partnerschap waarin leraren worden opgeleid, zal het perspectief van de
lerarenopleiding ook nadrukkelijk naar voren moeten komen. Dit vraagt om het
herformuleren van de functies van Opleiden in de School, zodat niet alleen het
perspectief van de school maar ook het perspectief van de opleiding wordt meegenomen. We komen dan tot de volgende functies (Sengers, 2009):
Opleiding en Personeelsontwikkeling
Gericht op:
a) studenten die worden opgeleid voor onderwijzende of ondersteunende functies
in het onderwijs.
b) medewerkers van de school en/of opleiding die worden opgeleid/begeleid voor
het beter uitvoeren van hun huidige functie.
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c) personeel van de school en/of opleiding dat wordt opgeleid/begeleid voor een
andere taak of functie binnen de school/opleiding.
d) personeel van de school en/of opleiding dat wordt opgeleid/begeleid voor taken
en functies binnen de opleidingsschool.
School- en Opleidingsontwikkeling
Gericht op innovatie in het curriculum en organisatie van de:
a) school.
b) opleiding.
Kennisontwikkeling
Gericht op het ontwikkelen van overdraagbare producten en kennis voor gebruik
binnen:
a) scholen.
b) opleidingen.
c) educatieve infrastructuur.
d) samenleving.
Met de komst van lectoraten heeft het hoger onderwijs naast een opleidingstaak
ook een taak op het gebied van ontwikkeling en toegepast onderzoek. In dit perspectief past ook het realiseren van regionale kenniscentra voor W&T. Het EWT is
hier een voorbeeld van.
We zien school- en opleidingsontwikkeling en kennisontwikkeling nadrukkelijk
als zelfstandige functies die moeten leiden tot betere scholen, opleidingen en tot
kennis en inzicht. Dit in tegenstelling tot opleidingsscholen die praktijkgericht
onderzoek vooral inzetten voor de professionalisering van (toekomstige) leraren.
Als academische opleidingsscholen geen meerwaarde hebben voor scholen en
opleidingen die niet bij OPLIS zijn betrokken, is het maatschappelijk niet verantwoord om buiten reguliere bekostiging extra gemeenschapsgeld te investeren in
deze opleidingsscholen.
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De functies van opleiding en personeelsontwikkeling, school- en opleidingsontwikkeling en kennisontwikkeling krijgen binnen het expertisecentrum en de opleidingsscholen een plek.
Kenmerken
In opleidingsscholen W&T combineren basisscholen, een pabo en partners in het
expertisecentrum de opleidingsfunctie met een praktijkgerichte onderzoeks- en
innovatiecomponent op het gebied van Wetenschap & Techniek. Bij aanvang zijn
een aantal kenmerken geformuleerd van opleidingsscholen W&T. Deze zijn deels
ingegeven door de ambities en mogelijkheden vanuit het programma VTB-Pro. Op
basis van de ervaringen zijn deze bijgesteld. Afhankelijk van de omstandigheden
kunnen opleidingsscholen W&T ook een andere verschijningsvorm hebben.
Kenmerken van opleidingsscholen W&T zijn:
1. Samenwerking tussen basisscholen, lerarenopleiding, kennisinstellingen en
science centra.
2. Opleiden van pabostudenten op het vlak van W&T.
3. Inzet koppels/trio’s van pabo- en bètastudenten (zogeheten combistages) die
tegen een onkostenvergoeding W&T-stageopdrachten uitvoeren.
4. Nascholing W&T voor leraren.
5. Onderwijsontwikkeling en uitvoering voor basisschoolkinderen op W&T-gebied.
6. Betrokken experts, opgeleid door een basisschool, opleiding, kennisinstelling
of science centrum hebben een taak bij het invullen van de functies
opleiding en personeelsontwikkeling, school- en opleidingsontwikkeling en
kennisontwikkeling op het gebied van W&T.
7. Ontwikkel- en onderzoekslijn met W&T component.
8. Relatie tussen de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school
en de wijze waarop met W&T wordt omgegaan (bijvoorbeeld. OGO, E.G.O,
Montessori, Dalton, Natuurlijk leren).
Bij de start werd er vanuit gegaan dat een W&T-lokaal ook een kenmerk zou zijn
van een opleidingsschool W&T. Al in de beginfase kwam naar voren dat dit soms
niet wenselijk werd gevonden en veelal ook niet haalbaar was.
Personele invulling
De personele invulling van een opleidingschool W&T is als volgt :
1. Schoolopleider/coördinator W&T (basisschool).
2. Instituutsopleider W&T (pabo).
3. Ontwikkelaar W&T (opleiding, universiteit, science centra of landelijk
vereniging onderwijsvernieuwing).
Binnen diverse opleidingen en opleidingsscholen worden in de praktijk verschillende benamingen voor functies gehanteerd. Zo wordt binnen de ene opleiding
over een opleider in de school gesproken en bij de andere over een schoolopleider.
De precieze invulling van hun functies is afhankelijk van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken scholen en pabo’s.
De schoolopleider/coördinator W&T is een functionaris die in dienst is van de participerende basisscholen.
De instituutsopleider W&T is een opleider/trainer in dienst van de opleiding.
Schoolopleider/coördinator W&T en instituutsopleider W&T zijn samen verant71

woordelijk voor de W&T-opleidingsaspecten van studenten en voor de W&T-professionalisering van de leerkrachten.
Elke opleidingsschool W&T kent tenminste één ontwikkelaar W&T, die verantwoordelijk is voor de W&T ontwikkel- en onderzoekslijn. Het zijn experts die
samen met de schoolteams, opleiders, studenten en stagekoppels onderwijs
ontwikkelen. De ontwikkelaars W&T worden op basis van hun expertise gezocht
binnen de betrokken universiteiten, hogescholen, science centra of de landelijke
verenigingen van onderwijsvernieuwers.
De omvang van de taak en het aantal mensen dat deze taken vervult, is afhankelijk
van de omvang en de middelen van de opleidingsschool W&T.
Programma’s
De opleidingsscholen W&T kennen een programma. Hiermee wordt, afhankelijk
van de ambitie en mogelijkheden, invulling gegeven aan de verschillende functies
die de opleidingsschool W&T kan vervullen.
Programma Opleiding en Personeelsontwikkeling
Onderstaande programmaonderdelen kunnen een bijdrage aan de functie ‘opleiding en personeelsontwikkeling’ leveren.
1. Opleiding studenten.
2. Minor en afstudeerproject.
3. Combistages.
4. Nascholing leraren.
Tussen de betrokken schoolbesturen, scholen, pabo’s en hun nascholingafdelingen worden afspraken gemaakt voor het bereik en de intensiteit van de professionaliseringtrajecten. Het professionaliseringstraject voor leerkrachten kent een
omvang van minimaal twaalf dagdelen en moet passen binnen het theoretisch
kader1 zoals dat is geformuleerd door de Programmaraad van VTB-Pro.
Programma School- en Opleidingsontwikkeling
Onderstaande programmaonderdelen kunnen een bijdrage aan de functie ‘schoolen opleidingsontwikkeling’ leveren.
1. Minor en afstudeerproject.
2. Combistages.
3. Onderwijsontwikkeling basisonderwijs.
4. Opleidingsontwikkeling pabo.
5. Ontwikkel- onderzoekslijn W&T.
6. Realisatie opleidingsinfrastructuur.
Schoolbesturen, scholen en pabo’s die bereid en in staat zijn veel studenten en
leerkrachten te professionaliseren en veel stagekoppels aan het werk te stellen,
krijgen aanzienlijk ruimte voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek
op het gebied van W&T.

1 Zie voor volledige tekst www.vtbpro.nl. Een beknopte beschrijving vindt u in de brochure
Wetenschap & Techniek; een rijke leeromgeving. Den Haag, VTB-Pro 2007.
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Programma Kennisontwikkeling
Onderstaande programmaonderdelen kunnen een bijdrage aan de functie ‘kennisontwikkeling’ leveren.
1. Minor en afstudeerproject.
2. Combistages; overdraagbare opbrengsten.
3. Onderwijsontwikkeling basisonderwijs, overdraagbare opbrengsten.
4. Onderwijsontwikkeling W&T binnen onderwijsvernieuwing, specifiek voor OGO,
EGO, Montessori, Dalton.
5. Opleidingsontwikkeling pabo, overdraagbare opbrengsten.
6. Beschrijving van en onderzoek naar de (effencten van) Opleiding en
Personeelsontwikkeling en School- en Opleidingsontwikkeling.
7. Modelontwikkeling opleidingsscholen W&T en onderzoek naar de effecten.
Vanuit het expertisecentrum wordt de functie ‘kennisontwikkeling’ bewaakt. De
effecten van de academische opleidingsscholen W&T en de invloed van verschillende factoren op het realiseren van de doelstellingen van VTB-Pro zijn onderwerp
van onderzoek en publicatie. Hiernaast worden de producten van onderwijsontwikkeling voor zowel de basisschool als de pabo overdraagbaar gemaakt.
De schoolopleiders/coördinatoren W&T, instituutsopleiders W&T en ontwikkelaars
W&T vormen samen met enkele onderzoekers een kenniskring. Deze verbindt de
onderzoeksactiviteiten met het lectoraat ‘wetenschap & techniek’ en kennisinstellingen als het Amstelinstituut van de Universiteit van Amsterdam, Nemo en Artis.
Opleiders en ontwikkelaars participeren binnen deze kenniskring en voeren praktijkgericht onderzoek uit. Ook studenten binnen minoren en afstudeerprojecten
kunnen een bijdrage leveren aan dit praktijkgericht onderzoek.
Samenhang
De academische opleidingsscholen zijn de sleutel bij het leggen van de thematische en institutionele verbindingen. Binnen de opleidingsscholen W&T wordt
de professionalisering van studenten en leerkrachten in samenhang uitgevoerd
(opleiding en personeelsontwikkeling). De bestaande infrastructuur voor de opleiding en begeleiding van aanstaande leraren wordt toegespitst op W&T. Onderdeel
van het professionaliseringstraject is dat studenten en leerkrachten bijdragen aan
de ontwikkeling en uitvoering van nieuw onderwijs. Daarmee wordt niet alleen
aandacht besteed aan het vergroten van het kennisniveau van leerkrachten maar
wordt er ook voor gezorgd dat de didactische aspecten en de attitudeverandering
in het onderwijs verankerd worden. De professionalisering draagt daarmee direct
bij aan de schoolontwikkeling. Onderwijsvernieuwing zoals het onderzoekend
en ontwerpend leren en leren met gebruikmaking van informatietechnologie en
nieuwe media zijn hiervan voorbeelden.
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Slot
In dit stuk is ingegaan op de opleidingsscholen W&T. Er is een definitie gegeven
en in het kader van de modelvorming is ingegaan op de functies, kenmerken, de
personele invulling en het programma van opleidingsscholen W&T. In het volgende
hoofdstuk staat centraal op welke wijze verschillende pabo’s in de regio gewerkt
hebben aan de realisatie van deze opleidingsscholen W&T.
Frank Sengers is onderwijskundige en werkte als onderwijsmanager voor PABO HvA. Vanaf juni
2010 is hij opleidingsmanager van Pabo Almere.
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Pabo Almere en Opleidingsschool W&T
Pabo Almere werkt goed samen met Opleidingsschool W&T Crescendo in
Almere Stad.
Tekst Frank van der Knaap

Crescendo is een ontwikkelingsgerichte school, een lerende organisatie met
zelfsturende leerteams. Medewerkers leren veel van elkaar door collegiale consultatie. Daar passen studenten van Pabo Almere prima bij, zeker ook gezien hun
professionele feedback cultuur waarbij zij juist mét elkaar praten over: doen we de
juiste dingen en doen wij dat goed? Studenten kunnen vanuit hun visie hun inbreng
leveren aan de leerkrachten en mentoren. Zij kunnen ervaring halen bij de door
de wol geverfde teamleden en worden begrepen door de wat jongere, pas afgestudeerde leerkrachten.
Ook worden zij uitstekend begeleid door de coach die Crescendo in huis heeft. Zo
spreek je van een win-win situatie, vooral ook omdat de school het meerjarenplan
voor het primaire onderwijsproces met de studenten deelt, onderzoekt wat bij hun
ontwikkeling past en wat aansluit bij de schoolontwikkeling. Prestaties en onderzoeksopdrachten vanuit de opleiding, bijvoorbeeld over Wetenschap & Techniek
kunnen in samenspraak met de leerkrachten en opleidingsdocenten van de pabo
worden uitgevoerd. Zo versterken studenten en leerkrachten het onderwijs op
school: samen kennis ontwikkelen en delen.
Daarnaast behandelen de leerkrachten de studenten als echte teamleden en
nemen zij derhalve deel aan diverse activiteiten die bij het takenpakket van een
leerkracht horen, zoals deelnemen aan vergaderingen, zitting hebben in commissies en aanwezig zijn bij oudergesprekken. Crescendo heeft ruim 360 leerlingen en
38 medewerkers.
Doelstellingen voor leerkrachten
• Zij ontwikkelen vaardigheden waarmee zij techniek een plek geven in het
onderwijs in groep 1 tot en met 8.
• Zij kunnen techniek op een ontwikkelingsgerichte manier aanbieden en
begeleiden.
• Zij kunnen onderwijs ontwerpen waar techniek deel van uitmaakt.
• Zij kunnen een ontwikkelingsgerichte dialoog met kinderen voeren.
• Zij kunnen een rijke leeromgeving creëren waarin kinderen zelf keuzes kunnen
maken, meer actief zijn en kunnen samenwerken.
• Zij kunnen samenhang creëren tussen het aanbod in de klas.
Doelstellingen en studenten
Crescendo wil studenten betrekken bij alle facetten van het onderwijsvak. Opleiden
in de School (OPLIS) betrekt studenten op een geïntegreerde en uitdagende wijze
bij het onderwijsproces op de praktijkschool.
Een tweede doel is studenten te laten bijdragen aan de schoolontwikkeling.
Verder beoogt Crescendo het scouten van studenten en kan de school door OPLIS
talentvolle studenten binden aan de school, dan wel het schoolbestuur.
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Resultaten
W&T is de aanleiding en de manier om op Crescendo nog meer OGO-gericht te
gaan werken:
• leerkrachten maken het onderwijs meer betekenisvol voor de kinderen.
• bewustwording van hoe het onderwijsproces ingericht kan worden.
• zicht krijgen op welke inhoudelijke thema’s relevant zijn in het onderwijsproces.
• notie hebben van wetenschappelijke procesvaardigheden (onderzoeken,
ontwerpen, voorspellen, meten).
• heldere doelstelling voor ogen hebben van de rol die W&T in het onderwijs kan
innemen.
• er heeft een soort bewustwording plaatsgevonden bij leerkrachten (doen we de
‘goede dingen’ en ‘doen we die dan goed’?
• elkaar onderwijsinhoudelijke vragenstellen die er toe doen.
• methodes meer durven loslaten en deze meer als bronnen gebruiken.
• meer aandacht voor W&T heeft de school een aantal projecten opgeleverd
waarin kinderen en leerkrachten op een onderzoeksmatige wijze tot
resultaten zijn gekomen (‘journalist in de klas’, ‘hoe schoon is jouw keuken’ en
‘ondernemersschap Microkrediet’).
Door het W&T-traject is Pabo Almere zich nog beter gaan realiseren hoe essentieel de koppeling tussen theorie en praktijk is voor studenten. Doordat de opleidingsdocenten meer verbonden zijn aan de opleidingsschool en ook daadwerkelijk
zichtbaar zijn, zien de studenten ook welke verbinding er is tussen de theorie van
de opleiding en de praktijk in de opleidingsschool.
Een ander resultaat is de samenwerking tussen de opleidingsschool en de lerarenopleiding. Dankzij het W&T-traject zijn kleine leergemeenschappen ontstaan
met als onderwerp ‘het wetenschappelijk gesprek’. Op de ASE-conferentie in
Engeland heeft een dergelijke leergemeenschap (directie basisschool, leerkracht,
student en opleidingsdocent pabo) zich met genoemd onderwerp gepresenteerd.
Leergemeenschap met Socratisch gesprek
Opleidingsdocenten van Pabo Almere ontwikkelden een training die aanstuurt op
het vormen van een (wetenschappelijke) leergemeenschap in de groep. Centraal
staat het aanleren van een wetenschappelijke attitude en een onderzoekende houding. Rode draad in het verhaal is de methodiek van het Socratisch gesprek.
Kenmerkend voor een leergemeenschap is: samenwerking, het streven naar
consensus en kennisconstructie. Dat bleek nog geen sinecure. De leerkrachten
merkten dat het heel lastig is eigen denkbeelden voor zich te houden om een gezamenlijk nieuw beeld te scheppen en dat dit veel discipline en gesprekstechniek
vraagt. Het is deze ervaring die leerkrachten aanzette tot reflectie op hun dagelijkse praktijk in de groep (en daar buiten).
De behoefte ontstond deze ervaringen te delen met andere onderwijsgevenden.
In de ASE conferentie 2010 aan de University of Nottingham zagen de trainer, een
student, een leerkracht en een directeur een geschikt platform. De bijdrage was
gericht op de bewustwording van de houding van de leerkracht in de ontwikkeling
van de onderzoekende houding van leerlingen. Tegelijkertijd was dit gezelschap
het levende bewijs van een leergemeenschap vanwege de bijzondere samenstelling.
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De workshop was in beperkte mate succesvol. Het deelnemersaantal was laag
hetgeen invloed had op de gewenste dynamiek in de groep. Daar tegenover stond
dat diverse deelnemers erg enthousiast waren. Ze gaven aan deze invalshoek verrassend te vinden en adviseerden er een artikel over te schrijven in het blad van
de ASE en dan volgend jaar terug te komen. Ze boden aan het artikel geschikt te
maken voor het Engelse lezerspubliek. Wordt dus nog vervolgd...
Kennisontwikkeling leerkrachten/studenten
De ontwikkel- en onderzoekslijn met W&T-component in dit traject kende de volgende kenmerken:
• focus op verschil tussen jonge en oudere kind.
• ontwikkelen onderzoekende houding.
• attitude van leerkracht en leerling.
• inzet van materialen in W&T.
• ontwikkelen van kwalitatieve goede gespreksactiviteiten.
• leren formuleren van goede onderzoeksvragen.
• opzetten methodisch onderzoek.
• toepassen zeven fasenmodel.
• Opzetten en uitvoeren themaonderwijs.
• inzet drie pijlers W&T.
• toepassen Bloom’s taxonomie in stimuleren denkontwikkeling.
• evalueren eigen onderwijs met behulp van evaluatiemodel kennissystemen.
Conclusies en perspectief 2010
A Opleiding en Personeelsontwikkeling
Op het moment van schrijven is er nog geen uitspraak gedaan over een mogelijk
vervolg van de W&T-component in de opleiding. Wel heeft het traject ertoe bijgedragen dat de pijlers van VTB-Pro zijn verweven in het curriculum van de propedeuse- en hoofdfase van de pabo.
B School- en Opleidingsontwikkeling
Het traject heeft laten zien dat Wetenschap en Techniek de betrokkenheid van
kinderen bij het leerproces kan verhogen. Dit geldt ook voor studenten, leerkrachten, directie en opleidingsdocenten. Een tweede conclusie is dat leerkrachten en
studenten ontdekten dat W&T geen apart ‘vak’ is , maar juist tot zijn recht komt in
combinatie met andere vakgebieden als taal en rekenen (koppeling aan normindicatoren inspectie basisonderwijs).
Perspectief: de directie van de school wil het traject voortzetten om het ontwikkelingsproces op al haar niveaus te realiseren. Dat betekent het bewerkstelligen
van een grotere betrokkenheid van docenten én studenten. Het onderzoeksmatig
denken en handelen (zoals W&T in relatie tot OGO voorstaat) zit namelijk nog niet
in ‘de genen’ van de leerkrachten (aldus de directie).
Kiezen voor meer OGO gericht werken betekent in de toekomst keuzes maken voor
een nieuwe missie en visie. De opleidingsdocenten van de pabo zijn inhoudelijk de
motivators om het traject te begeleiden en echt tot kennisdeling te komen.
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C Kennisontwikkeling
Het traject heeft voor de leerkrachten (en studenten) het volgende opgeleverd:
Bredere kijk op W&T: expliciet en impliciet, zowel in schoolcontext als daar buiten.
• Zicht op eigen kennis en kunde en het ontwikkelingsperspectief hierin.
• Themaontwikkeling met W&T als uitgangspunt voor breed en diep leren.
• Toepassen zeven fasen model.
• Kennis van drie pijlers W&T.
• Aanzet tot denken over integratie in andere vakken.
• Relatie taal en rekenen is geduid (“Wetenschap en techniek is het platform
waarop taal en rekenen tot leven komen”, aldus een opleidingsdocent van
Pabo Almere).
• Herziening themaplanning W&T in schoolprogramma is nodig.
• Ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van
gespreksvaardigheden in relatie tot ontwikkelen van een wetenschappelijke
houding : het continueren van klassenconsultaties is wenselijk.
• Op het vlak van OGO hebben leerkrachten inzicht en vaardigheden
opgedaan wat betreft de startactiviteiten, communicatiepiramide en het
onderwijsconcept van de vijf didactische impulsen.
Hoe schoon is jouw keuken?
Naar aanleiding van onderzoekend handelen verdiepten kinderen van groep 8 zich een
aantal weken in de hygiëne van de keuken, en dan met name van de professionele
restaurantkeukens.
Er kwamen twee ‘koks’ bij hen langs. Een van restaurant De Lekkerbek, de andere van
restaurant De Kakkerlak. De ene kok zag er wat schoner uit dan de andere en de vraag
was dan ook: “Bij wie zou jij willen eten?”
Uiteindelijk gaven de koks een kookdemonstratie, waarna werd bekeken of dit tot
andere keuzes van de kinderen zou leiden.
Om een nog beter beeld van een restaurantkeuken te krijgen, keken de kinderen met
hun leerkrachten naar een aflevering van ‘de Smaakpolitie’. Op basis daarvan dachten
zij na over wat zij zouden kunnen doen om een keuken te inspecteren: waar ga je
opletten, wat zijn de onderzoekscriteria, hoe scoor je?
Veel kinderen wilden graag zelf een restaurant gaan controleren. Uiteindelijk maakten
zij samen een checklist om dat te kunnen doen. Tot slot bezochten zij de McDonalds
waar zij de keuken met een kritische blik bekeken.

Frank van der Knaap is Praktijkcoördinator ‘Samen Opleiden’ van Pabo Almere.
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Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop PABO HvA Opleidingsscholen
W&T tot stand heeft gebracht.
Tekst: Frank Sengers

De ontwikkeling van deze opleidingsscholen is in eerste instantie breed ingestoken. PABO HvA kent tien opleidingsscholen die bestaan uit clusters van basisscholen. In totaal zijn hier 98 basisscholen bij betrokken. Het betreft een aantal
bestuursbrede opleidingsscholen (alle basisscholen die onder één bestuur vallen,
zij vormen samen met de HvA een opleidingsschool) en opleidingsscholen met
een specifiek pedagogisch profiel (Dalton-, Montessori- en Ontwikkelingsgericht
Onderwijs).
Aan deze 10 opleidingsscholen is voorgelegd of zij zich wilden ontwikkelen tot
Opleidingsschool W&T. Resultaat van deze inventarisatie was dat de bestuursbrede opleidingsscholen Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) en Amstelwijs er voor
kozen zich te ontwikkelen tot Opleidingsschool W&T. De opleidingsscholen Dalton,
Montessori en OGO wilden op onderdelen aan de slag met W&T zonder het totale
concept over te nemen.
NatuNiek
Ben Wilshaus, directeur van opleidingsschool Michiel de Ruyter (Amstelwijs):
“Onze school startte met extra subsidie voor W&T vanuit VTB. We stelden een
werkgroep samen met daarin de directeur en een vertegenwoordiging uit alle bouwen.
Daarna namen wij, als onderdeel van VTB-Pro, deel aan de Opleidingsschool W&T.
Eerst stelden we ons de vraag: wat willen we met techniek? Er kwam een studieavond
met het hele team. Per bouw werd toen deze vraag voorgelegd. Thomas van Eijck,
vanuit PABO HvA als Instituutsopleider W&T betrokken bij de Opleidingsschool W&T,
was hierbij aanwezig. De conclusie was dat we op zoek zouden gaan naar een methode.
We legden drie methodes naast elkaar. Door combistagiairs is deze vertaald in een
Powerpoint presentatie voor de werkgroep. Op basis daarvan kozen we voor de
methode NatuNiek.
NatuNiek is redelijk digitaal maar kent weinig materiaal voor de kleuterbouw. De
combistagiairs zochten vervolgens additionele materialen bij de methode en stelden
een ideeënmap samen voor de groepen 1/2.
Inmiddels hebben de werkgroepleden zelf een aantal lessen uitgeprobeerd.
De leerkrachten proeven nu alvast aan de methode. Volgend jaar wordt deze
geïmplementeerd in de hele school. Hierbij zal met name aandacht zijn voor
beoordeling, rapportage en borging.”

Algemene gegevens HvA opleidingsscholen W&T
Opleidingsschool Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ)
Opleidingsschool waarbinnen 18 openbare basisscholen in Amsterdam Oost samen met PABO HvA een opleidingsschool vormen. STAIJ is in 2009 door de NVAO
geaccrediteerd. In studiejaar 2009/2010 werden 94 studenten opgeleid.
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In de periode 2008-2010 hebben 80 leerkrachten de scholing W&T gevolgd. STAIJ
heeft een Schoolopleider/coördinator W&T, die samen met de instituutsopleider
W&T het maatwerkdeel binnen de scholing van leerkrachten voor haar rekening
heeft genomen. 22 studenten hebben gewerkt aan een combistage waarvan een
van de STAIJ scholen de opdrachtgever was.
Opleidingsschool STAIJ werkt nauw samen met het Expertisecentrum W&T en de
hierbij betrokken partners. Met name het Amstelinstituut (UvA) is betrokken bij
onderzoek en ontwikkeling. STAIJ is binnen de partners van het EWT het meest
gevorderd als opleidingsschool W&T. In het volgende hoofdstuk leest u meer over
Opleidingsschool STAIJ. www.samentussenamstelenij.nl
Opleidingsschool Amstelwijs
Opleidingsschool waarbinnen 12 openbare basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel samen met PABO HvA een opleidingsschool vormen. Jaarlijks
worden hier ongeveer 40 studenten opgeleid. Binnen Amstelwijs is het opleiden
in de school stevig verankerd. Amstelwijs kent twee opleiders in de school die
bovenschools werken en een opleidingslokaal. Vanuit PABO HvA is een instituutsopleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coaching en leerpraktijken van
de studenten uit jaar 2 en 3.
Voor W&T zijn er een Schoolopleider/coördinator W&T en een Instituutsopleider
W&T die samen het maatwerkdeel binnen de scholing van leerkrachten uitvoeren,
studenten begeleiden en scholen begeleiden. Opleidingsschool en ontwikkeling.
In de periode 2008-2010 hebben 40 leerkrachten de scholing W&T gevolgd.
6 studenten hebben gewerkt aan een combistage waarvan een van de Amstelwijsscholen de opdrachtgever was. www.amstelwijs.nl
Techniek en het speciaal basisonderwijs
Nanda Kisoensingh, leerkracht én wetenschap en techniekcoördinator van
opleidingschool sbo de Schakel (Amstelwijs):
“In studiejaar 2007-2008 heb ik voor een LIO stage (stage jaar 4) bij een van de studenten
van PABO HvA de opdracht uitgezet om te inventariseren wat er op school aanwezig
was aan methodes en materiaal op het gebied van wetenschap en techniek. Ook de
behoeftes en wensen werden in kaart gebracht. Aangezien wij een school zijn voor
speciaal basisonderwijs, is het wenselijk om, aansluitend bij de mogelijkheden van
kinderen, op maat te werken. Onze achterliggende visie is dat talenten van kinderen,
zeker in het speciaal basisonderwijs, breed worden gestimuleerd.
De inzet van de LIO student gaf ons een unieke kans een doorgaande lijn aan te brengen
in het onderwijsaanbod en de kinderen de mogelijkheden te bieden om te onderzoeken
en te ervaren hoe zaken werken en in elkaar zitten.
Wij vonden de bestaande techniektorens prachtig, maar de inhoud daarvan was voor
onze leerlingen niet geschikt. Daarom lieten wij een handige ouder andere torens
maken. De inhoud is nu per bouw gevuld met een diversiteit aan ontdekkingen en
leerervaringen, afgestemd op de leerlijnen in het speciaal basisonderwijs.
Deelname aan VTB en de Opleidingsschool Wetenschap en Techniek heeft zowel ons,
de leerkrachten als het onderwijsaanbod van de school en de kinderen, verrijkt.”
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Dalton Opleidingsschool
Het Daltononderwijs is gebaseerd op drie pijlers: zelfstandigheid,
vrijheid-verantwoordelijkheid en samenwerking. Binnen PABO HvA kunnen
studenten het Daltoncertificaat behalen. Studenten die hiervoor kiezen, worden
opgeleid binnen de Daltonopleidingsschool. Tijdens de stage en de profilering
krijgt de student de ruimte het eigen leerproces rond de drie pijlers van Dalton
betekenisvol te maken. Studenten kunnen de Daltonopleidingsschool ook
gebruiken om kennis te maken met Daltononderwijs en om te bepalen of het bij
hen past. Helen Parkhust is de ontwerper van het Daltononderwijs.
De Dalton opleidingsschool bestaat uit Daltonscholen in Amsterdam,
Badhoevedorp en Alkmaar. Deze scholen vallen allemaal onder een bestuur dat
ook scholen kent met een ander pedagogisch concept dan Dalton.
Op de vraag of de Daltonopleidingsschool zich wilde ontwikkelen tot een Opleidingsschool W&T kwam vanuit de betrokken schooldirecteuren een wisselende
ambitie naar voren. Vandaar dat er niet voor is gekozen binnen de Dalton opleidingsschool in de breedte te gaan werken aan W&T, maar dit te laten afhangen
van de wensen en de mogelijkheden van de individuele scholen. Dit komt tot
uitdrukking in de uitvoering van afstudeerprojecten van studenten, leertaken, combistages en scholingstrajecten van leraren.
20 leerkrachten van de Dalton opleidingsschool volgden de scholing W&T, 10 studenten werkten aan een combistage waarvan een Daltonschool de opdrachtgever
was.
Montessori Opleidingsschool
De kern van het Montessorionderwijs, gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori, wordt meestal samengevat met: ‘help mij het zelf te doen’. Een kind heeft een
natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing. De onderwijsomgeving is afgestemd op de leerbehoefte van kinderen in een bepaalde leeftijdsfase en moedigt
aan zelfstandig aan de slag te gaan. Door hun heterogene samenstelling, twee of
drie groepen samen, hebben Montessorigroepen vaak een sterke sociale cohesie. De leraar is in eerste plaats begeleider van het leerproces. Binnen PABO HvA
kunnen studenten het Montessoridiploma halen. Studenten die hiervoor kiezen,
worden veelal opgeleid binnen de Montessori Opleidingsschool.
Deze bestaat uit Montessorischolen in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Alkmaar. Sommige daarvan hebben een eigen bestuur maar het merendeel valt onder
een bestuur met basisscholen met een ander pedagogisch concept dan Montessorionderwijs.
Op de vraag of de Montessori Opleidingsschool zich wilde ontwikkelen tot een
opleidingsschool W&T kwam vanuit de betrokken schooldirecteuren een wisselende ambitie naar voren. Vandaar dat er niet voor is gekozen binnen de Montessori opleidingsschool in de breedte te gaan werken aan W&T, maar dit te laten
afhangen van de wensen en de mogelijkheden van de individuele scholen. Dit komt
tot uitdrukking in de uitvoering van afstudeerprojecten van studenten, leertaken,
combistages en scholingstrajecten van leraren.
49 leerkrachten van de betrokken Montessorischolen volgden de scholing W&T.
Binnen de Montessori Opleidingsschool werkten 19 studenten aan een combistage
waarvan een Montessorischool de opdrachtgever was.
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OGO Opleidingsschool
Aan de praktijk van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) ligt de cultuurhistorische theorie van de Russische psycholoog Lev Vygotsky ten grondslag. Het kind
wordt begeleid bij activiteiten die het nét niet zelfstandig kan uitvoeren. De échte
wereld wordt hiervoor de klas ingehaald: een échte bakkerij, een échte krantenredactie of een échte fotostudio. Kinderen gaan hiermee aan het werk en nemen
binnen een thema deel aan activiteiten die voor hen betekenisvol zijn en waar de
leerkracht leerbedoelingen aan koppelt. Kinderen verwerven kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om goed hieraan te kunnen deelnemen. Telkens wordt in
de klas de vraag gesteld: wat weten we hier al van en wat willen we nog weten? In
de onderbouw om goed te kunnen spelen en in de bovenbouw om goed te kunnen
onderzoeken. De OGO Opleidingsschool leidt op voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Vanaf studiejaar 2010-2011 zal PABO HvA met nog enkele pabo’s in Nederland
OGO certificaten verstrekken.
De OGO Opleidingsschool is een samenwerking van PABO HvA en zeven OGO
scholen van het schoolbestuur ASKO. De OGO Opleidingsschool startte in 2006 en
is geselecteerd als een van de scholen in ons land waar dieptepilots plaatsvinden
voor de academische opleidingsschool. In 2009 is de OGO Opleidingsschool door
de NVAO geaccrediteerd en opnieuw door OCW geselecteerd als academische
opleidingsschool. W&T is een van de onderdelen van het werkplan van de OGO Opleidingsschool. De primaire focus van deze opleidingsschool ligt op OGO onderwijs.
In de periode 2008-2010 volgden 10 leerkrachten de scholing W&T, 7 studenten
werkten aan een combistage waarvan een OGO school de opdrachtgever was.
www.deogoopleidingsschool.nl
PABO HvA leidt beste (W&T) leraar basisonderwijs op
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt reikte in 2009 de OnderwijsTopTalentPrijs uit
aan W&T-student Carolijn Raes. Raes is met haar afstudeerproject Wetenschap en
Techniek de beste student van de Nederlandse pabo’s. Voor de leerkrachten van de
OGO Opleidingsschool Lidwina in Amsterdam ontwikkelde Carolijn Raes workshops
en een cd-rom voor de invoering van Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs.
Carolijn combineerde haar afstudeerproject met een W&T-combistage en wist op
deze manier een excellent product te ontwikkelen. De jury noemde haar inzending
verrassend vanwege de uitstekend vormgegeven cd-rom met lesideeën en bronnen.
De overdraagbaarheid van dit project is groot, aldus het beoordelingsrapport.
Carolijn is inmiddels in dienst bij de Lidwinaschool en werkt één dag per week als
techniekcoördinator.

Kijken en vergelijken
PABO HvA heeft breed ingezet om opleidingsscholen W&T te realiseren. Van de vijf
opleidingsscholen die in beeld waren, zeiden de opleidingsscholen STAIJ en Amstelwijs volmondig ‘ja’ op de vraag om de opleidingsschool te ontwikkelen tot opleidingsschool W&T. Op basis hiervan konden afspraken gemaakt worden over het
aantal te scholen leraren, het aantal combistages en de opleiding van studenten.
Op basis hiervan werd het mogelijk om bij het schoolbestuur een Schoolopleider/
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coördinator W&T aan te stellen en middelen beschikbaar te stellen voor materiaal, ontwikkeling en onderzoek. De schoolopleider/coördinator W&T werkt nauw
samen met een Instituutsopleider W&T. Bij de opleidingsscholen STAIJ en Amstelwijs is dit gerealiseerd. Op basis van het ontwikkelde model kunnen we alleen de
opleidingsscholen STAIJ en Amstelwijs opleidingsscholen W&T noemen.
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Het overzicht maakt duidelijk dat binnen de opleidingsscholen Dalton, Montessori en OGO wel een interessante ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Alhoewel
dit niet planmatig en in het samenhangende model van de Opleidingsschool W&T
terugkomt, zijn hier toch een substantieel aantal leerkrachten geschoold en
combistages uitgevoerd. Carolein Raes die met haar afstudeerproject en combistage de OnderwijsTop TalentPrijs 2009 wint, is hier een mooi voorbeeld van. De
brede insteek gekoppeld aan de intensieve samenwerking tussen opleiding en
basisscholen binnen OPLIS blijkt een bijdrage te leveren aan de realisatie van de
doelstellingen. Leerkrachten zijn geschoold, studenten anders opgeleid en combistages zijn uitgevoerd.
Frank Sengers is onderwijskundige en werkte als onderwijsmanager voor PABO HvA. Vanaf juni
2010 is hij opleidingsmanager van Pabo Almere.
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W&T-Opleidingsschool
Samen Tussen Amstel en IJ
Opleidingsschool Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) leidt niet alleen studenten
van PABO HvA op, maar schoolt ook leraren en werkt aan onderwijs- en kennisontwikkeling. Opleidingsschool STAIJ profileert zich als academische opleidingsschool op het gebied van wetenschap en techniek.
Tekst: Willem Plomp, Frank Sengers  en René Onclin

In 2006 startten het toenmalige Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en de PABO HvA
met Opleiden in de School (OPLIS). Dit houdt in dat de onderdelen werkplekleren,
coaching en leerpraktijken worden uitgevoerd op de opleidingsschool. Medewerkers van de basisscholen nemen als Opleider in de School de beoordeling en de
begeleiding van de studenten die bij hen stage lopen, voor hun rekening. Instituutsopleiders van PABO HvA verzorgen de leerpraktijken en de coaching. Opleiders in
de school en Instituutsopleiders werken nauw samen in een opleidingsteam.
Voor de PABO HvA past OPLIS in het streven intensiever te gaan samenwerken
met het werkveld. De openbare scholen willen meer invloed krijgen op de opleiding
van potentieel nieuw personeel. Na de bestuurlijke verzelfstandiging en fusie met
het openbaar onderwijs van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is het schoolbestuur
STAIJ gevormd, een schoolbestuur met zeventien basisscholen1.
De PABO HvA neemt deel aan de STAIJ-Opleidingsschool met haar voltijdopleiding
en met de verkorte deeltijdopleiding. De verkorte deeltijdopleiding is een tweejarige opleiding voor studenten met een vooropleiding op minimaal het niveau van
bachelor (hbo of wo).
Doelstellingen van OPLIS zijn:
• Studenten in een levensechte onderwijssituatie opleiden volgens de actuele
behoefte van het werkveld.
Het realiseren en in stand houden van een opleidingsinfrastructuur binnen
de basisscholen door opleiders in de school, mentoren en assessoren op te
leiden.
• Als onderdeel van ‘levenslang leren’ een doorgaande lijn realiseren voor
het opleiden van studenten en begeleiden van zittend personeel; OPLIS en
personeelsbeleid wordt in samenhang ontwikkeld en vormgegeven.
• Onderwijsontwikkeling binnen het curriculum van PABO HvA met als
resultaat een betere afstemming van het curriculum op de behoefte van de
onderwijspraktijk.
• Onderwijsontwikkeling op basisscholen door studenten en opleidingsdocenten
een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van de basisscholen.
• Realiseren van een substantieel aantal structurele stageplaatsen.
(U leest meer over OPLIS in hoofdstuk 10)
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1 Stichting Samen tussen Amstel en het IJ (STAIJ) is het bevoegd gezag van de volgende basisscholen:
8e Montessorischool Zeeburg, J.P. Coenschool, De Evenaar, Flevoparkschool, De Kleine Kapitein, Olympus ZOZ,
Montessori Steigereiland, Laterna Magica, 4e Montessorischool Pinksterbloem, 5e Montessorischool
Watergraafsmeer, Aldoende, De Dapper, De Kaap, De Kraal, De Meer,
Linnaeusschool, Het Spectrum.

Eerste W&T-Opleidingsschool
OPLIS heeft een academische component: de STAIJ-Opleidingsschool. Deze kent
de volgende functies:
1. Opleiding en Personeelsontwikkeling
2. School- en Opleidingsontwikkeling en
3. Kennisontwikkeling.
Er worden niet alleen studenten opgeleid, maar ook leerkrachten. STAIJ en
PABO HvA werken samen aan ontwikkeling van de scholen en de opleiding. Ontwikkelingen worden overdraagbaar gemaakt en onderzoek toegankelijk gemaakt,
zodat ook anderen hiervan kunnen leren (kennisontwikkeling).
De academische STAIJ-Opleidingsschool profileert zich op het gebied van wetenschap en techniek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het EWT. HvA is penvoerder van dit expertisecentrum en, naast een aantal andere pabo’s uit de regio,
participeren: het AMSTELInstituut van de UvA, NEMO, Artis en het regionaal technocentrum Amsterdam. Het realiseren van Academische Opleidingsscholen W&T
is één van de doelstellingen van dit expertisecentrum. De STAIJ-Opleidingsschool
W&T is hier in 2008 als eerste mee gestart.
Bij de start is afgesproken de Opleidingschool W&T volgens de volgende karakteristieken te ontwikkelen:
1. ontwikkeling en uitvoering van W&T onderwijs;
2. professionaliseringstraject W&T voor leerkrachten;
3. W&T coördinatoren/opleiders;
4. opleiding van studenten op het gebied van W&T;
5. combistages pabo- en bètastudenten op het gebied van W&T onderwijs;
6. een W&T lokaal voor leerlingen, leerkrachten en studenten;
7. een ontwikkel- en onderzoekslijn met een W&T component.
De bekostiging vindt plaats op basis van een subsidie die de HvA ontvangt voor
professionalisering van leerkrachten en studenten als onderdeel van VTB-Pro. Het
Nationaal Actieplan VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) 2004-2010 heeft
als kern dat duurzaam en structureel invulling wordt gegeven aan wetenschap en
techniek op de basisschool. Om een verdere impuls te geven aan de ambitie van
het Programma VTB is een additioneel traject ingezet: VTB-Pro (Verbreding Techniek Basisonderwijs voor professionals). Daarmee wordt beoogd om:
• vijfduizend leerkrachten een scholing te geven in onderzoekend leren rond de
thema’s Wetenschap en Techniek,
• vijfduizend pabostudenten de gelegenheid te geven zich via minoren
en/of specialisaties te specialiseren in Wetenschap & Techniek voor het
basisonderwijs,
• zo’n vijfhonderd stagekoppels te vormen met pabo- en bètastudenten.
De activiteiten van de academische STAIJ-Opleidingsschool W&T worden gesubsidieerd vanuit reguliere middelen van het schoolbestuur en de opleiding en VTBPro. Later zijn hier projectsubsdies vanuit het Excellentieprogramma basisonderwijs, Krachtig Meesterschap en Opleiden in de School aan toegevoegd.
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De personele invulling van een academische opleidingschool bestaat uit:
1. Schoolopleider W&T (STAIJ).
2. Instituutsopleider W&T (PABO HvA).
3. Ontwikkelaar W&T (Expertisecentrum).
De schoolopleider W&T is in dienst van STAIJ. Samen met de W&T-instituutsopleider zijn ze verantwoordelijk voor de W&T-opleidingsaspecten van studenten en
voor de W&T-professionalisering van de leerkrachten. Elke academische opleidingsschool kent tenminste één ontwikkelaar W&T, onder wie de W&T ontwikkelen onderzoekslijn valt. Het zijn experts die samen met de schoolteams, opleiders,
studenten en stagekoppels onderwijs ontwikkelen.
In Figuur 0 zijn de participanten van de academische STAIJ-Opleidingsschool
schematisch weergegeven.
Figuur 0: Model Academische STAIJ-Opleidingsschool
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Specifiek voor de opleidingsschool is een ontwikkel- en onderzoekslijn opgesteld.
Het centrale basisconcept dat daaraan ten grondslag ligt is: de didactiek voor
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). De ontwikkel- en onderzoekslijn is
richtinggevend voor de inhoudelijke samenwerking en de inhoud van leerpraktijken en afstudeerprojecten van de pabostudenten. Schoolontwikkeling en opleiding
komen op deze wijze samen. Studenten en personeel van de HvA dragen bij aan
schoolontwikkeling en leren in een levensechte situatie. Het academisch Profiel
W&T is op hoofdlijnen beschreven in Schema 0. Voorbeelden van gerealiseerde
activiteiten zijn ondermeer:
1) leerkrachten en studenten worden geschoold op het gebied van W&T en
2) Pabostudenten en bètastudenten voeren samen opdrachten van scholen uit in
zogeheten combistages.
In de periode tot 2010 werden tachtig leerkrachten geschoold, is een schoolopleider W&T binnen het bestuur aangesteld en wordt met een instituutsopleider W&T
van de lerarenopleiding gewerkt.
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Schema 0: Het Academisch Profiel W&T van de STAIJ-Opleidingsschool
De centrale onderzoeksvraag
Hoe kan het basisconcept OOL W&T zo goed mogelijk worden vertaald naar bruikbare lesen onderzoeksmethoden voor de STAIJ-opleidingsschool en welke (wetenschappelijke)
kennis levert dit op?
Daarvan afgeleide onderzoeks- en ontwikkeldoelen als:
• het ontwikkelen/versterken van begeleidingsmethodieken en vakdidactische kennis
voor (aankomend) leerkrachten door middel van scholing en begeleiding;
• het ontwikkelen van W&T schoolprogramma’s/leerlijnen aangepast aan de eisen/
mogelijkheden van de diverse basisscholen (inclusief schoolconcepten zoals DaltonMontessori-Natuurlijk Leren- Regulier);
• ontwikkelen van methoden om de voortgang van leerlingen bij W&T onderwijs te volgen
(door Embedded Assessment en Action research);
• het verder vormgeven van de academische onderzoekslijn voor de STAIJOpleidingsschool (gekoppeld aan de onderzoekslijn pabo/EWT).
Drie functies van waaruit centrale onderzoeksvraag steeds wordt benaderd:
A. Opleiding en personeelsontwikkeling:
scholing van aankomende en zittende leerkrachten.
B. School- en opleidingsontwikkeling: gericht op innovatie inhoud, organisatie
van het curriculum.
C. Kennisontwikkeling
Kennisdeling: gericht op overdraagbare producten.
Deelprojecten
• Scholing/ pabostudenten (2008/2011) (VTB-PRO)
• Scholing en begeleiding leerkrachten(2008//2011) (VTB-PRO)
• Ontwikkeling van W&T Leerlijnen, didactiek OOL op basisscholen en
• Ontwikkeling van W&T Leerlijnen op de pabo (2009/2010) (VTB-PRO)
• Ontwikkeling lespakketten en aangepaste begeleidingsmethodieken gericht Eurosense en ICT-verrijkt lesmateriaal (2009/2012) (VTB-PRO/Excellentie/
Krachtig Meesterschap)
• Implementatie W&T labs gekoppeld aan de excellentie aanvraag in relatie tot
meervoudige intelligenties (2009/2012) (Excellentie/Krachtig Meesterschap)
• Evaluatie van VTB-Pro EWT (NH 2009/2011)
• Versterken academische leerlijn onderzoek STAIJ (gekoppeld aan onderzoekslijn HvA)

Een achterliggende gedachte van Opleidingsschool STAIJ is dat we de professionaliteit van basisscholen en lerarenopleiding willen versterken. Met de komst van
lectoraten in het hoger onderwijs hebben hogescholen nadrukkelijk een functie
gekregen als het gaat om innovatie en kennisontwikkeling voor het werkveld. Het
basisonderwijs kent een historie waarbij de expertise buiten de schoolorganisaties
werd gepositioneerd bij schoolbegeleidingsdiensten en nascholingsinstellingen.
Schoolbestuur STAIJ en PABO HvA willen graag partner zijn om de expertfunctie binnen het basisonderwijs en de lerarenopleiding te versterken. Het gaat niet
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alleen om samenwerken bij het opleiden van (nieuwe) leerkrachten (functie 1)
maar ook om school- en opleidingsontwikkeling (functie 2) en kennisontwikkeling
(functie 3). Hierbij hebben we de inhoudelijke keuze gemaakt dit te richten op het
gebied van W&T. Dat sluit aan bij het actuele denken over het leraarschap waarbij
de leerkracht niet louter uitvoerder is van elders bedachte zaken. Deze is ook een
professional die richting geeft aan het onderwijs.
Superslimme kinderen uitdagen
Binnen Opleidingsschool STAIJ wordt, naast de genoemde activiteiten als onderdeel van VTB-Pro het Excellentieprogramma basisonderwijs uitgevoerd. Een commissie onder leiding van KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf heeft het innovatieve
programma van de Opleidingsschool STAIJ goedgekeurd.
In dit project gaat het om het stimuleren van excellentie: dat wil zeggen talentvolle
kinderen zo uitdagen dat hun leerpotentieel maximaal wordt benut. Zes basisscholen zullen een ruimte ontwikkelen waarbinnen leerlingen samen hun (ongekende)
cognitieve talenten kunnen ontwikkelen en laten excelleren. Er is gekozen voor
expliciete koppelingen met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
binnen Wetenschap & Techniek. Dit wordt door de beoordelende commissie als
sterk punt gezien. Vanuit het perspectief van personeelsontwikkeling is het project
gericht op verbetering van de vakkennis van aankomend en zittend personeel. Ook
richt het project zich op scholing en ontwikkeling van studenten en leerkrachten
die actief deelnemen.
Vanuit het perspectief van schoolontwikkeling is innovatie van het curriculum
eveneens een belangrijke doelstelling: ontdekken en vastleggen van talent/hoogbegaafdheid, vroege signalering van talent, hoe dat te meten en te registreren en
op basis daarvan in samenspraak met ouders rijke vervolgactiviteiten vaststellen.
Borging van W&T activiteiten in het schoolcurriculum, ontwerpen en inrichten van
de leeromgeving: een doorgaande leerlijn of leerlijnen op het gebied van W&T/onderzoekend leren van PO naar VO, het inrichten van een rijke W&T-leeromgeving,
het implementeren van activiteiten en werkwijzen
Vanuit het perspectief van kennisontwikkeling is het project gericht op overdraagbare producten. De effectiviteit van de activiteiten en werkwijzen en de handelingsbekwaamheid van leerkrachten in W&T- laboratoria wordt onderzocht met als doel
aanbevelingen ter verbetering te doen.
Excellentie W&T wordt ingepast in verschillende onderwijsconcepten als Montessori, Dalton en natuurlijk leren.
Krachtig meesterschap
Aan het Excellentieprogramma basisonderwijs heeft opleidingsschool STAIJ het
project Krachtig Meesterschap gekoppeld. Dit ging in 2010 van start. Krachtig
Meesterschap richt zich op excellentie van leraren op de scholen en leraren
in opleiding. De HvA ontwikkelt als penvoerder van dit project een aantal
excellentieteams. Een hiervan is het Excellentieteam Wetenschap en Techniek.
Naast PABO HvA en STAIJ participeren hierin ook opleidingsschool Amstelwijs
en het EWT.
Doel is het ontwerpen en implementeren van een structuur van een Community
of Practice (COP) van studenten, leraren en lerarenopleiders. Focus daarbij is
de bevordering van inhoudelijke verdieping in W&T. Het moet een functionerend
netwerk zijn dat na beëindiging van het project blijft bestaan. Dit team werkt aan:
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• Verdieping kennis in vakdidactisch en pedagogisch handelen op het gebied van
W&T bij COPleden (leraren, opleiders, studenten).
• Ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische en pedagogische kennis
onder de ‘tweede cirkel’ (leraren, studenten).
• Feedback tussen basisscholen onderling en tussen opleiding en basisscholen
(studenten-leraren) als onderdeel van OPLIS.
Opleiders
Een centrale rol in de verwezenlijking van alle beschreven ambities spelen de
opleiders in school en de instituutsopleiders. Het Opleidingsteam Opleiden in de
School (afkorting OIS) bestaat al sinds 2006, maar het academische Opleidingsteam (afkorting OISA) is vanaf 2008 ingevoerd. De schoolopleider W&T, tevens
techniekcoördinator van een Montessorischool, is bestuursbreed aangesteld. De
taken van de schoolopleider W&T zijn:
• Ondersteunende taken tijdens trainingen.
• Het voeren van individuele intakegesprekken.
• Het verzamelen van gegevens voor relevante onderzoeken binnen het
expertisecentrum.
• Inventariseren van op de scholen reeds aanwezige methoden, leerlijnen en
materialen.
• Het begeleiden van collega’s, individueel dan wel per bouwgroep.
• Interviews met leerlingen voor relevante onderzoeken.
• Het filmen van praktijksituaties voor relevante onderzoeken en het ‘train de
trainers-traject’ binnen het expertisecentrum.
• Het geven van workshops aan leerkrachten en studenten.
• Het onderhouden van netwerkcontacten.
De instituutsopleider W&T is een docent van de pabo die actief participeert in het
opleidingsteam STAIJ en het scholenveld goed kent.
De instituutsopleider is zelf expert op gebied van onderzoekend en ontwerpend
leren en W&T.
Taken van de instituutsopleider zijn:
• Verbindende schakel tussen veld en opleiding binnen de deelprojecten.
• Inhoudelijke ondersteuning/aansturing binnen de deelprojecten
• In samenwerking met de scholen scholings-, ontwikkel- en onderzoeksvragen
formuleren en daar passend op aansluiten.
• Borgen didactisch profiel ‘onderzoekend en ontwerpend leren’.
• Structureren van onderzoeks- en ontwikkellijnen op het gebied van W&T.
• Structureren van deelname van studenten aan W&T activiteiten.
Instituutsopleider W&T en schoolopleider W&T zijn voor studenten de inhoudelijke
experts door wie zij begeleid en beoordeeld worden bij het uitvoeren van activiteiten rondom W&T.
Resultaten
Als onderdeel van de verschillende deelprojecten worden pabostudenten gekoppeld aan studenten exacte wetenschappen om zogeheten ‘combistageprojecten’
op de basisscholen uit te voeren. Aan deze stages kunnen meer dan twee studenten deelnemen.
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In het studiejaar 2008/2009 hebben in totaal twintig studenten meegedaan aan
verschillende projecten rond W&T op verschillende scholen van STAIJ. Zij leverden
daarmee daadwerkelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van lesmateriaal en leeractiviteiten op het gebied van wetenschap en techniek. Begeleiding van de projecten heeft plaatsgevonden door de opleider in school W&T en de instituutsopleider
onder auspiciën van het expertisecentrum Wetenschap en Techniek.
Om een beeld te krijgen van de activiteiten die STAIJstudenten verrichten, staan in
het kader hieronder een aantal voorbeelden van mooie producten.
Voor BAM Utiliteitsbouw: uitgeprobeerd op basisschool ALdoende
Lespakket voor basisscholen waar BAM in de omgeving aan het bouwen is of
waarvoor BAM een nieuwe school bouwt. Doel van het pakket is interesse te
wekken bij zowel jongens als meisjes voor techniek en de bouw.
Voor PABO HvA/RoboCup Junior project: op 8e Montessorischool
Een robot die kan dansen of een doolhof kan doorlopen voor de RoboCup Junior
wedstrijd in NEMO. Werkbladen en lesprogramma voor dit project, met eventueel
handleidingen voor leerkrachten voor op de website van RoboCup.
Voor Stichting Kidzlab:uitgeprobeerd op 8e Montessori
Evaluatie van activiteiten op de website knutsellab.nl en nieuwe activiteiten voor
dezelfde website.
Voor basisschool Aldoende
Ontwikkeling schoolbreed project over duurzame energie.
Voor basisschool Laterna Magica:
Themakisten voor nieuwe onderzoeksruimte voor kinderen, met bijbehorende
workshops
Voor 8e Montessorischool:
Lesmateriaal over elektriciteit voor groep 3 tot en met 5 (één groepje) en groep 6
tot en met 8 (ander groepje), doorlopende lijn.

De academische STAIJ-Opleidingsschool kent op dit moment acht deelprojecten. Er
is vanaf 2008/2009 bij met name de deelprojecten 1, 2, 3, 4 een goede start gemaakt
met concrete resultaten op de gebied van scholing van leerkrachten en studenten,
de ontwikkeling van W&T-leerlijnen op de opleiding en de scholen en de vormgeving van de organisatie van de STAIJ-Opleidingsschool. Deze lijn wordt voortgezet in
de activiteiten op de andere (onlangs opgestarte) deelprojecten 3 t/m 8.
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In het schema op de volgende twee bladzijden worden de deelprojecten met beoogde en al behaalde resultaten zichtbaar.
Willem Plomp is opleidingscoördinator van schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ).
René Onclin is instituutsopleider W&T van de opleidingsschool STAIJ en docent W&T op de
PABO HvA.
Frank Sengers is onderwijskundige en werkte als onderwijsmanager voor PABO HvA. Vanaf juni
2010 is hij opleidingsmanager van Pabo Almere.
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Scholing/
Begeleiding

(Na)scholing en begeleiding
80 leerkrachten:
basisscholen STAIJ
(2008/2011)(VTB-PRO)

Deelproject 2:

Scholing/pabostudenten
(2008/20011)
(VTB-PRO)

Deelproject 1:

Producten en onderzoek

LIO-producten

Online video interactiemethodiek en instrument
W&Tdidactiek tbv leraren.

Maatwerk W&T
Specifieke persoonlijke begeleidings- en
scholingsplannen

Leraren ontwikkelen reflectiekwaliteiten

Invoering Techniekcoördinator/ techniekcommissie

Specifieke begeleidingsplannen gericht op de eigen
schoolsituatie

Expertise-ontwikkeling leerkrachten

Project gericht op schoolsituatie
(bv. lesmateriaal of activiteiten)

Combistage project

Aanbod W&T (6 bijeenkomsten/excursie)

Leertaken/stage gericht op opleidings- en
schoolsituatie

Up tot date kenisniveau en didactische W&T
vaardigheden bij studenten

Bijgesteld pabocurriculum

School- en opleidingsontwikkeling: gericht
op innovatie inhoud, organisatie van het
curriculum

W&T leertaken in leerpraktijken/profilering

Module aanbod W&T in de opleiding
(Module aanbod: Talentenkracht, meiden en W&T,
Wetenschap&techniek als rijke leeromgeving)

Opleiding en personeelsontwikkeling:
gericht op betere methodiek/vakdidactische
kennis (aankomend) leerkrachten

Resultaten per activiteit gegroepeerd naar de 3 functies:

Leraren bespreken met elkaar didactische
sleutelmomenten uit de eigen W&Tpraktijk

Samenwerking met landelijk kenniscentrum Betaleraren (Eccent)

Scholingsprogramma is overdraagbaar (beschreven)

Presentaties van studenten aan elkaar en aan
opdrachtgevers
STAIJ-website als platform

Presentaties van studenten aan elkaar en aan
opdrachtgevers

Publicaties:
·
Techniek op de pabo
·
Meiden en Techniek
·
Talenten herkennen

Kennisbasis W&T

Kennisontwikkeling
Kennisdeling: gericht op overdraagbare
producten

het ontwikkelen/versterken van begeleidingsmethodieken en vakdidactische kennis voor (aankomend) leerkrachten door middel van scholing en begeleiding;
het ontwikkelen van W&T schoolprogramma’s/leerlijnen aangepast aan de eisen/mogelijkheden van de diverse basisscholen (inclusief schoolconcepten zoals Dalton-Montessori-Natuurlijk
Leren- Regulier);
ontwikkelen van methoden om de voortgang van leerlingen bij W&T onderwijs te volgen (bv. Embedded Assessment en Action research)
het verder vormgeven van de academische onderzoekslijn voor de STAIJ-Opleidingsschool (gekoppeld aan de onderzoekslijn pabo/EWT).

Activiteiten van de academische STAIJopleidingsschool:

·
·

·
·

Daarvan afgeleide onderzoek- en ontwikkeldoelen:

Hoe kan het basisconcept OOL W&T zo goed mogelijk worden vertaald naar bruikbare les- en onderzoeksmethoden voor de STAIJ-opleidingsschool en welke
(wetenschappelijke) kennis levert dit op?

De centrale onderzoeksvraag:

Het Academisch Profiel W&T van de STAIJ-Opleidingsschool
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Onderzoek

Ontwikkeling

Versterken academische
leerlijn onderzoek en
onderwijs ontwerpen
(gerelateerd aan HvA
onderzoekslijn)
(2008-2012)

Evaluatie van VTB-Pro
nascholingsaanbod:
- attitude leerkracht
- Schoolprogramma
- OOL didactiek
EWT (2009/2011)
Deelproject 8:

Deelproject 7:

Onderzoeksdoelen gekoppeld
aan deelprojecten 2, 3 en
5 (2009/2012) (VTB-PRO/
Excellentie/Krachtig
Meesterschap)

Deelproject 6:

Implementatie W&T labs
gekoppeld aan de excellentie)
(/Excellentie/Krachtig
Meesterschap)

Ontwikkeling van W&T
leerlijnen en OOL op de pabo
2009/2011
(VTB-PRO)
Deelproject 5:

Deelproject 4:

Ontwikkeling van W&Tleerlijnen en didactiek van
het OOL op basisscholen
(2009/2012)
(VTB-PRO/Excellentie/
Krachtig Meesterschap)

Deelproject 3:

STAIJ-Opleidingsschool vertaalt criteria van het
afstudeerproject (HvA/EWT) naar de ontwikkel- en
onderzoeksleerlijn

pabostudenten doen onderzoek (bv. LIO-product)
naar bv. video-analyse, interventies, casestudies over
piloting embedded assessment en logboekgebruik,
ontwikkelen lespakketten, vormen van OOL

Onderzoek naar gebruik Eurosense en ICT-verrijkte
lessen (deelproject 5), bottlenecks bij ICTimplementatie (intensieve begeleiding leerkrachten/
studenten door onderzoekers)

Onderzoek naar Mentoring (deelproject 2 en 3)
van participerende leerkrachten: video-analyse,
reflectie en observatie van lessen, interventies.
Verbetersuggesties.
(Intensieve begeleiding leerkrachten/studenten door
onderzoekers)
Parallel hieraan:
Onderzoek naar W&T OOL(deelproject 3): analyse
effectiviteit programma’s , didactiek OOL. Suggesties
voor verbetering .

Leerling vertoont toename cognitieve competenties
W&T en kan vanuit onderzoeksvragen eigen leren
vormgeven

Leerkracht/student kan leerling verdiepende
competenties W&T bijbrengen met oog voor
‘excellentieprogramma’

Minor Wetenschap en Techniek

Model ontwikkel-onderzoeksleerlijn overdraagbaar
maken

Ontwikkel- en onderzoeksleerlijn geïmplementeerd
op de STAIJ-Opleidingsschool

Community of practice op (boven)schoolniveau
Bijgestelde OOL Didactiek

Presentaties en papers o.m.
ORD 2010
ESERA 2011
journal of science teacher education.

Vakpublicaties “leerzame praktijken

Videomateriaal staat ter beschikking voor VTB-PRO/
pabo, publicatie en presentatie op de ORD en op een
internationale conferentie (Istanbul 2009)

Presentatie onderwijs-researchdagen 2010
wetenschappelijke publicatie
vakpublicaties

Externe experts en koppels pabo- en bèta-studenten
begeleiden leerlingen;
uitwisseling van kennis en publicatie over inpassen
excellerenprogramma in relatie tot onderwijsconcepten

Analyse en evaluatie W&Tprogramma pabo (rapport)

Presentatie minorproducten

Mentoring/videoanalyses/observaties/Vormen van
Communities of Practices (peers)
Videomateriaal tbv VTB-PRO/pabo nascholing en
studentenscholing

Kennis over het effect van scholingsarrangement op
de effectiviteit van (toekomstige) nascholing

Beschrijving W&T-programma op schoolniveau
(schoolontwikkeling)

Invoeringsdidactiek ICT-verrijkte lessen, toepassen
van analyse en suggesties voor VTB-proscholen
STAIJ

Toepassen van analyse en verbetersuggesties voor
VTB-Proscholen STAIJ

Beschrijving voortgang implementatie OOL op klas
en schoolniveau.

Verdiepend en verbredend aanbod W&T
Leeractiviteiten in laboratoria

Bijstellen, doorontwikkelen W&T OOL in aanbod

Overdraagbaar maken van mentoring van twee
voorhoede scholen naar naar andere STAIJscholen
(Inzicht in transfer van begeleidingmethodiek naar
andere schoolcontext)

Leraren proberen nieuwe lessen uit in de klas.
Terugkoppeling naar trainingsessies (deelproject 2)

Module aanbod W&T in de opleiding
(Module aanbod: Talentenkracht, meiden en W&T,
Wetenschap&techniek als rijke leeromgeving)

Implementatie W&T OOL in schoolplan en school
curriculum (contextaanpassingen voor div.
basisscholen)

Begeleiding van leerkrachten (video) en leerlingen
(logboek/embedded assesment) en feedback gericht
op vernieuwing W&T-leerlijnen/OOL Didactiek
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Samen sterker in combistages
Als onderdeel van het programma VTB-Pro hebben in onze regio vele pabo- en
bètastudenten in duo’s en trio’s samen stage gelopen. Dit leidde tot mooie producten, zoals leskisten, lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen, ontdekpaden,
proefjes, werkstukken, roboticawedstrijden en nog veel meer. Opdrachtgevers
van de stages zijn basisscholen, kennisinstellingen en bedrijven.
Tekst: Welmoet Damsma  en Paul Ruis

Bij een combistage werken pabo- en bètastudenten aan opdrachten op het gebied
van Wetenschap & Techniek. Opdrachtgevers zijn, naast basisscholen, onder meer
Technika 10 Amsterdam, proefjes.nl, bouwbedrijf BAM, Corus, Tuindorp Dijkzicht,
het AMSTEL Instituut en Artis. De bètastudenten komen van verschillende universiteiten en hogescholen: zij studeren bijvoorbeeld natuurkunde, biomedische
wetenschappen, e-technology of wiskunde. Elk van de studenten besteedt 160 uur
aan de stage-opdracht en wordt hiervoor betaald. De stage kan dus worden gezien
als een bijbaan. Als alternatief kunnen studenten er enkele vrije studiepunten mee
verdienen (op eigen initiatief).
De intersectorale samenwerking tussen opdrachtgever, basisschool, pabo en
technische opleiding is de kracht van combiprojecten. Bètastudenten zetten hun
kennis over natuurwetenschappen in, pabostudenten hun didactische kennis en
ervaring. Door de vakoverstijgende combi leren pabostudenten meer over wetenschap en techniek; techniekstudenten ontwikkelen zich op het gebied van pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden, basisscholen raken op laagdrempelige wijze vertrouwd met wetenschap en techniek en worden geholpen met
een concrete behoefte. De intersectorale samenwerking vindt niet alleen plaats op
studentniveau. Tijdens de uitwisseling komen begeleiders van de pabo met externe
partijen zoals bedrijven in contact. Opleidingen treden buiten hun natuurlijke werkgebied en breiden hierdoor hun netwerk verder uit.
Inspirerend
De studenten krijgen een opdracht toegewezen of mogen er zelf één uitkiezen. Om
kinderen enthousiast te maken voor de bouw ging een combi voor de BAM bijvoorbeeld aan de slag met de ontwikkeling van leskisten. Later is voor een andere
combistage ook nog een veiligheidsprotocol geschreven voor een bezoek aan een
bouwplaats. De leskisten zijn inmiddels verspreid over alle pabo’s in de regio zodat
pabostudenten deze kunnen benutten voor hun stage. Voor een basisschool die
een speciale onderzoeks- en ontwerpruimte wilde gaan inrichten, werd speciaal
ook materiaal ontwikkeld, over de fiets en binaire getallen. Andere scholen wilden
een leerlijn voor wetenschap & techniek, W&T-workshops voor hun leraren of
advies over de leermethode die zij het beste konden kiezen.
Een derdejaars student pabo en een student technische informatica hebben de site
www.dewereldopgoogle.nl voor basisschoolleerlingen opgezet. Opdrachtkaarten
en de site rondom Google Earth, bevatten handleidingen voor leerkrachten, links
naar interessante sites en een forum.
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In plaats van het traditionele kennisoverdrachtmodel leren studenten van elkaar
al werkende, buiten een gewone onderwijssetting. Zij zijn zeer enthousiast over
de combistages en vinden het leuk om samen te werken met iemand van een heel
andere studierichting, ze ervaren dit als inspirerend. De pabostudenten blijken het
prettig te vinden een bijbaan te hebben die met hun studie te maken heeft: ze zeggen veel te leren over de manier waarop je wetenschap & techniek kunt aanbieden
in een klas. Dankzij de steun en kennis van de bètastudenten voelen ze zich zekerder op dit voor hen vrij onbekende gebied. De bètastudenten vinden het op hun
beurt een leerzame ervaring om op een basisschool rond te kijken en veel van hen
zijn verrast over het niveau en de inzet van de kinderen. De meesten zijn, sinds ze
zelf van de basisschool afkwamen, niet veel meer in contact geweest met kinderen
in de basisschoolleeftijd.
Van 2008 tot 2010 zijn er zo’n tweehonderd combistagiairs actief geweest, via de
PABO HvA (110), Pabo Almere (52) en Pabo INHolland (36).
Opmerkelijke uitspraken over combistages
Een tweedejaars pabostudent: “Ik heb veel geleerd, gedaan en geprobeerd en kijk nu
heel anders aan teg en de wereld die ik dagelijks om mij heen zie. Ik ga mezelf vragen
stellen bij bepaalde situaties in het dagelijkse leven. Wat gebeurt er als ik dit doe of
juist zo doe? Dit doe ik de hele dag door, achter elk voorwerp kun je wel een proefje
bedenken en iets nieuws achterhalen.”
Een tweedejaars natuurkundestudent: “Je hebt beiden een heel ander denkkader en ik
denk dat het goed is als je elkaar hier af en toe uit kan verlossen. Ik denk dat bij deze
stage de kinderen, mijn stagepartner en ikzelf veel hebben geleerd en hiervan hebben
geprofiteerd.”
Een leerling van een basisschool (8 jaar): “Dit zijn de leukste lessen... Je mag zelf wat
doen en onderzoeken! We deden bijvoorbeeld een wedstrijd ‘helikoptertjes maken’: als
je er een maakte met wieken die het beste draaiden, kon je winnen. Ik won niet, maar
het was wel vet!”

Welmoet Damsma is docent Wetenschap & Techniek aan PABO HvA en coördinator
combistages HvA.
Paul Ruis is programmamanager van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek
en projectleider professionalisering W&T voor de HvA.
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Deel
Deel IV
IV
15

Woorden spetteren om je heen: taal en W&T
Wim van Beek

16

Waarnemen met de zintuigen van de computer
Frank Schweickert en Ed van den Berg

17

Games op de basisschool
Gerda Manneveld

18

Proefjes voor de onderbouw
Bettina van de Kar

19

Handleiding bij techniektorens
Bettina van de Kar

20

TalentenKracht
Fokke Munk, Leo Prinsen

W&T in het basisonderwijs

Vanuit het EWT zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet om naast de lerarenopleidingen ook het basisonderwijs nieuwe input te geven bij de verdere ontwikkeling van W&T. De belangrijkste stimulans is natuurlijk het scholingstraject
W&T voor leraren, dat door het EWT is ontwikkeld en door de pabo’s is uitgevoerd.
Aandacht voor aansluiting van W&T op de onderwijsconcepten is ook een
belangrijke ontwikkeling en wordt apart behandeld in het volgende deel van dit
boek. Deel III beschrijft enkele vooruitstrevende onderwijstoepassingen. Het
vernieuwende karakter bracht een zoekproces met zich mee: welke ideeën komen
tegemoet aan de behoeften van de scholen? We willen voorop lopen, maar niet te
ver vooruit.
Een manier om leraren mee te nemen in onderwijsvernieuwingen is om het effect
daarvan aantoonbaar maken. Achterstand in taalontwikkeling bij leerlingen is een
belangrijk probleem. Het blijkt dat onderzoekend leren bij W&T een systematisch
gebruik van begrippen mogelijk maakt en de taalontwikkelomgeving voor
leerlingen te verrijkt.
De computer is een krachtig hulpmiddel voor onderzoekend leren. Het kan
natuurwetenschappelijke verschijnselen op een intuïtieve manier meetbaar
maken en weergeven in getallen en grafieken. Leerlingen kunnen zich daardoor
focussen op de betekenis van verschijnselen en redeneren over de samenhang
ervan. Maar soms is de praktijk weerbarstig, zoals het voorbeeld van de games
laat zien. Combistagestudenten probeerden een game uit in de klas en liepen
tegen problemen op. Drie andere artikelen over combistages beschrijven
succesvolle voorbeelden van onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen
bètastudenten, zoals Lesbrieven techniek en een proefjesmap.
Hoe kun je het bètatalent van jonge kinderen stimuleren met onderzoeksactiviteiten? Munk en Prinsen hebben enkele zogeheten Talentenkrachtactiviteiten met
individuele leerlingen omgezet naar een situatie in een klas met meer leerlingen
en doen hiervan verslag (hoofdstuk 20).
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15

Woorden spetteren om je heen
Taal en W&T
Kinderen kunnen niet alleen met het vak taal hun woordenschat uitbreiden. Ook
in lessen voor andere vakken, zoals W&T, kunnen zij hun woordenkennis verrijken. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek ‘zinken en drijven’, onderdeel van
een pilot van INHolland op de St. Lukasschool in Amsterdam. Op de school zitten
relatief veel allochtone leerlingen met een grote taalachterstand.
Tekst: Wim van Beek

Taal speelt in het leven van een kind een belangrijke rol. Veel allochtone kinderen
ontwikkelen in de eerste jaren hun moedertaal maar blijven achter in de ontwikkeling van de Nederlandse taal, vooral in hun woordenschatontwikkeling. Daarnaast zijn er veel Nederlandse kinderen die thuis weinig gestimuleerd worden in
hun taalontwikkeling (Vogels en Bronneman-Helmers, 2003). Ook zij starten op
de basisschool met een beperkte woordenschat. In een case study op een ontwikkelingsgerichte school is nagegaan of het mogelijk is een rijk taalaanbod te
verzorgen volgens de principes van taalgericht zaakvakonderwijs (Van Beek en
Verhallen, 2004) binnen het reguliere onderwijsprogramma. Hiervoor zijn op de
St. Lukasschool in Amsterdam een aantal onderwijsactiviteiten uitgevoerd. Op de
school zitten voornamelijk allochtone leerlingen met een beperkte woordenschat
in het Nederlands. De St. Lukasschool werkt volgens verschillende principes van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO richt haar onderwijs in vanuit thema’s.
De thema’s worden zodanig gekozen dat het voor kinderen interessant is ermee
aan de slag te gaan; om te spelen en te onderzoeken. Met andere woorden; de
thema’s zetten aan tot de brede ontwikkeling van de kinderen. Thema’s maken de
samenhang tussen de verschillende activiteiten mogelijk. Aan de activiteiten binnen het thema worden de volgende eisen gesteld (Janssen-Vos,1997);
• de activiteiten moeten voor de kinderen zinvol zijn, betrokkenheid oproepen en
de kinderen moeten actieve deelnemers worden tijdens de activiteiten,
• de activiteiten moeten ontwikkeling bij kinderen bevorderen,
• de activiteiten zijn afkomstig uit de sociaal-culturele wereld of de natuur.
In het thema ‘Water’ zijn verschillende activiteiten opgezet en is het onderdeel
‘zinken en drijven’ als onderzoeksactiviteit uitgekozen om nader te bekijken.
Eerst is aan leerkrachten gevraagd met drie kleuters een onderzoeksactiviteit bij
de watertafel uit te voeren rond het thema ‘zinken en drijven’. De leerkrachten
hadden hiervoor verder geen bijzondere instructies ontvangen. De activiteit zou
uitgevoerd worden als één van de onderdelen van het dagelijkse programma. We
hebben deze eerste onderwijsactiviteiten “de nulmeting” genoemd.
Tegelijkertijd is er een onderwijsactiviteit ‘zinken en drijven’ helemaal voorbereid:
daarbij is rekening gehouden met taalontwikkeling en de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Dit noemen we de experimentele lessen.
Voor het uitvoeren van de experimentele lessen zijn de leerkrachten geïnstrueerd
om de activiteit ‘zinken en drijven’ nogmaals uit te voeren, maar nu volgens de
principes van taalontwikkeling in interactie zoals beschreven door Verhallen en
Walst (2001) en de onderzoeksfasen zoals beschreven door Graft en Kemmers
(2007).
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Tenslotte is voor de woordselectie gebruik gemaakt van de publicatie ‘Duizend-enéén-woorden’ van Bacchini e.a. (2005). Alle lessen zijn met video opgenomen en
daarna geanalyseerd op taalontwikkeling.
Taalontwikkeling en woordselectie
Ter voorbereiding op deze onderzoeksactiviteit is voor de woordselectie gebruik
gemaakt van de `Duizend-en-één-woorden` woordenlijst van S. Bacchini e.a.
(SLO, 2005). In deze publicatie staan drie woordenlijsten die gebruikt kunnen worden om woorden uit te selecteren, afhankelijk van het woordenschatniveau van de
kinderen.
Sublijst 1 bestaat uit 52 woorden die als eerste geselecteerd kunnen worden wanneer de kinderen met een zeer geringe woordenschat de basisschool binnenkomen. Sublijst 2 bestaat uit 203 woorden en sublijst 3 bestaat uit 1001 woorden.
Bij het selecteren van de woorden voor deze onderwijsactiviteit is gebruik gemaakt
van sublijst 2 en 3. Telkens is gekeken of er woorden in de sublijsten stonden die
iets te maken hadden met het thema ‘zinken en drijven’.
In onderstaande tabellen is de uiteindelijke selectie weergegeven.
Tabel geselecteerde woorden
Woorden/begrippen

Sublijst 1,2 of 3

Woorden/begrippen

Sublijst 1,2 of 3

Beneden

3

Nat

2

Bodem

X

Onder

3

Droog

3

Op

2

Drijven

X

Voorzichtig

3

Gebeuren

3

Zakken

X

Hoeveel

3

Zinken

X

Bovenaan staat aangegeven uit welke sublijst de geselecteerde woorden afkomstig
zijn. Daarnaast zijn er woorden geselecteerd die onlosmakelijk met het onderwerp
verbonden zijn maar niet in de sublijsten voorkomen. Achter deze woorden staat
een X.
Verder is nog een ander criterium gehanteerd bij het selecteren van de woorden:
deze kunnen ingedeeld worden in twee groepen, namelijk;
• Nuttige woorden
• Pregnante context woorden
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Nuttige woorden zijn in veel verschillende contexten te gebruiken. Daarnaast zijn
er woorden die typerend zijn voor het te behandelen onderwerp. Bij het selecteren
van woorden gaan we er vanuit dat er ongeveer evenveel nuttige als pregnante
context woorden gekozen kunnen worden. Dit geeft het volgende beeld.
Tabel nuttige / pregnante woorden
Woorden/begrippen

Woorden/begrippen

Beneden

Nuttig

Bodem

Pregnant

Gebeuren

Nuttig

Droog

Pregnant

Hoeveel

Nuttig

Drijven

Pregnant

Onder

Nuttig

Nat

Pregnant

Op

Nuttig

Zakken

Pregnant

Voorzichtig

Nuttig

Zinken

Pregnant

We weten nu welke woorden tijdens de onderzoeksactiviteit aangeboden moeten
worden. Er kan wel worden opgemerkt dat andere woorden evengoed geselecteerd
hadden kunnen worden. De keuze is natuurlijk ook afhankelijk van het taalniveau
van de kinderen die aan de activiteit gaan meedoen.
Omdat de meeste kinderen die gaan deelnemen aan ‘zinken en drijven’ een grote
taalachterstand hebben, is ervoor gekozen het accent te leggen op ‘Taalaanbod’
en ‘Feedback op taalgebruik van de kinderen’. Met andere woorden; in de activiteit
gaat het er niet zozeer om dat de kinderen veelvuldig aan het woord zijn maar dat
de leerkracht vooral in zijn onderwijsaanbod rekening houdt met een goed taalaanbod dat met name gericht is op het aanbieden van de geselecteerde woorden.
Onderzoekende activiteiten bieden goede mogelijkheden om de taal
(woordenschat) uit te breiden. Met name kinderen met een taalachterstand
zijn erg geholpen wanneer op een zorgvuldige manier gewerkt wordt aan
woordenschatuitbreiding.
Taal leren is een interactief proces waarbij de rol van de leerkracht van groot
belang is. Om te groeien in de taal, hebben de kinderen taalgroeimiddelen nodig
(Verhallen en Walst 2001). Er worden drie taalgroeimiddelen onderscheiden;
1. taalaanbod
2. taalruimte
3. feedback op taalgebruik
Taalaanbod
Wanneer kinderen een goed taalaanbod krijgen, leren ze daarmee ook de taal.
Het taalaanbod krijgen ze in de thuissituatie o.a. van de ouders, broertjes en zusjes
en vriendjes en vriendinnetjes. Op school zorgt de leerkracht voor een goed taalaanbod.
De leerkracht weet welke woorden aan welke leerlingen aangeboden moeten
worden opdat de kinderen daarmee hun woordenschat uitbreiden. Doorgaans
leren kinderen ongeveer 7 nieuwe woorden per dag. Kinderen met een taalachterstand zouden eigenlijk nog wat meer woorden aangeboden moeten krijgen omdat
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ze dan de taalachterstand kunnen inlopen. Het leren van nieuwe woorden is geen
eenvoudige zaak. Er moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten die
hieronder beschreven zullen worden.
Bij taalaanbod spelen de volgende onderdelen een rol;
• betrokkenheid
• begrijpelijkheid
• boven niveau
Deze drie componenten worden ook wel de 3 B’s van het taalaanbod genoemd.
Hoewel het als vanzelfsprekend klinkt dat we eerst de betrokkenheid moeten realiseren, kennen we allemaal voldoende voorbeelden van sprekers die niet in staat
zijn deze betrokkenheid te realiseren met als gevolg dat het gehoor afhaakt.
Een goede leerkracht realiseert betrokkenheid met behulp van zijn stemgebruik;
hij kan iets heel spannend introduceren. Betrokkenheid is ook te realiseren door
te beginnen bij wat de kinderen al weten of door een uitdagende opdracht te
geven. Tenslotte is het ijzersterk wanneer je voorwerpen, platen of bijvoorbeeld
op smartboard een filmpje kan laten zien. Als de betrokkenheid is gerealiseerd,
kan een leraarkracht die vasthouden door oogcontact te maken met de kinderen,
door af en toe harder of zachter te praten of door de kinderen actief mee te laten
doen en ze zelf activiteiten te laten uitvoeren. Mocht de aandacht toch verslappen,
dan moet de betrokkenheid hersteld worden. Mocht de betrokkenheid niet meer te
herstellen zijn, dan valt er niets anders te doen dan de activiteit af te breken. Immers; geen betrokkenheid, geen leermogelijkheden!
Begrijpelijkheid
Bij begrijpelijkheid stemt de leerkracht zijn taalaanbod af op het niveau van een
leerling of groep. De taalzwakkere leerlingen wordt een rijk taalaanbod geboden,
terwijl de taalsterkere kinderen uitgenodigd zullen worden om meer verbaal mee
te gaan doen.
Bij taalzwakke kinderen “gaan we kijken wat er zal gebeuren als…..” : de leerkracht verwoordt wat er gedaan gaat worden. Taalsterke kinderen kunnen hun
gedachten al veel meer onder woorden brengen omdat ze daarvoor woorden tot
hun beschikking hebben.
Er vindt fine-tuning plaats en elke leerling wordt zo op het juiste taalniveau
bediend. Begrijpelijkheid wordt ook gerealiseerd door zinnen korter te maken,
belangrijke zaken te benadrukken of te herhalen. Erg sterk is het voorop plaatsen
van woorden in de zin zodat die woorden benadrukt worden (topicalisatie). “Zinken
en drijven; ik wil het met jullie eens hebben over zinken en drijven.”
Boven niveau
Kinderen leren door ze uit te dagen en ze zo in de zone van de nabij gelegen
ontwikkeling te brengen (Vygotsky). Met behulp van de leerkracht komt het kind
een stapje verder. Dat geldt ook voor het taalleren. Door kinderen in situaties te
brengen waarbij ze iets willen zeggen over de waargenomen fenomenen of processen, zijn ze extra ontvankelijk om daarvoor de goede woorden te gebruiken. Dat
zijn dan ook de juiste momenten om de woorden aan te bieden. Het beste kan dat
gedaan worden in een rijke context. Hoewel er nieuwe woorden worden gebruikt,
maakt de context duidelijk wat er met de woorden wordt bedoeld. Voor de kinderen
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is het ook een betekenisvolle situatie waarin het bijna vanzelfsprekend is dat ze de
nieuwe woorden gaan gebruiken. Sterker nog; de kinderen hebben in die situatie
de behoefte aan de nieuwe woorden omdat ze daarmee hun gedachten goed kunnen uitdrukken.
Wanneer de kinderen de nieuwe woorden eenmaal geleerd hebben, kunnen ze de
woorden ook in een meer gedecontextualiseerde situatie gaan gebruiken.
Taalruimte
Piano spelen leer je alleen door veel op een piano te oefenen. Hetzelfde geldt
voor het gebruik van taal. Je leert de taal gebruiken door deze veel te gebruiken.
Kinderen moeten derhalve veel ruimte krijgen om te praten (en dus te oefenen met
de taal).
Leerkrachten zijn nogal eens geneigd zelf veel aan het woord te zijn terwijl ze
eigenlijk ruimte moeten scheppen om de kinderen aan het woord te laten.
Bij taalruimte gaat het om twee aspecten;
• beurtruimte
• onderwerpruimte
Beurtruimte
Bij beurtruimte moet de leerkracht ervoor waken dat de kinderen voldoende
ruimte krijgen om aan bod te komen en ruimte krijgen om te spreken. Immers; de
taal leer je spreken door veel te praten! Maak met de kinderen afspraken over de
beurten. Zorg ervoor dat de kinderen kunnen uitspreken en als ze ogenschijnlijk
klaar zijn met spreken, gun ze dan de tijd door toch nog even stil te blijven. Vaak
willen ze nog meer vertellen. Ondersteun de verteller met non-verbale communicatie. Voorkom ook dat andere kinderen de beurt overnemen.
Onderwerpruimte
Kinderen worden uitgedaagd zelf onderwerpen aan te snijden. Stimuleer hen om
te vertellen wat ze willen bespreken. Je komt er zo nog beter achter wat de kinderen denken en hoe ze over onderwerpen denken. Dat geeft meer de gelegenheid
om op de juiste manier bij het niveau van de kinderen aan te sluiten. Door extra
vragen te stellen, geeft een leerkracht de leerling extra ruimte om meer over het
onderwerp te vertellen. Geef de kinderen echt de ruimte om te spreken. Beter vier
kinderen uitvoerig aan het woord laten dan twaalf kinderen enkele woorden laten
zeggen.
Feedback
Feedback op taalgebruik van de kinderen zorgt voor een goede taalverwerving bij
de kinderen. Kinderen experimenteren met de taal en zijn op zoek naar de juiste
taalvormen. Voortdurende feedback op hun taalgebruik zorgt ervoor dat ze de kans
krijgen dat te verbeteren.
Feedback kan bestaan uit de bevestigende herhaling. De taaluiting van het kind
wordt herhaald en de leerkracht geeft aan dat de leerling het goed heeft gezegd.
Door het kind te complimenteren, krijgt het zelfvertrouwen om verdere stapjes te
maken in zijn of haar taaluitingen.
Soms wil een kind iets vertellen maar komt hij niet goed uit zijn woorden. Een
ideale kans om hem of haar een nieuw woord te leren! Het kind heeft namelijk een
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dringende behoefte aan dat woord omdat het gedachten dan wel goed kan uitdrukken. Het is een concrete situatie van de zone van naaste ontwikkeling. In die gevallen is de feedback gericht op het verhelderen.
Daarnaast bestaat er de verbeterde herhaling. Een kind vertelt iets maar gebruikt
een verkeerd woord of een verkeerde zinsconstructie. De leerkracht geeft dan de
verbeterde vorm aan. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de leerling wel de
goede taal gebruikt maar inhoudelijk een fout maakt; de leerkracht geeft dan een
inhoudelijk verbeterde feedback. In alle gevallen is het kind het meest gebaat bij
een directe feedback op zijn taalgebruik en moet er niet mee gewacht worden tot
een later moment.
In de onderwijsactiviteit ‘zinken en drijven’ is vooral ingezet op taalaanbod en feedback op taalgebruik. Het is de eerste onderwijsactiviteit over dit onderwerp en de
kinderen moeten eerst de woorden aangeboden krijgen (taalaanbod) voordat ze de
woorden ook kunnen gaan gebruiken (taalruimte).
Onderzoek doen met de kinderen
‘Zinken en drijven’ is opgezet volgens het stappenplan van onderzoekend leren
zoals beschreven door Graft en Kemmers (SLO 2007).
Bij onderzoekend leren gaat het er vooral om dat de kinderen leren op een min of
meer systematische wijze een onderzoek uit te voeren. Nieuwsgierigheid en enthousiasme om te willen onderzoeken, moeten worden gehonoreerd en kinderen
ontwikkelen allerlei onderzoeksvaardigheden, zoals vragen stellen, voorspellingen
doen, oplossingen bedenken, waarnemen, registreren, samenvatten en concluderen.
In de onderzoeksactiviteit ‘zinken en drijven” is ervoor gekozen te onderzoeken
welke materialen blijven drijven en welke zullen zinken.
Hiervoor zijn de volgende fasen in het onderzoek te onderscheiden;
1. Confrontatie
2. Verkennen
3. Opzetten van het experiment
4. Uitvoeren van het experiment
5. Waarnemen
6. Concluderen
Voor de onderzoeksactiviteit ‘zinken en drijven’ is de opzet als volgt.
1. Confrontatie
De leerkracht presenteert een hoeveelheid materialen en de waterbak. De kinderen krijgen de kans hun enthousiasme te uiten. Ze zullen misschien ideeën
benoemen wat ze zouden willen doen met de materialen. Dit moet direct bevestigd
worden dat dat ook gedaan gaat worden maar dat er eerst naar de materialen
gekeken gaat worden. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan het vastleggen van de waarnemingen die gedaan gaan worden. De leerkracht benoemt de
voorwerpen en benoemt ook de verschillende eigenschappen. Bijvoorbeeld: “de
knijper; de knijper is van hout en in het midden zit een stukje ijzer.” Hiermee verzorgt
de leerkracht goed taalaanbod.
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2. Verkennen
Een leerling wordt uitgenodigd om een voorwerp te pakken en het in het water te
doen. De leerkracht benoemt alle handelingen (zie hieronder). Dit wordt twee of
drie keer herhaald. De kinderen worden uitgenodigd verschillende spullen te pakken en om de beurt in het water te doen. De leerkracht benoemt de voorwerpen
(niet vragen: “wat is dat?”). Hij benoemt de waarneming: “Jongens wat zien we?
De tak blijft op het water liggen; de tak blijft drijven. Zien jullie dat, de tak blijft op het
water drijven.” Wanneer aan de kinderen wordt gevraagd te vertellen wat ze zien,
bestaat de kans dat zij nog te weinig woorden kennen, waarmee zij hun gedachten
kunnen uitdrukken en derhalve dus niet over de woorden beschikken om te vertellen wat ze willen zeggen.
De leerkracht maakt de overgang van exploreren naar onderzoeken: “Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de XXXX van Nana? Wat denk je Nana, zal jouw
XXXX ook blijven drijven of zal het naar de bodem gaan (gebaar naar de bodem
maken), zal het XXX zinken?”
De cursieve woorden zijn de geselecteerde woorden die de kinderen niet kennen
en dus veelvuldig aangeboden moeten worden. Doordat de leerkracht hier het
initiatief neemt, is hij ook in staat de geselecteerde woorden veelvuldig te laten
klinken. De leerling spreekt een verwachting uit of maakt een gebaar. Hierop wordt
door de leerkracht talige feedback gegeven.
3. Opzetten experiment
Nadat de kinderen een eerste verkenning achter de rug hebben, moet er een
onderzoeksvraag in beeld komen. Misschien dat een kind het spelenderwijs noemt
en anders zal de leerkracht het moeten inbrengen; “Ik ben benieuwd wat er zal
gebeuren met...? Zal het gaan zinken of blijft het drijven?” De kleuters spreken een
verwachting uit. Deze voorspelling kan vastgelegd worden in een tabel (zie hieronder).

Wat denk je?
Voorwerp
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Drijven

Zinken

Uitbreiding van de tabel kan plaatsvinden als ook de resultaten van het experiment
worden vastgelegd.

Wat denk je?

Wat zie je!

Voorwerp

4. Uitvoeren experiment
Een kleuter pakt een voorwerp. De leerkracht vraagt naar de verwachting. Hoe
moet dat genoteerd worden in de tabel? Kleuters proberen dat samen op te lossen.
De kleuters kruisen aan wat ze denken.
Hierna wordt het experiment uitgevoerd en doen de kinderen de waarnemingen.
“Wat zien we gebeuren?” “De tak blijft boven, de tak blijft drijven. Hij gaat niet naar
de bodem (aanwijzen).”
Dit wordt met een aantal voorwerpen herhaald. Ook verschillende keren met dezelfde voorwerpen (bijvoorbeeld diverse kiezelstenen of knijpers)
Telkens vindt de talige begeleiding plaats en worden de handelingen van de kleuters benoemd; er is een rijk taalaanbod. Aan het eind worden alle drijvende voorwerpen uit het water gehaald. “Hoeveel voorwerpen bleven drijven?” Hetzelfde wordt
gedaan met de gezonken voorwerpen. “Hoeveel voorwerpen zijn gezonken?
Hoeveel steentjes zijn gezonken? Hoeveel XXX zijn er gezonken, Hoeveel YYY bleven er
drijven?”
5. Waarnemen
De kinderen noteren de voorspellingen en hun waarnemingen in de tabel. Ze kunnen zelf een kruis of streep zetten in het juiste vak.
Bij de voorspellingen kan het voorkomen dat sommige kinderen denken dat een
voorwerp zal gaan zinken terwijl anderen denken dat het zal blijven drijven. Dit lossen de kinderen heel praktisch op door bij de verwachting twee kruisjes te zetten.
6. Concluderen
Na afloop van het onderzoek worden de materialen opzij gelegd en bespreekt de
leerkracht de resultaten uit de tabel met de kinderen. Welke voorwerpen blijven
er drijven? Welke voorwerpen zinken? Hier wordt een sterk beroep gedaan op de
taalvaardigheid van de kinderen dus is veelvuldige ondersteuning en goede feedback noodzakelijk.
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Resultaten van de pilot
Wanneer we de twee activiteiten (nulmeting en experimentele lessen) met elkaar
vergelijken, kunnen aanzienlijke verschillen worden geconstateerd in het woordenschataanbod.
Groep 2

Numering

Zinken en drijven
Onderzoek

Nabespreking

Woorden

Sublijst
1,2 of 3

totaal

door lk

Door ll

totaal

door lk

door ll

totaal

door lk

door ll

Beneden

3

6

2

4

2

2

0

16

9

7

Bodem

X

1

0

1

7

5

2

3

3

0

Droog

3

0

0

0

9

6

3

0

0

0

Drijven

X

14

8

6

61

40

21

15

9

6

Gebeuren

3

3

3

0

16

16

0

6

6

0

Hoeveel

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

Nat

2

1

1

0

14

5

9

0

0

0

Onder

3

4

0

4

2

1

1

3

3

0

Op

2

3

3

0

18

18

0

5

5

0

Voorzichtig 3

0

0

0

13

11

2

1

1

0

Zakt

X

1

1

0

6

5

1

2

2

0

Zinken

X

18

8

10

72

34

38

15

8

7

26

25

141

82

37

13

Subtotaal:
Totaal:

51

223

50

Uit de tabel blijkt dat in de nulmeting (waarbij de leerkracht geen bijzondere
instructies had ontvangen voor het taalaanbod) het totale aantal geselecteerde
woorden 51 keer is benoemd. De woorden zijn dan door de leerkracht of door de
leerlingen onderling uitgesproken. Kijken we naar de individuele woorden dan zie
we dat er twee woorden meer dan zeven keer zijn genoemd; ‘drijven’ en ‘zinken’.
Uitgangspunt is dat tijdens het consolideren van nieuwe woorden, deze minimaal
7 keer benoemd zouden moeten worden in verschillende contexten om de nieuw
te leren woorden te laten beklijven bij de kinderen. Alle andere woorden waarvan
gedacht wordt dat die nog niet door de kinderen gekend worden, zijn onvoldoende
aan bod gekomen. Dat is jammer want daardoor is een groot aantal kansen gemist
om de kinderen nieuwe woorden aan te leren. Het taalaanbod was onder niveau.
In de experimentele lessen zijn de geselecteerde woorden in het eerste deel van
de activiteit 223 keer aan bod gekomen. In totaal (samen met de nabespreking)
zijn de geselecteerde woorden zelfs 273 maal aan bod gekomen. Kijken we naar
het taalaanbod van de leerkracht, dan zien we dat op bijna alle woorden de scores
van taalaanbod hoger zijn dan in de nulmeting. 5 van de 12 geselecteerde woorden,
worden ook meer dan 7 keer aangeboden. Deze score gaat nog omhoog wanneer
we de nabespreking erbij betrekken. Daarin worden 9 van de 12 geselecteerde
woorden meer dan 7 maal aangeboden door de leerkracht.
Uitgaande van het idee dat kinderen vooral nieuwe woorden leren wanneer de
nieuwe woorden in betekenisvolle situaties worden aangeboden en waarbij reke108

ning wordt gehouden met de principes van de viertakt (Verhallen en Verhallen;
1994), kan geconcludeerd worden dat in de experimentele opzet de woorden in
ieder geval ruim voldoende aan bod zijn gekomen en dat de kinderen vele kansen
hebben gehad om de nieuwe woorden ook te leren.
Systematisch werken: dat werkt
In het bovenstaande is vooral aandacht besteed aan woordenschataanbod. Uit de
pilot komt naar voren dat, wanneer niet op een systematische wijze hieraan wordt
gewerkt, vele kansen onbenut blijven. Daarentegen zijn er dus ook veel kansen te
verzilveren als op een gestructureerde wijze en met een goed voorop gesteld doel
met de kinderen gewerkt wordt aan uitbreiding van hun woordenschat. De vraag
die opdoemt, is dan ook waardoor het voor leerkrachten zo moeilijk is op een systematische wijze aan uitbreiding van de woordenschat te werken? Dit geldt zowel
voor de voorbereidingsfase als voor de uitvoeringsfase. Daarnaast lijkt het erop dat
vooral in het veelvuldig aanbieden van de geselecteerde woorden enige schroom is
te ontdekken bij de leerkrachten. Het vaak herhalen van de woorden geeft hen de
de indruk dat ze onnatuurlijk taalgebruik hanteren en onbewust beslissen ze om
die herhalingen dan maar achterwege te laten. Dat is jammer want de kinderen
zijn er juist zo bij gebaat! Helaas wordt vaak vergeten deze specifieke taalvaardigheid van de leerkracht in een klas met kinderen die een tweede taal leren, op de
juiste wijze af te stemmen op de taalbehoefte van deze kinderen; in ieder geval
hebben ze er onvoldoende expliciet aandacht aan besteed. Misschien moet voor
deze specifieke vorm van taalbeheersing bij leerkrachten wel een aparte competentie worden geformuleerd? Die taalcompetentie van leerkrachten moet er dan
in ieder geval voor gaan zorgen dat ’de woorden om je heen spetteren’ en dat de
kinderen er van doordrenkt worden. Dat zal ze in ieder geval meer kans in de het
onderwijs geven.
Wim van Beek is docent/onderzoeker van Hogeschool INHolland (Haarlem).
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Waarnemen met de zintuigen
van de computer
Kinderen uit groep 5 t/m 8 meten licht, temperatuur of geluid met sensoren,
produceren grafieken, kunnen bij gegeven grafieken een goed fysisch verhaal
vertellen, en bewijzen hun begrip door gegeven grafieken na te maken door manipulatie van de sensor.
Dit geeft hen een eerste zintuiglijke toegang tot variabele wetenschappelijke
grootheden, zoals temperatuur, lichtsterkte of afstand en benadrukt het verband
tussen wetenschap en rekenen/wiskunde.
Tekst: Frank Schweickert en Ed van den Berg

Sensoren zijn al sinds een halve eeuw het standaardgereedschap waarmee volwassen
wetenschappers en technici metingen verrichten, maar zij spelen ook in het alledaagse
leven een steeds belangrijkere rol. Supermarktdeuren openen zich automatisch zodra
(infrarood-)lichtsensoren veranderingen in de omgeving registreren. Thermostaten
en koortsthermometers bevatten tegenwoordig digitale sensoren, en ticketautomaten
herkennen er vals geld mee. Werken met dit gereedschap lijkt voor leerkrachten
zonder affiniteit met bètavakken wellicht op het eerste gezicht exotisch en misschien
overdreven ingewikkeld, maar voor de kinderen is het net zo gewoon als hun mobieltje,
mp3-speler of gameboy.

‘Vuur’ is een indrukwekkend natuurverschijnsel, en de ontwikkeling van techniek
begon met het kunnen maken van vuur. Laten we eens brainstormen over welke
associaties het fenomeen ‘vuur’ allemaal oproept: vuur is heet, zijn letterlijke
aanstekelijkheid vormt een gevaar, je kunt ermee eten koken, het kan bijdragen
aan een gezellige sfeer en het is onderwerp van bijvoorbeeld gezegden, kunst en
godsdienstige verhalen. In wetenschap en techniek gaat het echter vooral om verbanden van concepten die het onberekenbaar lijkende verschijnsel voorspelbaar
maken: vuur heeft normaal zuurstof nodig, het licht van het vuur is een bijkomend
verschijnsel van een scheikundige reactie welke ook warmte oplevert en als bij
een brand de temperatuur te hoog oploopt kan het vuur zelfs steen doen smelten.
De kennis van dit soort verbanden noem je kwalitatief, het zegt iets over welke
eigenschappen überhaupt met elkaar te maken hebben. Maar wetenschappers en
technici zijn pas tevreden als ze precies weten hoeveel zuurstof er nodig is voor het
vuur, en bij welke temperatuur bepaalde steensoorten gaan smelten of op welke
afstand een vuurtoren nog zichtbaar is. Want pas dan zijn zij in staat om gebeurtenissen te voorspellen en om bijvoorbeeld functioneel en veilig te bouwen. Zulke
kwantitatieve verbanden worden vaak door wiskundige formules uitgedrukt die
dan bijvoorbeeld over een temperatuur T of een lichtsterkte l gaan. En omdat het
rekenen met variabelen pas in het voortgezet onderwijs aan de orde is, blijft het
natuur- en techniekonderwijs op basisscholen vooral kwalitatief. Aan de andere
kant is de toepassing van wiskunde als taal van de wetenschap en techniek zo essentieel voor onze cultuur, dat kinderen al vroeg in hun opleiding via profielkeuzes
110

erop geselecteerd worden of zij wel met dit soort symbolen om kunnen gaan. Maar
juist hier houdt het begrip op bij de meeste mensen: Wat hebben nu lettertjes
zoals hoofdletter T en kleine letter l nog met vuur te maken…?
Meten met sensoren en grafieken
Het meten met sensoren – de zintuigen van de computer – ook al is het maar
twee, drie keer per jaar, geeft kinderen alvast een intuïtieve toegang tot variabele
wetenschappelijke grootheden zoals temperatuur, lichtsterkte of afstand. Nog
voordat het over variabelen en formules gaat, koppelt de omgang met sensoren de
zintuiglijke ervaring van kinderen aan bijvoorbeeld de verandering van de temperatuur in warm en koud water: een getal dat omhoog en omlaag kan gaan zoals alle
wetenschappelijke grootheden, variabelen en parameters, dat in principe kunnen
doen. De tijdens de meting opgenomen temperatuurgrafiek beschrijft de afkoeling
van een kopje thee kwantitatief net als een formule. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld nauwkeurig vergelijken welk effect verschillende soorten van isolatie hebben. Een lichtsensor geeft de lichtsterkte op je werkplek op dezelfde manier weer
als de geluidssensor het geluidsniveau in de klas. Als kinderen naar een afstandssensor toelopen, daalt de afstandsgrafiek net als bij de trein uit rekenmethode
Rekenrijk, wanneer deze naar zijn vertrekstation terugkeert. Er zijn bij natuurwetenschappelijke verschijnselen dus veel eigenschappen die rekenkundig allemaal
op dezelfde manier kunnen worden behandeld: getallenlijn en lijngrafieken uit het
rekenonderwijs krijgen de vakoverstijgende toepassing die zo typerend is voor het
wezen van wetenschap en techniek. Uiteraard zal dit aspect qua tijdsbesteding in
de lespraktijk maar een klein onderdeel van het hele W&T-programma met vooral
kwalitatieve proefjes zijn. Maar het is wel een essentiële toevoeging aan de beeldvorming bij kinderen over de manier waarop natuurwetenschappers en technici nu
eigenlijk echt bezig zijn, en voornamelijk de rol van rekenen/wiskunde hierbij.
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lepels koffie

lichtsterkte
(lux)

1

83

2

69

3

61

4

55

5

40

6

36

7

42

8

26

lichtsterkte (lux)

Valkuil
Er zit een valkuil bij het meten met sensoren: in de aanrommelfase, dus bij het
noodzakelijke verkennen van de apparatuur zou het gebruik van sensoren nogal op
een soort videospelletje kunnen lijken. Je ziet bijvoorbeeld in deze fase dat sommige kinderen de temperatuurcurve op het beeldscherm willen manipuleren, in
plaats van na te denken over de fysieke plek waar de temperatuursensor zit. Het is
dus wel de bedoeling dat de sensor die bij de eerste aanraking veel aandacht van
de kinderen trekt, geleidelijk een ondergeschikt gereedschap wordt en dat de nadruk vooral op het te onderzoeken natuurverschijnsel of een relevante technische
toepassing ligt. Een goed voorbeeld hiervan is het thema ‘schoon water’ waarbij de
analyse van vuil water met een lichtsensor maar één activiteit is. In andere activiteiten wordt onder andere modderwater gefiltreerd. Bij het filteren wordt al duidelijk dat schoon water helderder is, dus meer licht doorlaat1. Een lichtsensor is dan
ook een handig gereedschap om te bepalen hoeveel vuiligheid in het water zit. Zo
wordt er aan de kinderen een bak water voorgezet die met een onbekende hoeveelheid koffie is verontreinigd. Bij het doorlichten met een gelijkmatige lichtbron,
zoals een losstaande monitor, meten de kinderen bijvoorbeeld een lichtintensiteit
van 50 lux. Van de eenheid lux hoeven de kinderen alleen maar te weten, dat meer
lux een feller licht betekent. Maar wat zegt dat over het aantal lepels koffie in het
water? Kinderen van groep 5/6 kwamen (in een kringgesprek) gemakkelijk zelf op
het idee dat zij dus met een identieke bak met schoon water moesten beginnen, en
dat zij bij elke lepel koffie die zij toevoegen opnieuw de lichtsterkte van het doorschijnende licht moesten meten. Van de meetwaarden maakten zij een tabel met
als kolommen het aantal lepels en de lichtsterkte.

lepels koffie

1 Er is in ieder geval een beproefde aanleiding voor dit soort proefjes nodig, want de details van de uitvoering zijn voor
niet natuurwetenschappelijk opgeleide leerkrachten nauwelijks te overzien. Bijvoorbeeld water dat met lichtgrijze klei
is vervuild, lijkt tegen een donkere achtergrond juist helderder dan schoon water: de kleikorreltjes strooien dan het
licht uit de omgeving in de richting van je ogen. En ook bij het meten met de lichtsensor kunnen bijkomende optische
verschijnselen de meetwaarde onbetrouwbaar maken – vandaar dat de analysebak recht moet zijn en de lichtbron
gelijkmatig. Aan de positieve kant is het toepassen van een lichtsensor vakinhoudelijk hier wel logisch: koffie is al
gefilterd, dus kun je met een filter niet achterhalen hoeveel koffie in de bak zit.
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Een nog mooiere voorstelling van de meetgegevens is de daarvan (vaak handmatig) getekende dalende grafiek waaruit bijvoorbeeld blijkt, dat 50 lux met ongeveer
4½ lepels koffie correspondeert. In wetenschappelijke termen zou je zeggen dat de
kinderen hun analyseapparaat gekalibreerd hebben door middel van een ijkcurve.
Ze hebben dat spontaan gedaan zonder iets te weten over ijking en kalibratie. Het
inhoudelijke verhaal is helder, en de rekenkundige hulpmiddelen zoals tabel en
grafiek leveren daarbij een cruciale praktische bijdrage. Zij maken de kwantitatieve
samenhang tussen verontreiniging en lichtabsorptie op jonge leeftijd gemakkelijk
bespreekbaar. De grafiek kan bovendien aanleiding zijn voor een discussie over de
lijn: kan deze, misschien ‘theoretisch’, zelfs nog mooier en gladder worden naarmate je nauwkeuriger zou meten? Met deze discussie raak je écht de filosofische
kern van natuurwetenschap.
De activiteit wateranalyse is qua opzet vrij overzichtelijk maar zij geeft de kinderen nog weinig mogelijkheden om zelf creatief variaties aan te brengen. Dit is op
kwantitatief gebied ook pas mogelijk als kinderen weten hoe eerlijk meten werkt,
in wetenschappelijke termen dus het controleren van variabelen, ofwel: verander
steeds maar één ding tegelijk en schakel storende invloeden uit! Je moet dus bij
lichtmetingen in de gaten hebben dat de afstand van de lichtbron meespeelt of dat
je rekening moet houden met het veranderlijke daglicht naast een raam. Daarom
is het belangrijk om na de aanrommelfase wel eerst een goed in elkaar zittend en
overzichtelijk uitgestippeld onderzoekje te doen, waarin eerlijk meten op een meer
ambachtelijke manier geleerd kan worden.
Wedstrijdjes
Een andere manier om eerlijk meten te bevorderen, is het opzetten van wedstrijdjes, zoals wie het hardst kan fluiten, of wie de beste warmte-isolatie kan maken.
Sensoren leveren snel getallen die gemakkelijk met elkaar vergeleken en al
doende bediscussieerd kunnen worden. Als kinderen doorhebben dat het geluidsniveau afneemt met de afstand, zullen zij er vanzelf op letten dat in een fluitwedstrijd niemand bevoordeeld wordt. Zij zullen daarvoor eerlijke regels bedenken,
die uiteindelijk in een kringgesprek vastgesteld en afgesproken moeten worden.
Een wedstrijd kan motiverend zijn, maar er ligt nog wel een pedagogische klus
om deze inhoudelijk vruchtbaar te maken. Kinderen zullen namelijk gauw alles op
alles zetten om een bepaalde meetwaarde te halen zonder de bijdrage van verschillende effecten apart te onderzoeken. En zij kunnen het als anticlimax ervaren
om na afloop van de wedstrijd nog bij details stil te staan. Dit geldt uiteraard ook
voor andere speelse activiteiten op school, maar toch valt er nog een stap verder
te gaan om de motivatie voor eerlijk meten meer zaakgericht uit de onderzoeks- of
ontwerpopdracht voort te laten komen.
Nepbankbiljetten
Na de aanrommelfase en wat meer gesloten experimenteertaken kan daarom een
opdracht worden gegeven waarbij de betrouwbaarheid van een opstelling vereist
dat storende invloeden benoemd en uitgeschakeld worden. Een voorbeeld is een
apparaat, waarvan de lichtsensor verschillende zelfgekleurde nepbankbiljetten
aan de hand van het weerkaatste licht herkent. De kinderen proberen dus om de
mogelijke meetwaarden bij een geel briefje duidelijk en herhaalbaar te scheiden
van de gemiddelde lichtsterkte bij een donkerblauw briefje. Daarvoor moeten de
sensor, de briefjes en de lamp steeds op dezelfde plek liggen en mag het licht uit
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de omgeving niet storen, en er kunnen verschillende opstellingen worden ontworpen en getest. Als dit lukt, kunnen de kinderen in een laatste stap een nog vrijer
onderzoek beginnen, zoals: bepaal de zonuren per dag in de lenteweken en vergelijk deze met de gegevens van het KNMI of vergelijk de lichtsterkte op verschillende werkplekken.
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Klassikale evaluatie
De vaardigheid om zelfs planmatigemetingen met sensoren te kunnen verrichten
staat ook in andere landen op vroege leeftijd in het curriculum. Zo is in Engeland,
Wales en Noord-Ierland het meten met sensoren al sinds 1994 vast onderdeel
van de nationale kerndoelen, bijvoorbeeld in science keystage 2 (leeftijd 7 t/m 11
jaar): Sc1 Scientific enquiry – Obtaining and presenting evidence: ( f.) make systematic
observations and measurements, including the use of ICT for datalogging. En voor
nog jongere kinderen in science keystage 1 (leeftijd 5 t/m 7 jaar) zijn er suggesties
zoals: Sc4 Physical processes – ICT opportunity: Pupils could use sensors to detect
and compare sounds. Voor de leerkrachten ligt er wel een driedubbele drempel:
natuurwetenschappelijke onderwerpen, onderzoekend leren en het gebruik van de
computer.
Gelukkig stelt het laatste voor de kinderen niet veel voor en kunnen ze de bediening van elkaar leren. Zo kun je vooraf een paar kinderen met de apparatuur
bekend maken en vervolgens alleen met deze aangewezen experts nog technische
vragen uitzoeken, terwijl de andere kinderen naar hen worden doorverwezen.
Je kunt de beperkte instructies ook van koppel tot koppel in een soort estafette
laten uitleggen. De kennisoverdracht moet wel beknopt zijn, want anders doen ze
samen het hele proefje over. Je kunt het eerste groepje een spiekbriefje voor de
overdracht meegeven en vervolgens het eerste koppel voor verdere vragen bereikbaar laten zijn. Volgens onze ervaring zijn de gesprekken van de kinderen onderling vooral op de concrete uitvoering gericht, bijvoorbeeld hoe de bedienelementen
werken en waar je iets neer moet zetten. Inhoudelijke redeneringen worden minder gauw spontaan verwoord. Daarom is een klassikaal evaluatiegesprek achteraf
absoluut noodzakelijk. Hierin verzamelt de leerkracht de opgedane ervaring van de
kinderen en helpt hen de betekenis van de resultaten in woorden te vatten. Hierbij
moet nog eens aan de orde komen wat de bedoeling van de opzet was en welk
verband bestaat met soortgelijke verschijnselen en toepassingen in hun omgeving.
Sensoren in de praktijk
In trainingen voor leerkrachten zoals VTB–Pro hebben we positieve ervaringen met
de volgende opzet: In het eerste half uurtje van de nascholing worden kinderen
van groep 7/8 zonder leerkrachten geïnstrueerd over installatie en een handvol
aandachtspunten bij het uitvoeren van wat algemene aanrommelproefjes. Even
later schuiven de leerkrachten bij de kinderen aan die enthousiast vertellen wat zij
allemaal hebben gehoord en geleerd. Vervolgens vertrekken de kinderen en worden de leerkrachten bijgepraat over de didactische bedoeling van het werken met
sensoren binnen het N&T-onderwijs, zoals in bovenstaande tekst is toegelicht. Aan
het einde wordt geïnventariseerd bij welke actuele thema’s op school het meten
met sensoren aan de orde zou kunnen komen en worden er zover mogelijk concrete plannen en afspraken gemaakt. Het mooie aan deze opzet is dat er op school
dan al kinderen zijn die zich verheugen op daadwerkelijk gebruik van sensoren in
hun les.
Frank Schweickert is ontwikkelaar aan het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam
(UvA).
Ed van den Berg is docent aan het AMSTEL Instituut van de UvA, lector aan de Hogeschool van
Amsterdam en werkt voor het EWT.
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Games op de basisschool
In combistages werken studenten van lerarenopleidingen samen met studenten
die een bètastudie volgen op universitair niveau, bijvoorbeeld in de combistage
‘gaming’. Studenten van onder andere de pabo van de Hogeschool van
Amsterdam proberen daarin computerspellen in het basisonderwijs uit. Welke
waarde hebben educatieve games of kunnen beter de bekende commerciële
games worden gebruikt? Verslag van een zoektocht.
Tekst: Gerda Manneveld

Tijdens hun combistage ontwikkelen de studenten een lespakket bij een bestaand
commercieel educatief spel. Daarmee is deze opdracht een combinatie van kennisontwikkeling (is het gebruik van games zinvol in het basisonderwijs?) en onderwijsontwikkeling (het maken van een lespakket).
Achtergrond 1
Kinderen groeien op met games; in bijna ieder huishouden is een computer aanwezig en de kinderen zijn vertrouwd met het gebruik daarvan. Het is aannemelijk,
maar niet bewezen, dat kinderen met enige regelmaat een computerspel spelen.
Om zo’n spel steeds beter te kunnen spelen, is het belangrijk jezelf te verbeteren
en dus te leren van eerder gespeelde spellen. Met andere woorden: games zijn
leerzaam.
Ook hebben bestaande, commerciële games educatieve mogelijkheden waardoor
ze bruikbaar zijn in de klas. Een voorbeeld hiervan is een Schots onderzoek naar
de effecten van het spel NintenDogs2. Hierbij kregen leerlingen op ongeveer groep
3-niveau iedere dag de gelegenheid een half uur met de Nintendo DS (een draagbare spelcomputer) hun pup te verzorgen. In de lessen waren andere opdrachten
zoals schrijven, lezen en informatieverwerking aan de ontwikkeling en training van
pups gekoppeld waardoor het spelen van het spel een duidelijk doel had.
Games in lespakket
In september 2009 startte een combistage met een project rond Endless Ocean,
een spel voor de spelconsole Wii. De speler is een duiker die een bepaald deel van
de oceaan verkent. Na een tijdje is de speler bekend met het koraal en de vissen
en kan hij bezoekers rondleiden en informatie geven over de oceaan om deze te
beschermen.
Na het uitproberen van het spel concludeerde de stagiairs dat het geen goede
mogelijkheden biedt voor onderwijstoepassingen.
De belangrijkste bezwaren die zij daartegen hadden, waren:
• Taal: het spel is Engelstalig en lastig te vertalen;
• Lange introductie van het spel; voordat de duiker vissen en koraal kan
ontdekken ben je al bijna tien minuten met het spel bezig;
• Het doel van het spel blijft onduidelijk.

1 Ter oriëntatie is het seminar ‘Inzet van bestaande games in het onderwijs’ van SurfNet op 3 februari 2010 bezocht.
2 http://ltsblogs.org.uk/consolarium/2008/03/22/fantastic-learning-in-p2-via-nintendogs/
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Daarbij komt dat de Wii een dure opstelling is die niet binnen bereik van scholen
ligt. Bovendien is het om technische redenen moeilijk, zo niet onmogelijk, om
delen van het spel over te slaan.
In maart 2010 startte een nieuw koppel stagiairs met een aangepaste opdracht. De
studenten hebben nu meer vrijheid in het kiezen van een bestaand, commercieel
verkrijgbaar spel waarbij zij een lespakket kunnen maken. Zij ontwikkelen onderwijs met het spel RollerCoaster Tycoon.

Gerda Manneveld is docent/ontwikkelaar bij het AMSTEL Instituut van de Universiteit
van Amsterdam.
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Proefjes voor de onderbouw
7x natuur, 7x wetenschap, 7x techniek ofwel: 21 proefjes staan in een proefjesmap die Anita Vos (22) en Oscar Vesterink (18) hebben gemaakt voor de groepen
1,2,3 en 4 van basisscholen. Anita is studente van Pabo Almere, Oscar doet een
opleiding voor tweede graads docent natuurkunde aan de Hogeschool Utrecht.
Samen volgden zij een W&T-combistage.
Tekst: Bettina van de Kar, Foto: Oscar Vesterink

De proefjes uit de map variëren van bijvoorbeeld ‘slijmflubber maken’ en ‘een ei
in een fles stoppen’ tot ‘van een citroen een batterij maken’. Ze zijn uitgewerkt op
kaarten met daarop:
• Uitleg voor de leerkracht en informatie over je het proefje nog verder kunt
verdiepen/uitbreiden
• Uitleg voor de leerling (hoe ga je het proefje uitvoeren?)
• Uitleg van het proefje voor de leerling (achtergrondinformatie in Jip en
Janneketaal: hoe werkt het en hoe kan dit?)
“Ik wil kinderen aanmoedigen zich in wetenschap en techniek te verdiepen, zodat
ze later in het voortgezet onderwijs beter en sneller uit de voeten kunnen met vakken als natuur- en scheikunde”, verklaart Oscar zijn motivatie voor deelname aan
de combistage. “Zelf vond ik het vroeger jammer dat we op school niets aan deze
vakken deden. Op mijn interesse daarvoor haakten leraren totaal niet in. Goed dus,
dat basisscholen nu meer aandacht gaan geven aan W&T.”
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Gekke professor
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van de proefjes had Anita absoluut de
kennis van Oscar nodig. Hij, op zijn beurt, leerde van haar hoe je op begrijpelijke
wijze (in Jip en Janneketaal) informatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd
overdraagt. “Want voor zulke jonge kinderen zijn wetenschappelijke en technische
onderwerpen vaak heel abstract”, vervolgt Oscar. “Met onze proefjes gaan die
onderwerpen veel meer voor hen leven en gaan ze spelenderwijs meer van W&T
snappen.”
Voordat ze aan hun combistage begonnen, kenden Anita en Oscar elkaar al. Voor
scouting geven zij leiding aan groepen met kinderen. Op een middag trommelden
zij flink wat van die kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar op. Met hun medewerking konden de studenten testen of hun proefjesmap in de smaak zou vallen
bij de doelgroep waarvoor die bestemd is.
Oscar verkleedde zich voor die gelegenheid als gekke professor. “Hij is erg creatief”, lacht Anita. “Door zijn haar groen te spuiten, een rare bril op te zetten en een
laboratoriumjas aan te doen, zette Oscar ook humor in om de kinderen een paar
leuke uren te bezorgen.” Dit droeg eraan bij dat zij extra goed gingen opletten en
met veel plezier aan hun proefjes begonnen.
“Ook leraren kunnen zich bij het werken met onze proefjesmap als gekke professor verkleden”, aldus Oscar. “Maar dat hoeft natuurlijk niet.”
De scoutingkinderen waren dolenthousiast over de onderzoeksexperimenten die zij
mochten doen. Na het flubberproefje kon een meisje bijvoorbeeld niet meer stoppen met verliefd naar haar bekertje schuim te kijken.
Beste combistage?
Naast al het plezier dat zij aan haar combistage beleefde, maakt Anita wel een
kanttekening: “Er gaat veel tijd in zo’n extra stage zitten en dat schrikt veel
studenten af. De meesten zijn al behoorlijk druk met hun reguliere opleiding. Maar
daar staat tegenover dat ik heb genoten van onze stage: Oscar en ik werden echt
wijzer van elkaar. Daarbij verdienden we elk ook nog een bedrag van maar liefst
1200 euro.”
Beiden hoopten zelfs de prijs voor beste combistage te winnen: een week meevaren op het schip De Beagle, vlakbij Zuid-Afrika. Helaas ging deze prijs van
Platform Bètatechniek naar een ander koppel.
“Dat onze map nu daadwerkelijk door drie basisscholen wordt gebruikt, is eigenlijk
de mooiste beloning voor ons werk”, besluit Anita enthousiast.
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Handleiding bij Techniek Torens
Suzanne Elzinga (21) en Ilse Fijn (19) volgen de lerarenopleiding van hogeschool
INHolland. Samen met Jasper Smidt (21), derdejaars student Civiele Techniek
van diezelfde hogeschool, deden zij een combistage bij staalbedrijf Corus. Dit
bedrijf wil iets doen aan het tekort aan vaklui voor technische beroepen. Corus
neemt daarom initiatieven om de kloof tussen theorie op school en de praktijk te
verkleinen.
Tekst: Bettina van de Kar

Techniek Torens zijn vrolijk gekleurde kasten met daarin lesbeschrijvingen en
bijpassende benodigdheden als draadjes, batterijtjes en lampen: genoeg voor
urenlang prutsen en experimenteren en tenminste tachtig technieklessen voor
de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Door het produceren van deze
Techniek Torens hoopt Corus jonge kinderen te interesseren voor een technische
loopbaan. Helaas blijken op veel scholen de leskisten uit de kasten nauwelijks gebruikt te worden en te verstoffen. Reden is meestal dat leraren weinig van natuurwetenschap en techniek weten: zij vinden zichzelf daarom onvoldoende capabel
voor het geven van lessen hierover.
Corus wil dat het lesmateriaal van de Techniek Torens makkelijker toegankelijk
wordt, zodat leraren toch vaker technieklessen gaan geven. Om dit te bereiken,
vroeg Corus Suzanne, Ilse en Jasper of zij hun combistage aan het maken van
lesbrieven voor docenten wilden wijden. De lesbrieven dienen als handleiding bij de
Techniek Torens.
Racen, zweefvliegen en Techno Challenge
Suzanne, Ilse en Jasper begonnen enthousiast aan het maken van deze lesbrieven.
Corus leverde alle benodigde achtergrondinformatie aan. Al snel plaatste Jasper
vraagtekens bij het nut dat de stage voor hem zou kunnen hebben. Hij wordt
opgeleid tot ingenieur en gaat dan bijvoorbeeld bruggen of wegen ontwerpen.
“Qua techniek kon hij door de stage inderdaad niet bijleren, maar hij had wel de
mogelijkheid zijn sociale vaardigheden te verbeteren en meer te weten te komen
over onderwijs aan jonge kinderen,” meent Suzanne Elzinga. “Veel informatie over
techniek was voor Jasper heel vanzelfsprekend, terwijl die voor ons pabostudenten nieuw was. Daarbij waren wij minder handig met computers en het gebruik
van software als bijvoorbeeld Excell. Maar via Jasper konden wij onze kennis en
vaardigheden op dit gebied uitbreiden.” Zo leerden de studenten al doende dus
toch van elkaar en besloot Jasper de stage voort te zetten. Fantastisch vond hij de
evenementen die Corus onder de naam Techno Challenge organiseert om kinderen meer met techniek vertrouwd te maken. Activiteiten op een race-circuit en met
zweefvliegen zijn hier onderdeel van. Prettige bijkomstigheid van zijn stage was dat
hij een vlucht met een zweefvliegtuig mocht meemaken.
Les met picto’s
De stagebegeleider van Corus was op zijn beurt enthousiast over de ideeën van de
studenten voor onder andere technieklessen aan kleuters. Zij stelden voor deze
lessen te geven aan de hand van pictogrammen. Inmiddels zijn de lesbrieven klaar
en gaan studenten van andere combistages deze testen in de praktijk.
120

“Er ging veel tijd, ongeveer zestig uren, in de combistage zitten”, aldus Suzanne.
“Maar het heeft me veel opgeleverd. Naarmate de stage vorderde, werd ik zelf
steeds enthousiaster over techniek. In de lessen die ik voor mijn opleiding moet
geven, gebruik ik steeds vaker alles wat ik hierover heb geleerd. Ik bouw met
kinderen knikkerbanen en we doen dan wedstrijden wie de hoogste kan bouwen.
Spelenderwijs leren ze zo dat bijvoorbeeld kruisverbindingen een stabiele ondergrond voor zo’n toren vormen. Binnenkort ga ik bij kringloopwinkels apparaten als
radiootjes , mixers en oude computers halen. Die laat ik dan door de leerlingen uit
elkaar halen en weer in elkaar zetten. Leren ze ook weer van. En ikzelf ook.”

121

20

TalentenKracht
Het onderzoeksproject TalentenKracht richt zich op het bètadenken van jonge
kinderen. Hoe ontwikkelt dat denken zich? Hoe worden talenten op dat gebied
zichtbaar en hoe kun je deze talenten stimuleren? Vanuit het EWT wordt naar
concrete onderwijstoepassingen gezocht.
Tekst: Fokke Munk en Leo Prinsen

Onderzoekers en ontwikkelaars van het Freudenthal Instituut van de Universiteit
Utrecht volgen gedurende een aantal jaren een brede groep kinderen. Uiteindelijk
willen zij een talentenkaart maken, een hulpmiddel voor ouders en onderwijsmensen om talenten te signaleren, stimuleren en ontwikkelen. Deze kaart wordt
gerealiseerd aan de hand van activiteiten die de talenten van de kinderen naar
boven brengen en door het filmen van gesprekken.
Op dit moment leveren de filmclips (zie: www.talentenkracht.nl en klik op ‘video’)
veel positieve reacties van bijvoorbeeld leraren en opleiders op. Maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld in de vorm van: “Ja, zo kan ik het ook, met gesprekken met een
kind en mooie spullen. Maar gewoon in de klas werkt alles anders!” Deze kritiek is
vanuit het gezichtspunt van leraren voorstelbaar en vraagt om antwoorden. Mede
binnen het EWT is deze vraag opgepakt.
In dit hoofdstuk beschrijven wij twee voorbeelden van onderwijsactiviteiten die op
groepsniveau bètadenktalent naar boven halen. Bij het eerste voorbeeld gaat het
om ervaringen met een try-out van materiaal voor de Grote Rekendag 2010. Voor
het tweede voorbeeld wordt geput uit materiaal dat is ontwikkeld voor het Beagleproject, een vaartocht in het kielzog van Darwin.
De klas als denkmachine
Binnen TalentenKracht worden kinderen uitgedaagd zich als onderzoekers op
te stellen. Een belangrijk kenmerk van deze onderzoeksactiviteiten is de nadruk
op interactie tussen kind (klas), materiaal en leraar. Kinderen doen onderzoek,
brengen hun gedachten en vondsten naar voren, waarna deze tegen het licht
worden gehouden. Samenspraak met hun leraar brengt de kinderen op een hoger
niveau van denken en redeneren. Conclusies worden samen geformuleerd en
vormen het gezamenlijke kennisbestand van de klas. De klas gedraagt zich zo als
een onderzoeksgemeenschap waarin kennis delen en samen denken belangrijke
elementen vormen. Met z’n allen nadenken over bepaalde vragen en onderwerpen
levert vaak meer op dan alleen werken. De klas wordt een denkmachine.
Zo ook groep 5 van de Rietveldschool in Badhoevedorp. In een gesprek met de
kinderen wordt de vraag opgeworpen hoe je dingen te weten kunt komen. Als
kapstok wordt de groei van het eigen lichaam genomen. Iedereen weet dat je als
kind groeit. Welke vragen zou je kunnen stellen over deze groei? In groepjes van
vier wisselen de kinderen hierover van gedachten. In het klassikale gesprek dat
volgt, brengt een groepje naar voren dat er een verband is tussen groeien en eten.
“Groei je door te eten?” En: “maakt het dan nog uit of je friet eet of groente?” Een
ander groepje vraagt zich af of je in je slaap ook groeit? Een derde groep bedacht de vraag of je hoofd ook groeit? De leraar vestigt de aandacht op het woord
‘groeien’. Hoe kun je groei vaststellen? En kun je spreken over groeisnelheid? Het
woord ‘meten’ valt daarbij al snel.
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Om groei verder te onderzoeken, vraagt de leraar of de kinderen zouden kunnen
uitzoeken hoe snel je lichaam groeit? In de groepjes wordt druk gediscussieerd
welke informatie daarvoor van belang is. Al snel komen de kinderen met benodigde gegevens zoals de vragen: hoe groot was je als baby en hoe lang ben je nu? Een
groepje maakt een lijst met jaren 0,1,2 tot en met 8. Bij elk jaar willen ze de lengte
schrijven. Als de kinderen die voor elk jaar zouden weten, hadden ze deze informatie in stroken met een mooie grafiek zichtbaar kunnen
maken. Maar ze hebben die informatie niet beschikbaar en daarom komen nu alleen de getallen
50 centimeter (baby) en 150 centimeter
(huidige lengte op 8-jarige leeftijd) naar
voren.

In de bespreking wordt gevraagd
of de lengtegroei van 100 centimeter verdeeld moeten worden
over acht jaar. Veel kinderen
denken dat de groei wel ‘geleidelijk’ zal verlopen. De leraar vat
samen dat elk jaar een groei van
8 tot 15 centimeter een mooie
uitkomst is.
Is het mogelijk om eenzelfde vraag
te stellen over de groei van je haar?
Dus: hoe snel groeit je haar? Welke gegevens heb je dan nodig en hoe zou je dit kunnen uitzoeken? Sommige kinderen gaan druk met een liniaal in de weer. Er wordt
gesproken over hoe vaak je naar de kapper gaat en hoeveel er dan af gaat.
Draaierig tafeltennisballetje
Onderzoek naar groei en vooral naar snelheid is een nieuw fenomeen voor de
kinderen van groep 5. Om het begrip ‘snelheid’ meer te concretiseren, neemt de
leraar de kinderen mee in een nieuw experiment over de snelheid van een tafeltennisballetje. Hoe kun je de snelheid van zo’n balletje meten? Drie verschillende
experimenten worden bedacht. Meten hoe snel het balletje ronddraait op een batje
dat wordt bewogen, snelheid meten van een balletje dat stuiterend hoog gehouden
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wordt op een batje en meten hoe vlug het balletje heen en weer gaat tussen twee
batjes. De kinderen gaan eerst oefenen en doen hun proefje dan in tweetallen
binnen één minuut (tijd van de zandloper). Oefenen betekent niet alleen geconcentreerd naar het balletje kijken, maar betekent ook het tellen van het aantal keren
dat het balletje ronddraait, stuiter of heen en weer gaat. Dat tellen, blijkt niet zo
eenvoudig. Uitspreken van de woorden ‘drie’, ‘vier’, ‘vijf’ gaat sneller dan ‘drieëntwintig’, ‘vierentwintig’, ‘vijfentwintig’. Met het uitspreken van die laatste telwoorden is de daadwerkelijke beweging niet bij te houden. Als oplossing komt uit de
bus dat de kinderen moeten samenwerken bij het tellen: een leerling telt met de
telwoorden tot tien, de ander houdt de tientallen bij. Tijdens deze experimenten
komt naar voren dat een belangrijke variabele voor het meten van snelheid de afstand is die het balletje aflegt. Het is dus gewenst om het balletje te laten bewegen
over een vaste, te meten afstand. Tijd voor echte snelheidsmonsters.
De metervreters komen op tafel. Dozen waarin het balletje heen en weer wordt
geschoven tussen de zijkanten en schalen waarin het balletje rond kan draaien.
Met name door de schalen beleeft de klas een wow-ervaring.
Een van de kinderen laat het balletje in een dienblad ronddraaien en geeft het
plotseling een op het oog hoge snelheid. Daar hoort natuurlijk een mooie vraag
bij: hoe hard denk je dat het balletje gaat? Zo snel als lopen, fietsen, autorijden,
vliegen in een vliegtuig? Veel kinderen twijfelen tussen auto en vliegtuig.
Als het tellen geoefend is, kan de ronddraaiproef een minuut worden uitgevoerd.
De vraag over de afstand is niet direct oplosbaar. Gelukkig bieden meetlinten uitkomst. Een rondje is 1 meter en 10 centimeter. Het balletje draait 150 keer in een
minuut. Er moet driftig gerekend worden. Schatten is er nauwelijks bij. Rekenen is
al vergroeid tot precies rekenen. Maar die 10 centimeter is erg lastig. Dat uiteindelijk de snelheid ongeveer 9 km per uur blijkt te zijn, valt vies tegen.
Een ervaring als deze betekent voor veel kinderen denken op, en soms boven, hun
gebruikelijke denkplafond. Maar de glimoogjes zeggen genoeg. Vandaag is de klas
denkmachine geworden, en dat is betekenisvol.
Villa Beagle
De VPRO heeft samen met allerlei instanties de clipper ‘Stad Amsterdam’ op reis
gestuurd om een reis die Darwin ooit maakte, over te doen. Op het schip varen wetenschappers, kunstenaars, schrijvers en nazaten van Darwin mee om te onderzoeken hoe de wereld er voor staat. Om de reis, onderdeel van het Darwinjaar, ook
in het onderwijs aandacht te geven, heeft TalentenKracht lesmaterialen gemaakt
voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar (Beagle Special junior).
Insteek bij het ontwikkelen daarvan was vooral: kinderen meenemen in de wondere wereld van het reizen naar andere landen. Vragen als ’hoe weet je nu waar je
bent?’, ‘hoe komt een zeilschip vooruit?’ en ‘hoe bepaal je een koers?’ leveren aan
de hand van kleine experimenten concrete informatie op, waardoor natuurwetenschappelijke begrippen minder abstract worden. Natuurlijk komt ook de evolutie
aan de orde. Aan de hand van olifantenkiezen wordt geredeneerd en nagedacht
over ontwikkeling. De verschillen in flora en fauna die wereldwijd bestaan, komen
aan de hand van schelpen tot leven.
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Zo’n vierhonderdvijftig scholen meldden zich aan om het lespakket Beagle Special junior uit te proberen. Informatie over het lesmateriaal wordt ook gegeven in
de serie Villa Beagle, waarmee de VPRO voor kinderen de Beagle-reis in beeld
brengt. Op internet is eveneens meer te lezen uit het Activiteitenboek Beagle
special junior, zie : http://www.talentenkracht.nl/talentenkracht/opbrengsten/
beagle-special-junior.html en klik bijvoorbeeld op de inhoudsopgave of download
de pagina’s 16 en 17 (eilandfoto’s).

Enkele bladzijden uit het Activiteitenboek Beagle special junior

Fokke Munk en Leo Prinsen zijn docenten rekenen, wiskunde en science
van de hogeschool IPABO.
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Kijk om je heen en Diskoffer©
Marian Gravemaker, René Onclin en Constance van Kesteren

Buitenschools leren

In 2003 stelde de onderwijsraad al:
De school is geen exclusieve leeromgeving meer. Mensen leren ook via allerlei andere
wegen: bijvoorbeeld via hun werk, op het internet en in samenwerking met anderen.
Het is mogelijk de voordelen van beide leeromgevingen te verenigen door leren buiten
de school sterker te verbinden met leren op school. Op die manier kunnen we inspringen op de nieuwe behoeften aan kennis en bekwaamheden (competenties) in de
huidige kennissamenleving.
De wereld buiten de school als leeromgeving voor Wetenschap en Techniek is een
gebied dat veelal nog onvoldoende wordt ingezet in het huidige programma van de
scholen. Regio Noord-Holland en Flevoland kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van Wetenschap
en Techniek die voor scholen interessante samenwerkingspartners kunnen zijn.
NEMO en Artis, beiden partner van het EWT, zijn bekende kennisinstellingen met
een landelijke uitstraling. In het scholingsaanbod W&T voor leraren worden hun
deskundigheden ingezet in de vorm van twee trainingsbijeenkomsten over onder
meer nonformeel leren (NEMO) en het zonnestelsel (planetarium Artis).
De drie voorbeelden die in dit deel aan de orde komen, zijn allen voorbeelden
waarbij het onderwijs niet alleen komt ‘halen’ bij de kennisinstellingen (met als
gevaar oppervlakkig shop gedrag) maar waar sprake is van een samenwerking
tussen kennisinstellingen en onderwijs.
NEMO heeft afgelopen periode gebruikt om haar programma voor pabostudenten
opnieuw onder de loep te nemen en is dit in overleg met pabo’s aan het bijstellen. Bij Artis hebben de zogenaamde combistagiairs lesmateriaal ontwikkeld voor
basisschoolleerlingen. De combistages zijn een mooi voorbeeld van buitenschools
leren van studenten (zie ook: hoofdstuk 14). Het voorbeeld laat ook zien dat een
buitenschools aanbod andere verwachtingen kan oproepen bij de leraar-gebruikers dan de ambitie die de kennisinstelling zelf heeft.
Een EWT-project van een heel andere orde is Diskoffers. Hierin worden ouders
gestimuleerd om met hun jonge kinderen thuis in gesprek te gaan over W&Tonderwerpen. De school heeft daarbij voornamelijk de rol van intermediair.
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Pabostudenten in NEMO
Hoe kunnen het curriculum en doelen van pabo’s beter worden afgestemd op de
mogelijkheden die een buitenschoolse leeromgeving als science center NEMO
biedt? Met diverse activiteiten proberen lerarenopleidingen en NEMO tot een
coherente aanpak te komen. Daarbij kan NEMO studenten en leerkrachten inspireren met een speelse en rijke leeromgeving.
Tekst: Laura van Veen

Wetenschap en techniek zijn hot! Wat vroeger het exclusieve terrein van universiteiten en scholen was, is nu van ons allemaal. Televisie, radio en tijdschriften
brengen wetenschap tot in de huiskamer. Natuurlijk is er nu ook internet met een
bijna oneindige hoeveelheid aan achtergrondinformatie, proefjes, games en meer.
NME-centra, musea en science centra bieden wetenschap en techniek eveneens
in een buitenschoolse leeromgeving aan. En ook science center NEMO heeft als
missie bij een breed publiek belangstelling te wekken voor W&T.
NEMO houdt zich bezig met wetenschapseducatie en –communicatie. Onder
andere in science center NEMO zelf, waar wetenschap en techniek voor een breed
publiek tentoongesteld wordt op een toegankelijke, informele en speelse manier.
Doel hiervan is een grote groep mensen te laten zien hoe inspirerend en boeiend
wetenschap en techniek zijn.
In NEMO staan het ‘doen’ en de verwondering centraal. Dit gebeurt aan de hand
van zogeheten exhibits. Dit zijn interactieve tentoonstellingsobjecten. Zonder een
bezoeker is de exhibit niet compleet. De exhibits gaan over een bepaald thema of
onderwerp. Een verzameling exhibits vormt een tentoonstelling. Naast de permanente tentoonstellingen, zoals Fenomena, DNA, Zoeken naar Leven en Teen Facts,
zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen die een seizoen of kwartaal blijven staan.
De tentoonstellingen kunnen door iedereen bezocht worden, maar zijn wel voor
een bepaalde doelgroep ontwikkeld. De opzet van NEMO wekt fascinatie op, waardoor bezoekers dingen uitproberen.
Science center NEMO valt onder de moedermaatschappij het Nationaal Centrum
voor Wetenschap en Technologie (NCWT). De unit educatie van NCWT is uitgegroeid tot een Science Learning Center, een expertisecentrum op het gebied van
buitenschools leren over wetenschap en techniek. Het Science Learning Center
stelt zich ten doel het formele (schoolse) onderwijs te verrijken met non-formele
leerervaringen door het bieden van advies, training, publicaties en workshops over
leermiddelen die het centrum heeft ontwikkeld. Deze appelleren aan de intrinsieke
motivatie, waarbij leren plaatsvindt op basis van vrijwilligheid (zoals via interactieve
tentoonstellingen, praktische ofwel hands-on workshops en spannende wedstrijden), zodat het formele, schoolse leren leuker wordt. Hierdoor blijft informatie
beter hangen, zodat het onderwijs kerndoelen en eindtermen effectiever kan
realiseren.
NEMO en scholen
Scholen nemen zelf de beslissing of ze meer verdieping willen geven aan een
bezoek aan NEMO. Een bezoek kan in de eerste plaats een leuk uitje zijn voor de
klas, waarbij kinderen geïnspireerd en gefascineerd worden door de dingen die ze
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zien en doen, maar het is ook mogelijk meer structuur en verdieping te geven aan
het NEMO-bezoek. Deze mogelijkheid vormt de basis van de educatieve menukaart van NEMO waar leerkrachten zelf een keuze uit kunnen maken:
Schoolreisje
Doeboekje
Lespakket
Project Science Center
op School

Zonder lesmateriaal
Geeft structuur en verdieping aan het bezoek van een
tentoonstelling in NEMO
Omvat naast een bezoek aan een tentoonstelling een
hands-on workshop in NEMO en een voorbereidende
en afsluitende les op school
Kinderen ontwikkelen en bouwen exhibits op school,
maar brengen uiteraard ook een bezoek aan NEMO.

Daarnaast ontwikkelt NEMO ook lesmateriaal dat alleen op school kan worden
gebruikt en waaraan leraren niet per se een NEMO-bezoek hoeven te koppelen.
NEMO en pabo’s
Jaarlijks doen ongeveer twintig groepen met studenten van lerarenopleidingen
mee aan het speciale paboprogramma van NEMO. Dit bestaat uit een bijeenkomst
waarin het aanbod van NEMO wordt besproken en waarin ook aan bod komt hoe
onderzoekend leren tot uiting kan komen in deze buitenschoolse leeromgeving.
Bovendien biedt NEMO pabo’s een additionele observatieopdracht over onderzoekend spelgedrag bij kinderen en worden, in overleg met verschillende pabo’s,
trainingen op maat gegeven. Dit laatste gebeurt incidenteel.
Uit gesprekken met pabodocenten kwam naar voren dat er meer behoefte is aan
zowel een meer praktische invulling van een bezoek aan NEMO, als aan meer
verdieping. Mogelijke doelen voor een bezoek aan NEMO zijn:
• Vakinhoudelijke kennis, technische principes en natuurkundige verschijnselen
bijbrengen.
• Aandacht vestigen op een buitenschoolse leeromgeving en de toegevoegde
waarde van buitenschools/non-formeel leren.
• Het stimuleren van begrip over de didactiek van onderzoekend en ontwerpend
leren in een andere setting dan op school.
• De vaardigheden van studenten stimuleren, zoals observatie- en
onderzoeksvaardigheden.
• Tot visievorming en inspiratie komen.
• Het maken van een koppeling tussen het formele leren en het non-formele
(buitenschoolse) leren.
Als het gaat om de eerste twee leerjaren komen de pabo’s meestal met grotere
aantallen naar NEMO (circa vijftig tot tweehonderd studenten). Vanaf leerjaar 3
kunnen studenten bij de meeste pabo’s een minor kiezen, zoals Wetenschap &
Techniek, of iets soortgelijks. Het aantal studenten dat een minor W&T kiest is
gering, waardoor de groepen die naar NEMO komen ook klein zijn (<25).
Vaak geven docenten een opdracht mee aan hun studenten; dit is al dan niet de
opdracht die NEMO hen aanbiedt. Sommige pabo’s hebben een bezoek aan NEMO
geïntegreerd in het curriculum. Andere lerarenopleidingen bezoeken NEMO puur
ter verkenning; het gaat dan meer om een vrijblijvend bezoek.
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Behoefteanalyse
Om samenwerking met pabo’s te verbeteren, is een behoefteanalyse uitgevoerd
via een e-mail enquête waaraan pabodocenten en -studenten meededen. Ook verwachtingen en doelen die studenten en docenten voor ogen hebben, werden hierin
meegenomen. Zo kan NEMO beter gaan inspelen op wensen en behoeften.
Docenten/studenten van tien pabo’s vulden de digitale vragenlijst in.
Vertaalslag naar de klas?
Drieëntachtig studenten van tien verschillende pabo’s vulden de digitale vragenlijst
in. Dit deden ze over het algemeen na een bezoek aan NEMO. Sommigen werden
verplicht tot het invullen van de digitale vragenlijst, maar dat gold niet voor allemaal.
Op de vraag: Welke W&T-onderwerpen (bijvoorbeeld duurzame energie, DNA, natuurkundige verschijnselen, ruimtevaart, constructie, onderzoek doen, ontwerpen.) vind
jij interessant en waarom? keken de respondenten veelal naar de voorbeelden die
gegeven zijn. Daardoor kan een vertekend beeld ontstaan over hun daadwerkelijke
interessegebieden. DNA (26) en onderzoek doen, noemden de studenten het meest
als interessante onderwerpen. Daarna werden opeenvolgend de onderwerpen
‘natuurkundige verschijnselen’, ‘ontwerpen’, ‘duurzame energie’ en ‘constructies’
(10) genoemd. ‘DNA’ is vaak genoemd in combinatie met alles over het menselijk
lichaam. Op de vraag welke doelen studenten zichzelf bij een bezoek aan NEMO
stellen, kwamen diverse antwoorden binnen. De meesten antwoordden dat een
bezoek hun interesse in wetenschap en techniek niet heeft vergroot. Wel raakten
ze meer geïnspireerd door de mogelijkheden die NEMO kan bieden.
Op de vraag of de studenten iets gemist hadden, reageerden de meesten ontkennend. Degenen die wel iets hadden gemist aan een bezoek aan NEMO noemden:
een vertaalslag naar de klas, een workshop en het uitwerken van een thema.
Het bezoek aan NEMO, zoals het nu toe wordt vormgegeven, wordt gewaardeerd
door zowel docenten als studenten. Zij hebben met name behoefte aan een vertaalslag van NEMO naar de klas.
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Genoemde doelen

Categorie

Lesideeën opdoen voor in de klas

Praktische leerdoelen

Een eigen onderzoekende en open houding
hebben

Leerdoelen om eigen vaardigheid te
vergroten

Observeren van kinderen

Leerdoelen om eigen vaardigheid te
vergroten

Doelen die vanuit de pabo worden gesteld

Opgelegde leerdoelen

Wat is er in NEMO te zien,
welke keuzes zijn gemaakt?

Leerdoelen betreffende verkenning van de
leeromgeving

Ik wil iets leren

Geen (expliciete) leerdoelen. Studenten zien
wel wat NEMO hen oplevert of brengt.

Reacties van studenten
Een greep uit antwoorden op de vraag Ben je door een bezoek aan NEMO meer
geïnteresseerd geraakt in wetenschap en techniek?:
“Mijn idee over wetenschap en techniek is positief veranderd. Ik had er een
saai beeld van met proefjes doen. Gelukkig is dit na mijn NEMO-bezoek totaal
veranderd!”
“NEMO is zo leuk, omdat je alles zelf uit mag vinden.”
“Ik ben in NEMO meer mogelijkheden gaan zien dan simpele proefjes en saaie
teksten uit boeken voor wetenschap en techniek.”
“Ik ben niet meer geïnteresseerd geraakt..., ik zag het meer als een attractie.”
“Ik heb vaak de neiging heel ver te zoeken naar iets wat wetenschap is, maar
het onderzoeken met een zeepbel is dat ook al, dus wetenschap ligt dichterbij
dan je denkt, besef ik sinds ik in NEMO was.”
“Nee, maar voor kinderen is het erg leuk.”
“Ik zie in dat wetenschap en techniek niet moeilijk hoeft te zijn voor kinderen.
Ik heb geleerd dat ik vaak te moeilijk denk, terwijl heel veel wetenschap en
techniek heel dichtbij is (in huis of de klas bijvoorbeeld).”
Brainstorm met docenten
Ook een brainstormbijeenkomst in NEMO leverde informatie op over het integreren
van een bezoek aan NEMO in de lesprogramma’s van verschillende pabo’s.
Een aantal pabodocenten meent dat een bezoek aan NEMO soms teveel een dagje
uit is. Zo’n bezoek is redelijk vrijblijvend, waardoor sommigen met een onbevredigend gevoel huiswaarts gaan. Die vrijblijvendheid heeft ook te maken met doelen
en beoordeling die vanuit de pabo worden vastgesteld. Tenslotte vinden de docenten dat er enige vertaalslag moet worden gemaakt tussen NEMO en praktische
toepassingen in de klas, aangezien ze de koppeling tussen theorie en praktijk
belangrijk vinden.
Nieuwe programma’s
Inhakend op de analyse ontwikkelt NEMO nu twee programma’s:
1. Een programma voor leerjaar 1 en 2, dat bedoeld is als oriëntatie.
2. Voor leerjaar 3 en 4 wordt gekozen voor meer verdieping in de vorm van
bijvoorbeeld een masterclass. Verder zal dieper worden ingegaan op
‘onderzoek doen’ in combinatie met een specifiek inhoudelijk thema.
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Leerjaar 1 en 2
Binnen deze variant staat fascinatie en inspiratie centraal. Doel is vooral het creëren van een positieve houding ten opzichte van W&T. Een science show als kickoff
voor het W&T-programma op de pabo zou hier bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen.
Verder is een prikkelende leeromgeving binnen NEMO van belang. Hierbij komen
vragen zoals Wat zijn exhibits? en Hoe gebruiken kinderen exhibits? aan bod. Deze
vragen kunnen dienen om tot een eigen mening en uitgangspunt voor een eventuele observatieopdracht te komen. Naast ruimte voor het stellen van vragen, is een
vrij bezoek aan NEMO, aan te raden, zodat studenten NEMO verder zelf kunnen
ontdekken. Er kunnen E-boekjes worden uitgedeeld, waarin het educatief aanbod
van NEMO beschreven staat.
Leerjaar 3 en 4
Studenten van de leerjaren 3 en 4 kunnen kiezen voor specialisatie voor het vak
W&T. Voor hen is verdieping op didactisch en inhoudelijk terrein belangrijk. Het
concept ‘van experiment tot onderwijs’ wordt genoemd als mogelijkheid om een
les spannend en aanschouwelijk te maken met behulp van een proefje. Dit kan
worden vastgelegd in een vakdossier of portfolio dat verschillende pabo’s gebruiken. In dit vakdossier staan praktijkvoorbeelden, observaties, informatie over
lessen die studenten hebben gegeven of een kritische beschouwing. Deze kritische
beschouwing zou bijvoorbeeld in artikelvorm kunnen worden beschreven. Bij de
eigen lessen of praktijkvoorbeelden kunnen de proefjes als uitgangspunt worden
benut. Studenten moeten deze proefjes ook in Jip-en-Janneke-taal kunnen uitleggen. Naast de proefjes zouden ze in de klas ook mini-exhibits kunnen inzetten ter
verduidelijking van diverse thema’s. Naast deze praktische invulling moeten ze ook
kunnen overzien wat dit met kinderen doet.
Voor de leerjaren 3 en 4 wordt vooral gezocht naar een mogelijke koppeling tussen
de thema’s‘onderzoek doen’ en ‘DNA’. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
interactieve lezing met een koppeling naar de tentoonstelling en het geven van
stagetips, die de studenten zelf verder kunnen uitwerken en opnemen in het vakdossier/portfolio. Studenten worden in de leerjaren 3 en 4 gewezen op het aanbod
van NEMO door E-boekjes, het neerzetten van verschillende kisten met educatief
materiaal of een presentatie.
Laura van Veen is onderwijskundige en ook opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Ze werkt als
medewerker educatie bij science center NEMO in Amsterdam.

132

22

Artis-lespakket
Roald Severens en Paul Valenkamp van de afdeling Educatie van Artis, scheikundestudent Wilco Duvivier (22) en de pabostudenten Patricia Holla (24) en Marjolein Heslinga (24) maakten gezamenlijk een lespakket over het bewegen van
dieren, de aarde en planeten als onderdeel van hun combistage W&T.
Tekst: Bettina van de Kar

Opdracht voor deze combistage was het ontwikkelen van een lespakket voor Artis
dat bestemd is voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Naast een docentenhandleiding is een
werkblad gemaakt waarmee leerlingen zelfstandig door de dierentuin kunnen
lopen. Ook vragen in het Geologisch Museum en het Planetarium, beide op het terrein van Artis gevestigd, zijn in het lespakket opgenomen.
Samenwerking concreet maken
Over het verloop van de samenwerking lopen de meningen van de deelnemers aan
deze combistage enigszins uiteen. De pabostudentes vinden het jammer dat ze
aan een student werden gekoppeld die een studierichting volgt die niet aansluit bij
de inhoud van het lespakket. “Onze opdracht past eerder bij een biologiestudent
of iemand die natuurkunde, geologie of sterrenkunde studeert”, beaamt Roald
Severens van Artis. “Maar groot voordeel van het samenwerken met de scheikundestudent vond ik dat hij concreet inspeelde op onze wensen en dat hij die op basis
van overleg en afspraken goed probeerde uit te voeren.”
“Ik merkte verschil tussen mijn manier van werken en die van Marjolein en
Patricia”, zegt Wilco. “Ik houd van directe, vaste afspraken en begin al snel met
schrijven en het op papier zetten van informatie. Zij besteedden veel tijd aan het
bedenken van voorbeelden, mogelijkheden en toepassingen, voordat ze iets op
papier zetten. Ik vond het leerzaam kennis te maken met zo’n andere manier van
werken: dit maakt dat je gaat nadenken over verbeteringen van je eigen aanpak
of aanvullingen daarop.” Als tip voor anderen die aan combistages beginnen,
zegt Wilco dan ook: “Probeer zo snel mogelijk concrete afspraken te maken over
bijeenkomsten, deadlines en invulling van de opdracht: doe dit met zowel de
andere studenten als je begeleiders.”
De pabostudentes menen dat Wilco van hen heeft kunnen leren hoe het er in het
basisonderwijs aan toegaat en hoe je jonge kinderen informatie geeft die voor hen
makkelijk te begrijpen en toegankelijk is.
Artis gaf de studenten de eerste maanden veel vrijheid en verwachtte dat zij de
opdracht met grote mate van zelfstandigheid konden uitvoeren. De pabostudentes geven aan dat zij liever meer sturing hadden gehad. Roald Severens merkte
dat meer overleg nodig was. Dit werkte verhelderend en de studenten lieten het
lespakket beter aansluiten op de richtlijnen van Artis. “Als wij opnieuw meewerken
aan een (combi)stage, dan is wellicht raadzaam studenten wat minder vrijheid en
zelfstandigheid te geven bij het uitvoeren van hun opdracht”, aldus Roald Severens.
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Alleen de dierentuin?
Over het eindresultaat is hij heel enthousiast en tevreden. Ook de studenten vinden
dat het een mooi product is geworden. Op de website van Artis en in boekjes met
de schoolprogramma’s is inmiddels aangekondigd dat het pakket door scholen
geboekt kan worden. Helaas blijven die boekingen grotendeels uit. “Dit snap ik
niet en had ik niet verwacht, Artis rekende op meer belangstelling”, zegt Roald
Severens. “Het pakket slaat vooralsnog niet aan en ik kan alleen gissen naar de
oorzaken daarvoor. Mogelijk worden de voorbereidende en afsluitende les door
docenten te bewerkelijk gevonden en willen zij het liever houden bij alleen een bezoek aan de dierentuin zonder dat daar voorbereidingen en extra werkzaamheden
mee samengaan.”
Hoewel het lespakket nu pas door enkele groepen wordt gebruikt, blijven de
studenten enthousiast over wat zij in Artis hebben gezien en geleerd. Marjolein en
Patricia kunnen iedereen een stage in de dierentuin aanraden: “Geniet ervan, stel
veel vragen en neem ook achter de schermen een kijkje. Laat je verbazen door al
het moois dat in Artis te zien is.”

Alles beweegt, beweegt alles?
Alles om ons heen is in beweging. Niet alleen mensen en dieren zijn volop in beweging,
ook de wereld om ons heen staat nooit stil. Doel van het Artis-lesporgramma is
verschillende manieren van beweging aan bod te laten komen. Het programma gaat
onder andere over de beweging van planeten en de specifieke manier van bewegen
van dieren.
Van gieren en olifanten tot apen en krokodillen: voor het lesprogramma komen
leerlingen tijdens een bezoek aan Artis in aanraking met diverse dieren. Veel van deze
diersoorten verschillen van lichaam en in de manier van bewegen. Ze bewegen onder
andere door te lopen, te springen, te vliegen, te zwemmen of te rennen. Sommige
dieren moeten namelijk erg snel kunnen sprinten om bijvoorbeeld een prooi te kunnen
vangen. Andere dieren moeten juist lang achter elkaar kunnen bewegen, bijvoorbeeld
vogels die naar een ander gebied trekken.
Doel van het nieuwe lespakket is ook dat scholieren in het Planetarium kennis opdoen
over de beweging van de aarde en de andere planeten rond de zon. In het Geologisch
museum kunnen zij ontdekken dat de aarde zelf ook niet stil staat en dat zelfs onze
continenten bewegen. Alles beweegt, beweegt alles?
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Kijk om je heen en Diskoffer©!
De rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen op school is tegenwoordig beperkt. Doordat meestal beide ouders overdag aan het werk zijn, is er vaak
onvoldoende tijd beschikbaar voor ouderparticipatie in het onderwijsproces.
Daarnaast voelen veel ouders zich niet capabel om met hun (jonge) kinderen
over wetenschap en techniek te praten. Vanuit die gedachte startte het project
Diskoffer©.
Tekst: Marian Gravemaker, Constance van Kesteren, René Onclin

Hoe kun je als ouder thuis met je kind op avontuur gaan in de wereld van wetenschap en techniek?
Wetenschap en techniek zijn altijd om ons heen. Alleen weten wij, als volwassenen,
dat vaak niet meer. Wij verwonderen ons niet meer over een spiegel die beslaat;
slagroom die in een natte kom niet op geklopte slagroom wil lijken; de draaikolk
die het water in het afvoerputje maakt… Kinderen verwonderen zich daar wel over
maar wij leren ze dat soms snel af door geen antwoord te (kunnen) geven op hun
vragen of door hun verwondering niet te delen.
Komt dat doordat wij ons niet meer realiseren dat we ons verbazen over wat wij
om ons heen waarnemen? Of komt dat doordat wij bang zijn niet het juiste antwoord op vragen daarover te kunnen geven? Of weten wij niet de juiste vragen te
stellen om de verwondering en interesse van jonge kinderen te delen?
Aansprekend prentenboek
De Diskoffer© biedt ouders uitdagend materiaal waarmee zij samen met hun kind
natuur- en technische verschijnselen in hun directe leefomgeving kunnen verkennen. Er zijn vooralsnog tien koffers in de maak met thema’s als ‘schaduw’, ‘zintuigen’, ‘water’, ‘constructies’, ‘het weer’, ‘geluid’, ‘wegen’ en ‘magnetisme’.
Behalve uitdagend materiaal zal elke koffer ook een aansprekend prentenboek
bevatten met daarin een duidelijke link naar het thema. De prentenboeken zijn van
groot belang om dat thema te kunnen inleiden en kinderen en ouders in de sfeer te
brengen van het onderwerp. Voor ouders die de Nederlandse taal niet (voldoende)
machtig zijn, wordt het prentenboek ingesproken en als cd in de Diskoffer© opgenomen. In elke koffer zit een duidelijke (korte) handleiding met gebruikerstips,
fotomateriaal en verwijzingen naar bronnen voor wie zich verder wil verdiepen in
het thema.
Samen op avontuur
Het project is er op erop gericht jonge kinderen en hun ouders te leren kijken naar
hun omgeving, in aanraking te brengen met wetenschap en techniek en vooral er
over te praten, te denken, vragen te stellen en zich erover te verwonderen.
Technisch inzicht en bètakwaliteiten zijn geen vereiste; wel de inzet de wereld
door de ogen van de kinderen te zien en de bereidheid tot het stellen van de juiste
vragen.
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Een eerste experiment met de Diskoffer© op een basisschool in Amsterdam bracht
zoveel enthousiaste reacties van ouders en kinderen teweeg dat is gekozen voor
verdere uitwerking van het concept in samenwerking met studenten van de pabo,
de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en bètastudenten van
de UvA. Zij maken nu tien Diskoffer© over voorstelbare en aansprekende onderwerpen ofwel de eerder genoemde thema’s.
De verwachting is dat ouders aan de hand van dit materiaal in ieder geval met
kinderen op onderzoek uit gaan en uitgedaagd worden antwoorden te vinden op
gestelde vragen. Of ouders in staat blijken de juiste, stimulerende en activerende
vragen te stellen, zal blijken tijdens het uittesten van de koffers.
Toetsen
Gezinnen kunnen op de basisschool van hun kind een Diskoffer© lenen die ze voor
een bepaalde tijd mee naar huis mogen nemen. Het uitleensysteem komt in handen van de bovenbouw en wordt ondersteund door participerende ouders.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de Diskoffer© alleen gebruikt wordt als één
van de ouders samen met zijn of haar kind ermee aan de slag gaat.
Vanaf april 2010 worden de Diskoffers© verder getoetst in de praktijk. Er komen
ook evaluatiegesprekken en –formulieren voor leerkrachten en ouders.
Als de Diskoffers© het succes zijn dat wij als docenten en studenten ervan verwachten kunnen we deze, met enige aanpassing, ook inzetten tijdens het speelwerken in de kleutergroepen en als onderdeel van het pedagogisch werken met
kinderen in de vorm van spel aan huis. Dit project biedt kan ook een aanzet te zijn
tot het verder ontwikkelen van een doorgaande lijn van W&T binnen het basisonderwijs met een uitloop naar het voortgezet onderwijs.
Marian Gravemaker is leerkracht basisonderwijs, Intern Begeleider en docent textiele
werkvormen. Zij werkt voor basisschool De Zuiderzee in Amsterdam (IJburg).
Constance van Kesteren is docent pedagogiek, trainer jonge kind en VVE
(Vroeg- en Voorschoolse Educatie) van PABO HvA.
René Onclin is docent techniek, trainer wetenschap en techniek van PABO HvA.

137

Deel
Deel VI
VI
24

Daar zit muziek in
Peter Ale

25

Daltononderwijs
Marijke van Zelst

26

Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Remy Wilshaus

27

Waarnemen als basis: Montessori onderwijs en W&T
Mirjam Stefels

28

Stuiteren (van geluk)? Ervarings Gericht Onderwijs en W&T
Els van der Houwen

W&T en onderwijsconcepten

Welke plek kan Wetenschap en Techniek krijgen in het curriculum van scholen
met een specifiek onderwijsconcept? In de regio Noord-Holland en Flevoland zijn
er scholen met een Montessori-, Dalton-, Ontwikkelingsgericht onderwijs- en
Ervarings Gericht Onderwijsconcept.
Vanuit het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek proberen conceptexperts
samen met het onderwijsveld een vorm te vinden voor W&T binnen de onderwijsconcepten. Daartoe zijn video-opnames gemaakt, interviews afgenomen en
bijeenkomsten voor techniekcoördinatoren en leraren georganiseerd. Er is een
theoretisch kader opgesteld waarin beschreven staat hoe de vier concepten op
W&T kunnen aansluiten en omgekeerd1.
Een aansluitingsprobleem lijkt het individualisme van Dalton en Montessori te zijn
versus de sociale betekenisconstructie die Onderzoekend en Ontwerpend Leren
(OOL) binnen W&T vereist. OOL vraagt vaak om samenwerken, terwijl Dalton
en Montessori zich van oorsprong richten op het stimuleren van de individuele
ontwikkeling van leerlingen. Wat dat betreft sluiten Ontwikkelingsgericht
onderwijs (OGO) en Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O) van nature beter aan bij
de OOL-didactiek. Tegelijkertijd laten ook Montessori- en Daltonconcepten net zo
goed mogelijkheden zien voor W&T binnen hun eigen methodiek. Een voorbeeld
daarvan is de ontwikkelingslijn van zelfstandig leren bij Dalton, gekoppeld aan
het OOL-model. De bijdragen in dit deel hebben een heel andere achtergrond
dan de overige bijdragen. Hier wordt vanuit pedagogische visies gezocht naar
aansluiting met W&T. Alleen zo’n zoektocht is al waardevol: het is goed dat W&T
zich verbreedt tot een domein dat meer leraren aangaat dan een vaste groep
W&T-adepten.

1 Vorm geven aan Wetenschap en Techniek: Montessori, Dalton, E.G.O. en OGO. Werkgroep W&T basisonderwijs.
Amsterdam, Expertisecentrum Wetenschap en Techniek, 2009
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Daar zit muziek in
Onderwijsconcepten W&T
Hoe kan W&T zodanig in het conceptonderwijs van Montessori, Dalton en OGO
worden ingebed, dat recht gedaan wordt aan de principes van deze onderwijsconcepten?
Tekst: Peter Ale

Toen in 2006 de nieuwe versie van de kerndoelen van kracht werd, werd techniek
een echt basisschoolvak. Nu, drie jaar later, dienen de kerndoelen volledig te zijn
ingevoerd binnen de basisscholen. Veel scholen zoeken hierin nog hun weg, zo ook
de scholen met specifieke onderwijsconcepten.
Plaats van W&T in het onderwijs
Een school die W&T een goede positie in haar curriculum wil geven, werkt aan de
volgende einddoelen1.
• Er is een doorgaande leerlijn voor wetenschap en techniek in ten minste twee
groepen.
• Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd voor de uitvoering van de doorgaande
leerlijn.
• Leerlingen maken, ontwerpen, testen en/of analyseren hun eigen producten,
en/of er worden excursies gemaakt, en/of gastdocenten uitgenodigd, en/of
leerlingen maken gebruik van internet.
• De school heeft doelen voor W&T vastgelegd en toetst deze doelen.
• W&T staat in het schoolplan beschreven.
• Er is voldoende tijd, materiaal, ruimte en er zijn voldoende kundige mensen
voor wetenschap en techniek.
• Er is een techniekcoördinator/techniekteam aangewezen en/of wetenschap en
techniek ‘leeft’ in het schoolteam.
Afgezien van de wettelijke verplichting om Wetenschap & Techniek als vak in het
primair onderwijs te geven, zijn er voor scholen veel andere redenen om aan W&T
een belangrijke rol in het curriculum toe te kennen (zie ook hoofdsuk 1) . Montessorischool Waalsdorp2 uit Den Haag in de schoolgids:
• Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
• Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in het hoe en waarom van de
dingen om hen heen.
• Techniek is bij uitstek een middel om een rijke, moderne en aantrekkelijke
leeromgeving in te richten.
• Het negatieve imago van techniek kan een positieve wending krijgen.
De mate waarin en de manier waarop W&T in het curriculum van scholen is
gebouwd, is heel verschillend. Je kan vijf varianten onderscheiden, die elkaar
overigens niet volledig uitsluiten.
1 www.vtbpro.nl
2 Techniek-beleidsplan Montessorischool Waalsdorp Versie 1.2 maart 2006
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Variant 1
W&T wordt gezien als een apart vak. Voor iedere groep zijn er opdrachten verzameld, die vaak in bakken worden bewaard en waaruit de leerlingen kunnen kiezen.
De opdrachten variëren van invuloefeningen tot constructieactiviteiten. Op een
aantal scholen is voor W&T een apart lokaal ingericht waar men, vaak onder leiding van een vakdocent, aan de opdrachten kan werken3. Andere scholen hebben
voor elke groep een eigen opdrachtkaartenbak in de klas. De gedachte hierachter
is dat het geven van het vak W&T de verantwoordelijkheid van de leerkracht is.
In de opbouw van de kaarten kan Onderzoekend en ontdekkend leren worden
geïntegreerd.
Variant 2
W&T wordt gezien als iets wat met andere vakken samenhangt en daar onderdeel
van is of de school volgt thematisch onderwijs en integreert W&T in bestaande
thema’s. Bijvoorbeeld als bij aardrijkskunde of geschiedenis het over torens gaat
(toren van Pisa, Eiffeltoren, Westertoren) kan W&T hierbij betrokken worden.
De leerlingen bouwen verschillende torens op grond van bestaande tekeningen
of zelfontworpen plannen. Hierbij kunnen de verschillende aspecten van W&T
(constructie, productie, transport en communicatie) gebruikt worden. Er is geen
apart technieklokaal nodig. Dit kan uitmonden in grote techniekprojecten, waarbij
de gemaakte producten uiteindelijk in een tentoonstelling aan de ouders worden
getoond.
Variant 3
W&T als toepassing bij beeldende vorming. Bijvoorbeeld het maken van een watervalkaart. Dit is een mooi vormgegeven kaart, waarbij verschillende afbeeldingen
over elkaar heen kunnen bewegen. W&T is hierbij ondergeschikt aan het ontwerp.
Deze variant is ontstaan doordat veel bevo-leerkrachten W&T als taak kregen toegewezen. Jan de Waal van basisschool Aldoende geeft, in een van de sessies met
Daltonscholen, aan dat leerkrachten zich moeten realiseren dat activiteiten als
zagen en timmeren vroeger standaard tot het basisschool curriculum behoorden.
Vanuit deze invalshoek is het logisch dat bevo-leerkrachten een grote rol kunnen
spelen bij het vak W&T.
Variant 4
Bij elke les wordt bij de uitvoering bedacht of er W&T aspecten bij betrokken kunnen worden. Hierbij staat vooral de onderzoekende houding centraal. Deze variant
komt niet echt veel voor, maar in discussies over het vak W&T wordt het wel vaak
als wenselijk genoemd.
Variant 5
De school heeft een methode aangeschaft zoals Natuniek of ‘Wijzer door natuur
en techniek’. De leerkracht volgt de handleiding en incidenteel worden er activiteiten door de leerlingen uitgevoerd.

3 Soms is dat het bevo-lokaal.
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Conceptonderwijs en W&T
Hoe kunnen de Montessori-, Dalton- en Ontwikkelingsgericht Onderwijs concepten
en W&T aansluiten op elkaar en elkaar versterken?
Montessori
Maria Montessori stelde veel belang in techniek4. Zij vond dat kinderen de ruimte
moeten krijgen om zich volledig te ontplooien en vrije en onafhankelijke mensen te
worden. Zij ging ervan uit dat zij een natuurlijke drang tot leren hebben en dat hun
opvoeders er slechts voor moeten zorgen dat zij de kans krijgen hun talenten te
ontwikkelen. Kinderen leren niet alleen als de omgeving hen uitdaagt, maar vooral
als hun nieuwsgierigheid is gewekt en ze bepaalde facetten van hun omgeving beter willen leren kennen. Als iets eenmaal hun interesse heeft, kunnen ze zich daar
heel goed op concentreren en langdurig oefenen. Kenmerkend voor Montessorionderwijs is dat kinderen zelf kiezen waarmee ze aan de slag gaan en zo mogelijk
zelf bepalen wanneer ze hulp nodig hebben en van wie. De leid(st)er stuurt, door
materialen aan te bieden, activiteiten te organiseren, aan te moedigen en instructie te geven. Op deze manier begeleidt de leid(st)er het kind bij de ontwikkeling.
Een belangrijk onderdeel van de Montessori-werkwijze is Kosmische Opvoeding en
Onderwijs (KOO). Het kernpunt van de kosmische visie van Maria Montessori is dat
alles in het universum met elkaar verbonden is in een harmonische ordening. Alle
levende wezens, maar ook alle anorganische zaken, hebben een taak om het evenwicht in dit universum in stand te houden. Elk schepsel heeft een functie binnen
het geheel. Mensen nemen hierin een speciale plaats in omdat zij bewust kunnen
ingrijpen in processen. Als hun kosmische taak ziet Maria Montessori het bereiken
van vrede en het in stand houden van het evenwicht in de natuur.
De kosmische visie en het uitgangspunt dat de ontwikkeling van het kind centraal
staat, vormen een basis voor de uitvoering van W&T in het Montessorionderwijs.
De praktijk is echter anders. Een niet representatief onderzoek (via internet) onder
een aantal Montessorischolen levert op:
• W&T wordt incidenteel als lesonderwerp aangeboden.
• W&T is eigenlijk handvaardigheid
• W&T staat niet als vak in de schoolgids
• Veel scholen hebben werkgroepen die W&T-onderzoeken/voorbereiden/
beleidsplannen maken.
Belangrijk in de Montessori didactiek is het materiaal. Dit materiaal is middel en
geen doel op zichzelf. Ieder materiaal draagt één of meerdere essenties in zich
die afhankelijk van de ontwikkeling van een kind kunnen worden ingezet. Bij het
aanbieden van het materiaal dient een vast protocol gehandhaafd te worden.
Verder wordt gewerkt met de Algemene les, waarbij de leerkracht zelf materiaal
kan ontwerpen. Dit materiaal moet aan een aantal eisen voldoen:
1. Het materiaal bevat een ‘controle van de fout’, dat wil zeggen dat een kind zelf
zijn fout ontdekt doordat aan het eind van zijn oefening blijkt dat er iets niet
past.

4 Marjan Schwegman, Maria Montessori, 1870-1952: Kind van haar tijd Vrouw van de wereld,blz 195
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2. Elk materiaal bevat een specifieke eigenschap die er uitspringt; dit noemt
Maria Montessori de ‘isolatie van de eigenschap’.
3. Het materiaal is beperkt in zijn hoeveelheid.
4. Glans, kleur en harmonische vorm zien er aantrekkelijk uit en nodigen een
kind uit het materiaal te pakken.
5. Het materiaal wekt de aandacht en interesse van een kind en houdt die vast.
Daardoor kan het kind er langere tijd zelfstandig mee werken en spelen.
Zevenstappenplan
Stap 1 - Oriëntatie
Stap 2 - Studieplanning
Stap 3 - Theorie
Stap 4 - Uitvoering
Stap 5 - Zelfcontrole
Stap 6 - Gezamenlijke controle
Stap 7 – Beoordeling

De uitdaging voor het Montessori onderwijs is om deze fundamentele uitgangspunten te verweven met de W&T-aanpak en didactiek van onderzoekend en
ontwerpend leren (OOL). Bij OOL wordt gewerkt met een zevenstappenplan5. Het
Montessorionderwijs heeft met het aanpassen van haar aanpak op nieuwe onderwijsontwikkelingen in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Onder andere de
veranderingen in het wiskundeonderwijs hebben een andere benadering van het
Montessorimateriaal nodig gemaakt. Deze veranderingen zijn vooral ingegeven
door het Montessori Kind Volg Systeem (MKVS) en het geconcretiseerde didactische model in de vorm van het zogenaamde lusmodel.
Over het nieuwe rekenwiskundeonderwijs in het Montessori basisonderwijs schrijven Janine Dijkman en Els Westra namens de projectgroep Montessori rekenwiskundeonderwijs: Er wordt verwacht dat kinderen onderzoek doen in een voor die
leeftijdsgroep ingerichte specifieke leeromgeving. Ze werken niet van materiaal naar
materiaal, maar werken vanuit een mathematisch onderwerp.(2005).

Het lusmodel6 onderscheidt leerlingactiviteiten, leerkrachtactiviteiten en de
interactie tussen deze twee. De volgende activiteiten van de leerling worden
onderkend7: verwerven, verwerken, betekenis verlenen (abstracties vormen) en
integreren (gebruik van inzicht). Leerkrachten voeren de volgende activiteiten uit:
signaleren, observeren, evalueren en registreren.
5 Marja van Graft et al, Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Basisdocument over de didactiek
voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs maart 2007 Stichting Platform Bètatechniek, Den Haag
6 Bron: www.montessori.nl
7 Els Westra Het lusmodel Didactiek en mathematiek in beeld
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Het model geeft aan dat er in de doorgaande lijn een cyclische ontwikkeling is,
waarbij leerlingen zich volgens de fasen van de Montessoripedagogiek (de werker, de verkenner, de wetenschapper) ontwikkelen en daarbij op een steeds hoger
niveau onderzoeksvragen kunnen formuleren.
W&T-opdrachten/werkjes in het Montessorionderwijs zouden dus gekenmerkt
moeten worden door:
1. Aandacht voor de doorgaande lijn en de daarbij behorende niveauverhoging in
het formuleren van vragen.
2. Een specifieke leeromgeving.
3. Werken vanuit een W&T-onderwerp met ondersteunende materialen.
4. Voor de materialen gelden zoveel mogelijk de eisen die in het Montessorionderwijs in het algemeen aan materiaal wordt gesteld.
Daltononderwijs
Bij het invoeren van W&T in het Dalton onderwijs zijn twee benaderingen herkenbaar. De eerste gaat uit van het Daltongedachtegoed en probeert vast te stellen
wat de uitgangspunten van Dalton betekenen voor het vak W&T.
De tweede zegt: laten we met activiteiten aan de gang gaan en zorgen dat er in het
gebruik van materialen ruimte is voor zelfwerkzaamheid en samenwerken.
Uitgangspunten van het hedendaags Daltononderwijs zijn:
1. Vrijheid in gebondenheid. Leerlingen mogen vrij
kiezen uit een beperkte lijst mogelijkheden,
schoolvakken.
2. Samenwerken.
3. Zelfstandigheid. Willen leerlingen in hun eigen
tempo leren, dan is het nodig dat ze een
zekere mate van zelfstandigheid hebben. Ze
moeten zelfstandig de taak kunnen plannen en
uitvoeren, zonder al te veel sturing.
Vanuit het model volgen veel meer principiële
uitgangspunten waarop in dit artikel niet wordt
ingegaan. De belangrijkste pedagogische karakteristieken
van de Daltonpedagogiek zijn8:
1. Vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren.
2. Het pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de mens tot leren.
Dit blijkt onder andere uit keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van
de dag.
3. De ruimte is ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken.
4. Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht in het curriculum.
5. Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen
binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit verantwoordelijkheid voor het eigen
werk en dat van anderen.
6. Leerlingen houden leeractiviteiten en resultaten zelf bij.
8 www.dalton.nl
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7. In het basisonderwijs wordt gewerkt met een takenbord of taakblad, en met
dagkleuren.
Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde
om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Volgens de
Daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te
dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor stap, met
heldere afspraken tussen docent en individuele leerling. De docent biedt veiligheid
en structuur; een klimaat dat leerlingen uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de
ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen.
De taak van leerkrachten daarbij is9:
• Lessituaties voorbereiden waarin zelfstandig werken van kinderen het
uitgangspunt is.
• Het klaslokaal zodanig inrichten dat de mogelijkheid tot zelfstandig werken
daardoor gestimuleerd wordt.
• Didactische stappenschema’s uitwerken om de leerlingen de streefdoelen van
zelfstandig werken te laten behalen.
• Gesprekken leiden waarin het belang van zelfstandig werken verhelderd en
geëvalueerd wordt.
• Duidelijke en gedifferentieerde taakinstructie geven.
• Hulpmiddelen hanteren die het zelfstandig werken bevorderen:
1. symbolen,
2. tekens voor uitgestelde aandacht,
3. (week)taakformulier.
De ideeën van Helen Parkhurst kun
je zodanig interpreteren dat het
weektaakformulier niet alleen administratief bedoeld is, maar dat het
een contract is dat de leerling met de
leraar sluit. De leerling committeert
zich aan de taak.
De principiële vraag is nu: Hoe kan
in het Daltononderwijs W&T gegeven
worden, zodanig dat recht gedaan
wordt aan al deze uitgangspunten?
Hierbij kan de indruk ontstaan dat er
dan in één van beide gebieden grote
aanpassingen gedaan moeten
worden: de Dalton werkwijze dient
aangepast, of er moet iets gebeuren
om W&T in te passen in de Dalton
Werkwijze. Maar beide gebieden
kunnen elkaar wellicht ook aanvullen
en versterken.
Weektaak St.Jozefschool
9 http://www.warinschool.nl/dalton/werkboek.htm
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Als we weer een vergelijk maken met het rekenonderwijs zien we bijvoorbeeld het
volgende uit het veld: Daltonschool de Kleine Prins zegt in een nieuwsbrief over
het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode10:
Wij hebben gelet op het volgende:
• Zit er in de methode een duidelijke structuur voor zowel de kinderen als de
leerkracht?
• Is er voldoende verdiepingsstof?
• Zijn er voldoende remediëringsmogelijkheden?
• Zijn er samenwerkingsopdrachten?
• Kunnen de leerlingen er zelfstandig mee werken?
• Hoeveel instructiemomenten zijn er nodig?
• Hoe ziet de software eruit?
• Hoe wordt er getoetst?
• Bestaat er de mogelijkheid om met een digitaal schoolbord te werken?
• Zien de werkboeken en werkschriften er aantrekkelijk uit?
De schoolgids van Daltonschool de Leeuwerik11 geeft als doel van W&T het volgende.
Techniek is overal om ons heen. De knop die het licht bedient. De kraan waaruit
water stroomt. De computer, de games. De blenders, mobieltjes en noem maar
op. Techniek sluit naadloos aan bij de belevingswereld van alle kinderen. Daarnaast biedt techniek volop mogelijkheden tot samenwerking, actief leren, het
komen tot oplossingsstrategieën vanuit verschillende benaderingen.
Techniek kan dan ook rekenen op gemotiveerde leerlingen.
Een klein onderzoek op internet geeft steeds hetzelfde beeld: keuze, samenwerking en zelfwerkzaamheid. Deze Daltonpijlers moeten volgens veel scholen in een
aanpak terug te vinden zijn.
Omdat in de ontwikkeling ook de onderzoekende houding van leerlingen moet worden meegenomen, zou een Dalton W&T- activiteit dus kunnen bestaan uit:
• Een omschrijving van de taak12.
• Een verwijzing naar het zeven stappenplan onderzoekend en ontwerpend
leren.
• Een suggestie voor samenwerking en zelfwerkzaamheid.
Deze W&T-activiteit zou dan onderdeel moeten gaan uitmaken van de weektaak
van een leerling.
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
De uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn13:
• Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
kinderen: cognitief, sociaal, emotioneel, esthetisch en motorisch. Een goede
school draagt niet alleen kennis over, maar maakt ieder kind een beetje
slimmer, handiger, meer verantwoordelijk, vrijer, nieuwsgieriger, enzovoort.
10
11
12
13
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http://www.kleineprins.nl/main/files/media/nieuwsbrief_35_voor_site.pdf
http://www.daltondeleeuwerik.nl/documenten/Schoolgids%202009-2010.pdf
De taak kan ook een opdracht voor een Onderzoek/experiment zijn.
http://www.ogo-academie.nl/

• Een goede school draagt cultuur over, waaronder hoogwaardige kennis, kunst,
literatuur en andere cultuurproducten. Dit gebeurt op een manier die bijdraagt
aan de bedoelde veelzijdige ontwikkeling.
• Goed onderwijs is maatschappelijk relevant. De muren tussen de school en de
omringende samenleving worden ‘doorlaatbaar’.
• Op een goede school kunnen ook leerkrachten zich ontwikkelen. Alleen door
hun inzet en talenten kan goed onderwijs gerealiseerd worden.
Het OGOconcept wordt ontwikkeld op grond van de theorie van Vygotsky(1896-1934). In veel literatuur wordt de zone van de naaste ontwikkeling (een
belangrijk concept van Vygotsky) genoemd als basisprincipe van OGO. Er zijn vier
uitgangspunten14 die Vygotsky naar dit concept hebben geleid:
1. Kinderen construeren kennis (in plaats van passief reproduceren van wat ze is
voorgezegd).
2. Ontwikkeling kan niet gescheiden worden van de sociale context.
3. De ontwikkeling wordt beïnvloed door wat kinderen in de tijd daarvoor hebben
geleerd.
4. De taal speelt een centrale rol in de mentale ontwikkeling.
Deze vier uitgangspunten zijn in de werkwijze van OGO verwerkt. Ze zijn terug te
vinden in de uitwerking van het concept dat beschreven is in zes kernactiviteiten:
• Spelactiviteiten.
• Constructieve en beeldende activiteiten.
• Gespreksactiviteiten.
• Lees- en schrijfactiviteiten.
• Reken- en wiskundeactiviteiten.
• Onderzoeksactiviteiten.
Deze activiteiten zijn de ingrediënten voor thema’s die binnen OGO de kapstok zijn
voor het leer- en ontwikkelproces van kinderen. De rol van de leerkracht is in het
proces essentieel. Hij geeft betekenis aan situaties, geeft impulsen aan de voortgang van het proces en lokt ontwikkeling uit. De leerkracht kiest (soms in overleg)
een thema en vult met behulp van een ontwerpschema de activiteiten in.
Door deze werkwijze lijkt het logisch W&T een plaats binnen een OGO-thema te
geven. Het zevenstappenplan Onderzoekend en ontwerpend leren opnemen onder
onderzoeksactiviteiten ligt voor de hand. Er zijn mooie voorbeelden van OGO-thema’s waarin W&T een betekenisvolle plaats heeft gekregen Voor een bootrace van
basisschool de Achthoek zijn bijvoorbeeld van melkpakken vlotten gebouwd, waarmee een echte race is gehouden (http://www.youtube.com/watch?v=Q-f8L54J-eY).

14 E.Bodrova, D.Leong Tools of the mind Pearson 2007
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Eerst een visie?
Uit de gesprekken die met scholen zijn gevoerd, blijkt dat op veel scholen de
ontwikkeling van W&T-onderwijs stagneert, omdat medewerkers eerst een visie
op W&T willen ontwikkelen. Vaak is er een techniekcoördinator die dit aanjaagt,
maar ontbreekt de urgentie bij de directie of het bestuur. Veel leerkrachten voelen
belemmeringen als het gaat om technieklessen.
• Wie onderhoudt het lokaal?
• Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van voorraden?
• Wat gebeurt er met de spullen als de coördinator vertrekt?
Feitelijk ontbreekt er nog te vaak een echte voedingsbodem voor het vak W&T.
De praktijk in veel Amsterdamse scholen geeft aan dat de betrokkenheid van de
leerkrachten een van de weinige succesfactoren is. Er zijn scholen waar volop
W&T-ontwikkelingen plaatsvinden en de omstandigheden daardoor als optimaal
worden gezien. De inzet van alleen specialisten in deze organisaties maakt haar
echter kwetsbaar. Als de W&Tcoördinator wegvalt, valt meteen de bodem onder
het curriculumonderdeel weg.
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Conclusie
Goed W&T-onderwijs op scholen met een specifiek onderwijsconcept is gewoon
goed onderwijs binnen de kaders van dat onderwijsconcept.
Een lange discussie over de moeilijkheden bij het invoeren van W&T in het concept
onderwijs is naar mijn idee niet nodig. W&T is een vakgebied, net als taal, rekenen
en muziek. Het is een basisschoolvak als alle andere en kan op eenzelfde manier
aan een onderwijsconcept aangepast worden als bijvoorbeeld taal of rekenen door
de typisch eigen onderwijskundige instrumenten toe te passen op dit vakgebied,
zoals de weektaak bij Dalton, de sturende kracht van het leermateriaal bij
Montessori of de kernactiviteiten bij OGO. Noodzaak is wel, dat zowel de theorie
als de toepassingen van het onderwijsconcept als het vakgebied W&T goed
beheerst worden.
Laat W&T niet de weg gaan van het vak muziek. In het basisonderwijs is muziek
een vak dat erg onderbelicht blijft. Laten we proberen dat niet met techniek te
laten gebeuren. Techniek daar zit muziek in.
Peter Ale is docent van PABO HvA.
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W&T in het Daltononderwijs
“Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder hij geneigd zal
zijn die kennis op te pakken door eigen inspanning. Hoe meer de leerkracht onderwijst, des te minder leert de leerling”
Parkhurst, 1922, grondlegster van de leerpsychologische theorieën van het Daltonplan.

In dit hoofdstuk wil ik handvatten aanreiken waarmee onderzoeksmatig werken
binnen het Daltononderwijs een plaats kan krijgen.
Tekst: Marijke van Zelst

Veel basisscholen zijn druk bezig Wetenschap en Techniek een plek te geven in
hun onderwijs. De komende jaren zullen alle zevenduizend basisscholen in Nederland het bètatalent van hun leerlingen verder moeten stimuleren: 350 van die
scholen zijn Dalton basisscholen. Een aantal daarvan werkt met een techniekmethode of met techniektorens. Er zijn Daltonscholen die worstelen met de vraag hoe
de onderzoeksmatige kant van W&T ingebed kan worden binnen de huidige structuur van het Daltononderwijs.
Vanuit het expertisecentrum probeer ik samen met mensen in het onderwijsveld
een vorm te vinden voor W&T binnen het Daltononderwijs en het theoretisch kader
W&T te koppelen aan het Daltonconcept. Daartoe zijn video-opnames gemaakt,
interviews afgenomen, er is een bijeenkomst voor de techniekcoördinatoren van
Amsterdamse Daltonscholen georganiseerd en meegedacht in een klankbordgoep.
In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van het koppelen van W&T aan de
ontwikkelingslijnen, de weektaak en het negenveld (schematisch overzicht met
negen vakken).
Leraren van de openbare Daltonschool Aldoende:
Wij hebben ervaren dat wij het team door een workshop enthousiast gemaakt hebben voor
wetenschap en techniek. Door het onderzoekend leren toe te passen, werd een beroep
gedaan op het denken in systemen, het analyseren, het verdelen van taken en het samen
zoeken naar een oplossing. Dit heeft geresulteerd in het ontdekken van verborgen talenten
van collega’s, slimme en soms sluwe (niet wetenschappelijke) oplossingen, maar vooral
het gevoel samen W&T een plek geven in de school.

Wat is Daltononderwijs?
Het huidige Daltononderwijs is gebaseerd op drie pijlers: zelfstandigheid, vrijheid
en samenwerken. Deze worden omgeven door een cirkel van verantwoordelijkheid
nemen-geven, verantwoording afleggen-vragen en vertrouwen schenken-vragen.
Binnen een groot aantal Daltonscholen wordt er gewerkt met Daltonontwikkelingslijnen voor leerlingen. De sturing van het leerproces door de leraar is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Deze gaat zoveel mogelijk zelfstandig
aan de slag. Binnen de pijler samenwerken, ontwikkelen leerlingen zich van het
samen doen naar samen leren en tot slot om samenwerkend te leren.
We zien veel verschillen in Daltonscholen, sommige scholen zijn meer klassikaal
gericht, anderen werken met individuele leerlijnen en er zijn ook Daltonscholen
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die met thema’s werken en onderzoeksmatig werken toepassen. De inrichting
van de school is veelal afgestemd op individueel- en samen leren. Het principe
van het ‘Laboratorium’ biedt kansen om onderzoeksmatig leren op verschillende
manieren uit te werken. Er kunnen speciale vaklokalen of hoeken (techniekhoek of
onderzoekshoek) ingericht worden, waar alle benodigde materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn.
Hoe Daltonscholen W&T benaderen, kan heel divers zijn. Belangrijk is dat vaardigheden als controleerbare waarnemingen identificeren, systematisch gegevens
verzamelen en logisch- en mathematisch redeneren, uitstekend passen binnen
een didactiek waarin zelfstandig leren belangrijk is. Verwacht mag worden dat
het Daltononderwijs daarbij put uit het plezier dat kinderen scheppen in het zelf
bedenken van vragen en het oplossen van problemen. Daltonleraren kunnen leerlingen uitdagen, stimuleren en zelfstandig- en samenwerkend laten leren in een
krachtige leeromgeving waarin het zelfstandig al doende leren eerder regel is dan
uitzondering.
Theoretische uitgangspunten
De opdracht van het Daltononderwijs is tweeledig. Het eerste doel van Helen Parkhurst is education in relatie tot de samenleving. De samenleving blijft veranderen
en het onderwijs heeft de opdracht leerlingen voor te bereiden op de samenleving,
hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij en om verschillende groepen in een voortdurende interactie te brengen. Het tweede doel is het
ontwikkelen van talenten, leerlingen uit te dagen op het gebied van kennis en
wetenschap en zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de samenleving.
De relevantie van W&T sluit aan bij de doelstelling van Helen Parkhursts education in relatie tot de samenleving: een individu tot een onderzoekend deelnemer
te maken. Ingezet wordt op de technologische ontwikkelingen, aandacht voor de
bétakant en individuele ontwikkeling van alle talenten in een voortdurende interactie tussen alle deelnemers (leerlingen).
Parkhurst was geen systeemdenker, in haar onderzoek naar goed onderwijs stond
het kind centraal en vanuit ervaringen in de praktijk bedacht ze een, overigens
niet gesystematiseerde, theorie. Parkhurst noemt Dalton dan ook een invloed
en geen methode of systeem. Ze geeft aan dat de school wordt gezien als een
‘Laboratorium’: leren moet een ‘echte’ ervaring zijn in het Daltononderwijs. Deze
‘echte’ ervaring geeft kansen voor onderzoeksmatig leren. De meest kenmerkende
didactische vorm is de taak. De taak is een middel om leerlingen te leren hun werk
te plannen, doelen te behalen en af te tekenen. Uit de taak wordt duidelijk wat er
van de leerling verwacht wordt.
Helen Parkhurst schreef in haar Education of the Daltonplan: “What is needed is a plan
to be used by the pupils as a guide in their attack upon the parts of their contract-job”.
(EDP, 48)
Onderzoekend leren en W&T
De didactiek van Onderzoeken en ontwerpend leren (OOL) wordt veelal als ideaal
gezien voor het W&T-onderwijs. Leerkrachten gaan met leerlingen onderzoeksmatig aan de slag. In zeven stappen komen leerlingen, onder begeleiding van hun
leerkrachten, tot het opstellen van een eigen onderzoek of eigen ontwerp. Centraal
bij een onderzoek staat het oplossen van een vraag of probleem. Bij het ontwerp
bedenken leerlingen een oplossing voor een technisch probleem.
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Het OOL-model is goed in te passen binnen de ontwikkelingslijnen van kinderen.
Bij het formuleren van leerdoelen staat de verbinding tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’
kennis centraal. Dit proces van reflectie en bewustwording stimuleert de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en daarmee het vermogen tot zelfsturing.
Vanuit de pijler zelfstandigheid kan een leerling van zelfstandig werken komen
tot zelfsturend leren. De zeven stappen kunnen daarbij op een verschillend niveau
doorlopen worden. Bij zelfstandig werken zal de leerling met onderzoeksvragen
werken op uitvoeringsniveau en bij zelfsturend leren zal de leerling zelf zijn eigen
onderzoek opstellen.
Een voorbeeld van het OOL-model en de ontwikkelingslijn van zelfstandig leren:
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Thema lucht

Zelfstandig werken

Zelfstandig leren

Zelfsturend leren

Stap 1Confrontatie/\probleem

Hoe weet je dat ergens lucht
in zit?
Ervaren,
waarnemen,luisteren en
aanraken.
Leren bewust te kijken en te

Leerlingen confronteren
met..
Ervaring, observeren.
Registreren en vatleggen.
Werken met een
onderzoeksvraag.

Leerlingen komen zelf met
een probleem.
Leerlingen bedenken zelf
een onderzoeksvraag en
deelvragen.
Registreren systematisch.

Stap 2 –
verkenning/
studieplanning

Kinderen laten voorspellen
wat er gaat gebeuren.
Gegevens verzamelen en
gebruiken. Wat zie je, kun je
ontdekken dat…
Maak een planning in de

Werken met een
handelingswijzer door
patronen in beeld te brengen.
Integratie van andere
vakken?
Gerichte observaties.

Verkennen en gebruikmaken
van instrumenten.
Inpassen andere
vakgebieden?
Planning in de weektaak.

Stap 3 –
opzetten/
ontwerpen theorie

Format plan van aanpak.
Maak een plan, kijk naar de
stappen die je moet nemen.
Kijk naar berekeningen of…

Opzetten plan met stappen. Plan bedenken.
Wat moet je meenemen in
de opzet?
Leerling maak een plannetje
alleen of samen.

Stap 4 –
uitvoeren/
maken

Wat ga je onderzoeken om
te laten zien dat ergens lucht
in zit.
Jij bent uitvinder en je
bedenkt een.....luchtfiets.

Leerling gaat aan de slag,
voert het onderzoek uit en
geeft antwoorden.
Of jij bent uitvinder en je
ontwerpt zelf een…

Onderzoek uitvoeren
volgens plan.

Stap 5 –
concluderen/testen/
zelfcontrole

Weet je het zeker, of is het
afhankelijk van…
Kun je dat bewijzen? Hoe?

Testen, zelfcontrole.
Conclusie bespreken of
beschrijven.

Testen, zelfcontrole
en conclusie schrijven.

Stap 6 gezamenlijke controle

Checken door…
Peer-asessment.
Co-assessment.

Keuze van controle.

Presenteren of...

Stap 7 –
verbreden/verdiepen/
beoordeling

Wat als….
Hoe is het gegaan en wat is
het resultaat?
verslaglegging

Betrouwbaarheid
Wat als…
Wat is het resultaat?
Kies een goede afronding.

Wat was jouw doel?
Wat als…
Wat is het resultaat en
hoe betrouwbaar is jouw
onderzoek?
Bedenk een afronding.

Een paar voorbeelden om W&T op te nemen in de weektaak:

Thema:

Naam:
Deze week let ik op :
Maatje:
Tutorgroep:
Project:
maandag

dinsdag

Week:

woensdag donderdag vrijdag

s/z

leerling

leerkracht

Rekenen
Blok:
Taal
Hfst:
Spelling
Pag:
Lezen
________
W.o.
Vak
Vak
Vak
Techniek
Onderzoek doen
Bevo
Ik wil meer weten
over onderzoek
Mijn keuze
W&T
Ik wil meer
oefenen H.plan
Tutortaak:
Maandtaak:
W&T
Volgende week let ik op: Ik kaart:
Samen kaart:

Juf/meester:

Toets*
Portfolio
Doel behaald*
Plannen door: X
Aftekenen met de kleur van de dag

Mijn top:

Weektaak
De weektaak kan een middel zijn om W&T een structurele plek in het Daltononderwijs te geven. Teams en individuele leraren hebben eigen kennis en
vaardigheden nodig om W&T in gedifferentieerde weektaken vorm te geven.
Dat betekent niet alleen dat zij kennis nodig hebben over de inhoud, het wat en
waarom, maar vooral ook over het hoe van de toepassing van W&T in de weektaak.
Het zelf of samen onderzoeken vereist een andere aanpak dan het uitvoeren van
een taak. Mogelijkheden binnen de taak zijn er veelal in de keuzetaak en eigen
werk. Onderzoeksmatig leren werken kan het keuzewerk een impuls geven. De
vertaling naar een onderzoekstaak die leerlingen zelf mogen inplannen en waar
leerlingen zelfstandig mee kunnen werken is een optie. In de basistaken kunnen
ook onderzoeksopdrachten vanuit het vak techniek opgenomen worden. De
krachtige leeromgeving en de ruimte voor kinderen om onderzoek uit te voeren,
verdienen aandacht binnen de inrichting van de klas of school. Onderzoek kan
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uitgevoerd worden met een maatje of in een groep. We zien ook in de praktijk dat
W&T wordt opgenomen in vakken zoals bijvoorbeeld rekenen, beeldende vorming
of wereldoriëntatie.
Negenveld
Op veel Daltonscholen wordt gewerkt met het negenveld. Met behulp daarvan
kan de didactiek, pedagogiek en organisatie van W&T zichtbaar gemaakt worden.
Binnen de pijlers zelfstandigheid en samenwerken past onderzoeksmatig werken.
De pijler vrijheid geeft ruimte om leerlingen op een eigen wijze vanuit motivatie
en betrokkenheid te laten onderzoeken of te ontwerpen. Het domein Wetenschap
en techniek kan hierbij een goed impuls geven. Scholen kunnen het negenveld op
eigen wijzen invullen.
Voorbeeld onderzoeksmatig werken en negenveld:
Zelfstandigheid

Samenwerken

Vrijheid

pedagogisch

Autonomie, eigenaar voelen van
eigen onderzoeksvraag
Zelfredzaamheid
Onafhankelijkheid
Kritisch oordeelvermogen
Handelingsbekwaam
Succes ervaring en
zelfvertrouwen door eigen
inbreng

Introductie van een thema of
onderwerp
Versterking saamhorigheid
Uitwisseling tussen alle
kinderen
Jouw aandeel kunnen we niet
missen
Begeleiden van andere kinderen
Succes ervaring en
zelfvertrouwen

Filosofisch van aard, wat als..
Structuur, in gebondenheid
Zelfbepaling van deelthema
Keuzes
Thema inbreng van het kind
Onderzoeksvraag

didactisch

Kinderen werken met
onderzoeksvragen
Resultaat wordt vastgelegd
Werken met een stappenplan
(LOOL)
Kinderen werken doelgericht
Kinderen werken binnen een
doorgaande leerlijn
Kinderen kiezen op basis van
kennis en kunde.

Maatjes: samen leren
Taak verdelen
Verantwoordelijk zijn voor het
gezamenlijke product
Kind in tutorrol
Verbeteren leerprestaties door
samen te leren
Bevorderen interactief leren
Individuele aandacht
Succeservaring

Kan een kind zelf aan de slag
met
het onderzoek?
Hoeveel ruimte krijgen kinderen
om
het onderzoek uit te voeren?
Wat is de
zelfverantwoordelijkheid?
Wat levert het onderzoek(doel)
op?

Organisatorisch

Ruimte is alleen zinvol als
leerlingen hier iets mee kunnen
Elkaar helpen
Opruimtaken
Materialen onderhouden
Hoek inrichten

Zelf een rooster maken
Hoeken inrichten en
denken aan een uitdagende
leeromgeving
Tijdswinst
Ouders uitnodigen
Dagboeken uitbrengen
Planning maken voor gebruik
hoek

Presentaties verzorgen
Zelf proefjes bedenken
Stappenplannen zelf maken
Thema organiseren
Hoek ontwerpen voor andere
groep

Om W&T te onderwijzen, moet in leerkrachten, in Wetenschap en Techniek en op
het gebied van onderzoekend leren geïnvesteerd worden. Cursussen zijn handig
maar worden veelal binnengevlogen, de verandering moet plaatsvinden vanuit de
leerkracht zelf en de school. Alle teamleden moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het opnemen en uitvoeren van W&T. Wetenschap & Techniek
geeft leerlingen een basis om in deze technologische kenniswereld te functioneren
en deel te nemen aan de ontwikkeling van deze huidige maatschappij, en dat is
een belangrijk uitgangspunt van Helen Parkhurst.
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Het Daltononderwijs biedt kansen om binnen de huidige structuur leerlingen plan
– en onderzoeksmatig te laten werken met wetenschap en techniek. Het is aan
een leerkracht en het team waarin hij of zij werkt, om de didactiek, de organisatie
en de instrumenten op maat te maken voor W&T. Grote valkuil blijft de klassikale
instructie voor veel scholen en ook de klassikale uitvoering van het LOOL-model.
Vanuit de Daltonvisie kan W&T passend gemaakt worden voor leerlingen. Ook
bieden bestaande Dalton/W&T-instrumenten tal van mogelijkheden. Met name de
wetenschappelijke invalshoek vereist een andere manier van werken met taken
binnen het Daltononderwijs. Binnen de ontwikkelingslijnen van leerlingen is het
onderzoeksmatig werken een manier om het zelfverantwoordelijk leren richting te
geven.
Marijke van Zelst is docent PABO HvA.
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Ontwikkelingsgericht Onderwijs en W&T
Op scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) stellen kinderen zichzelf dágelijks vragen over de wereld om hen heen. Hieraan worden vervolgens
onderwijsactiviteiten gekoppeld die betekenisvol voor hen zijn. Wetenschap en
Techniek is hierbij een vakgebied dat binnen OGO niet kan worden overgeslagen.
Het is onderdeel van ons leven en daarmee onderdeel van ons onderwijs.
Tekst: Remy Wilshaus

In dit artikel beschrijf ik een korte inleiding op Ontwikkelingsgericht Onderwijs
en schets ik de relatie met Wetenschap & Techniek. (W&T) In het kader op de
bladzijde hiernaast illustreer ik dit met enkele voorbeelden uit de praktijk. Verder
beschrijf ik welke plaats Wetenschap & Techniek binnen Ontwikkelingsgericht
Onderwijs inneemt.
Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige deelnemers aan onze samenleving en
het onderwijs levert aan deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage. Dat is één
van de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zelfstandig kunnen
deelnemen vereist dat kinderen zich relevante kennis, vaardigheden en houdingen
eigen maken. Deze vinden hun weerslag in bijvoorbeeld instrumenten, symbolen
en wetmatigheden die in de afgelopen honderden jaren binnen onze cultuur zijn
gevormd en ontwikkeld. Kinderen leren deze te gebruiken door instrumenten,
symbolen en wetmatigheden samen met anderen, meerwetende partners, te
hanteren, te onderzoeken en zich eigen te maken. Ontwikkelingsgericht Onderwijs
is dus op cultuur-historische en sociaal-culturele onderzoekstradities gebaseerd.
Ontwikkeling vindt immers plaats binnen cultureel gevormde maatschappelijke
praktijken en altijd in samenwerking met anderen, in een sociaal proces. De plaats
die het domein van Wetenschap & Techniek hierin heeft, is daarom ook onmiskenbaar. Niet als op zichzelf staand domein of vak, maar als geïntegreerd onderdeel
van onze maatschappij. Wetenschap & Techniek is onderdeel van ons leven en
daarmee onderdeel van ons onderwijs. In de praktijk van Ontwikkelingsgericht
Onderwijs worden brede bedoelingen, maar ook specifieke kennis en vaardigheden
uit het domein van Wetenschap & Techniek betekenisvol verbonden aan kernactiviteiten. Aan spelactiviteiten in de onderbouw, maar zeker ook aan onderzoeksactiviteiten in de bovenbouw.
De wereld leren kennen
Van Oers spreekt in zijn laatste publicatie over “…een epistemische instelling die
tot uitdrukking komt in de geneigdheid om de wereld te willen kennen, en vooral als
object te zien dat begrepen kan worden of waarover we iets te weten kunnen komen”
(van Oers, 2009, p. 25). Twee attitudes zijn kenmerkend voor deze instelling: een
vragende houding en een onderzoekende houding.
Voor de vragende houding volgt hij allereerst Wells (1999) die een onderscheid
maakt tussen vier typen kennis die samen een cyclisch proces vormen in de
zogenaamde spiral of knowing. In het verlengde van Wells’ onderscheidingen kunnen we nu ook onderscheid maken tussen vragen naar ervaringen (experience),
naar informatie (information), naar kennis (knowledge building) en naar inzicht
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(understanding). In nauwe samenhang hiermee beschrijft van Oers (2009) de onderzoekende houding van kinderen als de bereidheid om zelf onderzoek te doen,
te experimenteren en te observeren wat er gebeurt als de werkelijkheid wordt veranderd. Uitgangspunt is dat elk van deze typen vragen in het Ontwikkelingsgericht
Onderwijs voor komt. Dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten
doordat deze activiteiten voor hen een Zone van naaste ontwikkeling vormen en
aansluiten bij hun interesses. Kinderen worden gestimuleerd zelf vragen te stellen
over de wereld om hen heen, proberen antwoorden te formuleren (ook in overleg
met anderen) en te toetsen of deze juist zijn. Gaandeweg maken zij zich zo een
onderzoekende houding eigen waarbij zij kritisch zijn op wat zij waarnemen én op
hun eigen handelen. Ook dit is een sociaal proces, kinderen werken samen in een
gemeenschap van onderzoekers.

Techniek, het ligt op straat
De inhouden van activiteiten in ons onderwijs zijn verbonden aan wat er in de
maatschappij gebeurt. Dat betekent dat kinderen zich, op basis van eigen interesses en vragen, kennis en vaardigheden eigen maken die zij direct op een betekenisvolle manier kunnen inzetten bij hun activiteiten. Leerkrachten spelen hierbij
een centrale rol door niet alleen aan te sluiten op vragen en interesses van kinderen, maar ook op het perspectief van de cultuur. Zij laten kinderen zich oriënteren
op hun vragen. Ook stimuleren zij dat kinderen die vragen verdiepen, verbreden
en vanuit meer perspectieven bezien. Het domein van Wetenschap en Techniek, in
al haar facetten, kan hierbij niet ontbreken. Het laat kinderen kennis maken met
gereedschappen, instrumenten en materialen en nadenken over de historische
ontwikkeling hiervan, de manier van toepassen en mogelijke aanpassingen die
kunnen worden gedaan om het, in het hier en nu, zo optimaal mogelijk te kunnen
gebruiken in het eigen handelen. Daarmee leveren kinderen ook een bijdrage aan
verdere ontwikkeling van de kennis, instrumenten en wetmatigheden die zij zich
eerder eigen maakten. Ook de inhoud van het domein Techniek is geen statisch
geheel, maar continu onderhevig aan verandering als het wordt toegepast en daarmee aangepast.
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W&T in de praktijk
Een Amsterdamse school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs start in de laatste
periode voor de zomervakantie een schoolbreed thema rondom het onderwerp
muziek. Enkele leraren volgen het scholingstraject Wetenschap en Techniek in het
basisonderwijs van VTB-Pro. Tijdens een bezoek aan twee van de groepen is dat
duidelijk te zien. De leeromgeving van de groepen is ingericht met boeken over muziek
en er zijn muziekinstrumenten tentoongesteld waarvan sommige door kinderen in de
klas werden gemaakt.
Het onderwerp ‘muziek’ krijgt voor hen betekenis door gesprekken over
lievelingsmuziek, het maken van muziekinstrumenten en door een muziekwinkel in de
klas in te richten. Zo’n winkel is een sociaal-cultureel onderdeel van onze samenleving
waaraan een rijk aanbod aan activiteiten kan worden gekoppeld. Ter afsluiting van het
thema treedt elk van de groepen voor de ouders op met een eigen muziekstuk.
Terwijl de lerares van groep 1/2 in kleine kring, met zes kinderen, in gesprek gaat over
geluid en trillingen zijn op diverse plekken in de klas veel andere kinderen ook bezig
met activiteiten die iets met dit thema hebben te maken. In de kleine kring gebruikt
de lerares een stemvork om de kinderen te laten zien dat geluid uit trillingen bestaat,
door de stemvork tegen de wang te houden of de stemvork in het water te dompelen
nadat deze is aangeslagen. Telkens stimuleert zij de kinderen voorspellingen te doen:
“We hebben nu gevoeld dat de stemvork trilt, wanneer deze geluid maakt. Wat denk je
dat er gebeurt als ik de stemvork in het water houd?” De leerkracht inventariseert de
voorspellingen en het proefje wordt uitgevoerd. Ondertussen zijn andere kinderen
zelfstandig aan het werk met het schilderen van zelf gemaakte gitaren, het maken
van een waterorgel met flessen, het maken van een afdruk van je mond (lippenstift) bij
specifieke klanken in een woord, het herkennen van muziekinstrumenten zonder dat
je deze zelf ziet.
In de ruimte zijn resultaten zichtbaar van andere activiteiten rond het thema ‘geluid en
trillingen’, zoals een woordweb over muziek, een huis met daarin plaatjes van apparaten
die geluid maken, een tekening van ieder kind met zijn of haar lievelingsinstrument,
een tekening van het lievelingslied van ieder kind, een muziekwinkel met zelf
gemaakte instrumenten, een overzicht van verschillende onderdelen van instrumenten
(bijvoorbeeld een snaar) en een overzicht van themawoorden.
In groep 5 gaat de leerkracht in een kleine kring ook met zes kinderen in gesprek over
geluid. Na de introductie van de stemvork en het zichtbaar maken van trillingen gaat
zij dieper in op de werking van het oor. Samen met de kinderen leest zij een tekst over
geluid, trillingen en het oor. Zij heeft extra aandacht voor belangrijke woorden in de
tekst: trillingen, oorschelp, trommelvlies, slakkenhuis, haartjes en zenuw. Met behulp
van verschillende proefjes laat zij de kinderen ervaren wat de werking van elk van deze
‘onderdelen’ is. Bijvoorbeeld door de oorschelp te richten met behulp van een toeter
aan het oor.
De doelen van basisontwikkeling, zoals nieuwsgierigheid, wereld verkennen,
onderzoeken, redeneren en probleemoplossend waarnemen en ordenen, komen
samen met tussen- en kerndoelen van het domein Wetenschap & Techniek, zoals
onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen waaronder ‘geluid’ (kerndoel 42).
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Natuurlijk OGO
Het domein Techniek en het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij
kinderen zijn dus een natuurlijk onderdeel van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Er
is bovendien een redelijk complete beschrijving van relevante vakinhouden voor dit
domein beschreven. Ook bestaan er enkele leerlijnen voor dit vakgebied, gekoppeld aan kerndoelen voor het basisonderwijs.
Tijdens een trainingsmiddag voor leraren, werkzaam op scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs kwamen na de uitwisseling van praktijkervaringen op
het gebied van Wetenschap & Techniek diverse vragen naar voren. De belangrijkste spitsten zich toe op de systematische integratie van W&T-inhouden binnen
een thematisch onderwijsaanbod enerzijds en een systematische verslaglegging
hiervan anderzijds. Dit laatste ook in combinatie met een behoefte aan ontwikkelingsperspectieven op deelgebieden van het vak, als op de onderzoekende houding
van kinderen.
Deze vragen zijn niet onbekend en ook van toepassing op andere vakgebieden in
relatie tot het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Waar in cursorisch of programmagericht onderwijs een (schijn)zekerheid wordt geboden dat kinderen alle
voorgeschreven kennis en vaardigheden verwerven, simpelweg omdat deze zijn
geprogrammeerd, is deze garantie in Ontwikkelingsgericht Onderwijs minder
gemakkelijk te geven. Een leerkracht is ook hier de spil bij het ontwerpen van en
reflecteren op onderwijsactiviteiten. Deze houdt zowel de brede persoonsvorming
van kinderen (waar het bijvoorbeeld gaat om een onderzoekende houding), als de
specifieke kennis en vaardigheden (waar het bijvoorbeeld gaat om inhouden vanuit
het domein Techniek) in het vizier. Het is de leraar die betekenissen van kinderen,
bedoelingen en inhouden van onderwijsactiviteiten verbindt.
Voor ons ligt de taak verder te werken aan het ontwikkelingsperspectief van de
onderzoeksactiviteit voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool en de
daarbij behorende instrumenten. Met het beschrijven van de doelencirkel voor
de bovenbouw legt Van Oers (2009) een zeer stevig fundament, in de praktijk zal
deze ontwikkeling hiervan in een leerlijn moeten worden geplaatst. Leraren geven
aan hieraan behoefte te hebben om zo beter te kunnen bepalen op welke manier
kinderen bij deze ontwikkeling kunnen worden begeleid. Voor de vakinhouden geldt
dat bestaande overzichten en leerlijnen als bron kunnen worden gebruikt bij het
plannen van thema-inhouden en de verantwoording hiervan aan derden.
Remy Wilshaus werkt als docent pedagogiek, onderzoeker en instituutsopleider van de OGO
Opleidingsschool aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam.
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Waarnemen als basis
Montessori onderwijs en W&T
Goed waarnemen en alle zintuigen daarbij gebruiken is een belangrijk uitgangspunt van Montessori onderwijs. Dit is ook een prachtige basis voor een onderzoekende houding van kinderen bij het vak W&T. Wetenschap & Techniek én
Montessori onderwijs vullen elkaar aan.
Tekst: Mirjam Stefels

Op het bord staat het woord ‘hond’. Daarnaast heeft de leraar een foto opgehangen van
een hond. “Kijk eens goed jongens? Wat zie je aan het woord?” vraagt de leraar. Het
duurt even voor één van de kinderen zijn vinger opsteekt en zegt: “Er staat hond.”
“Heel goed, hier staat hond. Wat valt je nog meer op?” Na opmerkingen van verschillende kinderen over de foto van de hond komt een kind met het verlossende woord.
“Hond schrijf je met een ‘d’, maar je zegt een ‘t’.”
Het belang van waarnemen
Kijken was niet genoeg. Bij bovenstaande opdracht moesten kinderen het woord
ook voor zichzelf zeggen om te kunnen ontdekken wat opmerkelijk is aan het
woord. Bij goed kijken, zetten we onbewust meer zintuigen dan alleen onze ogen
in. Het oefenen van zintuigen is nodig bij het werken aan allerlei kleine onderzoekjes die kinderen moment na moment verrichten.
In het Montessori onderwijs is hier een uitgebreide ontwikkelingslijn voor, die niet
alleen bij jonge kinderen wordt ingezet, maar ook bij ouderen. Steeds weer, bij
iedere vraag, ieder onderzoek, is waarnemen een uitgangspunt.
Hoe vaak zeggen wij bij het werken met kinderen niet: “Kijk even goed!” Niet altijd
geven we er dan duidelijk bij aan ‘waarnaar’ zij goed moeten kijken. Soms is zo’n
oproep van een leraar alleen bedoeld om kinderen erop te attenderen dat het tijd
is voor een gezamenlijke activiteit. Een andere keer is het de bedoeling dat de kinderen goed kijken naar een woord op het bord. Veelal voegt hun leerkracht er dan
een zin aan toe: “Wat zie je voor bijzonderheden?” Zo weten de kinderen dat zij zich
speciaal hierop moeten richten.
Het woord ‘waarnemen’ draagt in eerst instantie de uitnodiging in zich om te kijken, te voelen en te proeven. Hier worden alle zintuigen bij betrokken. Een 2-jarig
kind dat zand ziet, en dat nog nooit eerder had gezien, zal het waarschijnlijk ook
willen vastpakken en het zelfs in zijn mond stoppen.
Het jonge kind verheft hiermee het waarnemen tot een heus onderzoek.
In het Montessori onderwijs zijn leerkrachten ook consequent bezig met waarnemen. Zij observeren het leergedrag van kinderen om vast te stellen hoe zij te werk
gaan, wat ze vanuit de handelingen met materiaal weten te ontdekken om daarna
te bedenken wat een mogelijke vervolgstap kan worden om kinderen adequaat
te begeleiden bij hun verdere ontwikkeling. Deze vorm van waarnemen ligt alleen
op het vlak van zorgvuldig kijken: het gaat er wel om te weten waar je naar kijkt
en wat je zoekt in de handelingen (leergedrag) van een kind. Dit is een vaardigheid
die iedere leraar zich eigen moet maken. Hier moet in de opleiding stapsgewijs
aan gewerkt worden. Daarbij zijn vragen als ‘wat zie ik?’, ‘wat vind ik ervan?’, ‘wat
kan een volgende stap zijn?’ en ‘hoe breng ik een kind hiertoe?’ van groot belang.
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Daarnaast moeten leraren zich realiseren dat hun bevindingen berusten op hun
waarnemingen en dat zij die moeten controleren bij de kinderen in hun groep. Is
wat ik als leraar zag in overeenstemming met wat een kind denkt te doen? Om
daarachter te komen, zal een evaluatiegesprek met het kind nodig zijn.
Zintuigontwikkeling en Montessori
Gebruik van zintuigen kan leiden tot leren discrimineren, analyseren en synthetiseren. Dit moet je als leraar wel weten waar te nemen. Naast de vaardigheid ‘waarnemen’ heeft een leraar kennis nodig van de zintuigontwikkeling.
Deze ontwikkeling is ook van belang voor het leren van culturele vaardigheden.
Verder is leren lezen, schrijven en rekenen lastig als je onvoldoende in staat bent
je zintuigen doelmatig in te zetten. Bovendien is het leren onderscheiden van vorm,
richting en kleur van essentieel belang om verschillen te zien tussen twee ogenschijnlijk gelijke voorwerpen. Door vorm- en richtingsverschillen te zien bij letters
ben je, na veelvuldig oefenen, in staat om de klank te koppelen aan de juiste letter.
Zonder dit onderscheidingsvermogen op het gebied van het waarnemen leer je
anders moeizaam lezen. Niet alleen het oog moet daarbij optimaal functioneren,
ook de informatieverwerking in de hersenen moet goed verlopen. Het oog en de
hersenen zorgen voor het opslaan van een beeld in het lange termijn geheugen en
dat zal vlot oproepbaar moeten zijn om tot werkelijk ‘lezen’ te komen.
In het Montessori onderwijs wordt systematisch gewerkt aan de ontwikkeling van
zien, horen, voelen/tasten, ruiken/proeven en wegen. Maria Montessori bedacht
hiervoor zo’n honderd jaar geleden ontwikkelingmaterialen. Veel daarvan is nog
terug te vinden in het reguliere onderwijs.
Maria Montessori gaf importantie aan de zintuigontwikkeling, omdat zij van mening was dat alle ervaringen die kinderen opdoen door te voelen, te ruiken en te
kijken, bijdragen aan hun verbeeldingskracht.
Verbeeldingskracht
Montessori sprak over het opbouwen van beelden in de hersenen van kinderen.
Deze zijn oproepbaar tijdens een moment van herkenning en kinderen kunnen
erop voortbouwen. Om dit resultaat bij de kinderen te bewerkstelligen vervaardigde Montessori goed doordachte doorgaande (ontwikkelings)lijnen.
In de onderbouw werkt een kind met de binoom. Hij leert hiermee afmetingverschillen waar te nemen en kleuren te onderscheiden. Al puzzelend, bouwt het kind
de binomische kubus weer op. Eind middenbouw, begin bovenbouw leren kinderen
de kubus te berekenen. Hiervoor bestaat materiaal waarmee je de kubus kunt
nabouwen op basis van telbaar materiaal. Dat nabouwen lukt eenvoudig, want het
kind heeft ruimschoots geoefend met de kubus in de onderbouw en weet uit zijn
geheugen veel herinneringen op te halen die hem helpen bij het werk. Vervolgens
leert het kind dat het telbare materiaal vervangen kan worden door symbolisch
materiaal. Het telbare materiaal toont 10 en het symbolisch materiaal stelt 10
voor. Om het symbolisch materiaal herkenbaar te maken is dit in dezelfde kleur
als het telbare materiaal. Naast het tellen in het verleden heeft het kind tevens de
hoeveelheid en kleur aan elkaar moeten koppelen om nu zonder tellen te weten
welke hoeveelheid hij in handen heeft. Kinderen kunnen hun verbeeldingskracht
alleen goed ontwikkelen als steeds alle zintuigen samenwerken en informatie
goed opgeslagen wordt in de hersenen. Hierbij helpt veel oefenen en het regelmatig oproepen van de kennis ofwel het herhalen van de opgedane kennis en deze in
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herinnering roepen op veel verschillende momenten en in diverse situaties. Goed
waarnemen is niet alleen van belang voor jonge kinderen, maar ook voor oudere
kinderen.
Denkbeelden van Maria Montessori over waarnemen en gebruik van zintuigen zijn
honderd jaar oud, maar worden door hedendaags wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van neuropsychologie meer en meer bevestigd. De mogelijkheden
van wetenschappelijk onderzoek reiken nu veel verder. Dat geeft het Montessori
onderwijs de mogelijkheid om gebruik te maken van de hedendaagse inzichten en
mee te vernieuwen.
Waarnemen en W&T
Midden in de klas ligt een kleedje op de grond. Hierop ligt een voorwerp. De leraar
vraagt aan de kinderen: “Kijk eens naar dit voorwerp? Wat zou het zijn?” Direct staat
Willem op en buigt naar het voorwerp op het kleedje. “Hé”, roept hij, “dat lijkt wel
scherp.”
“Kijken”, vraagt Ahmed. Terwijl hij het woord ‘kijken’ uitspreekt, pakt hij het voorwerp
van het kleedje en voelt even. “Nee joh, het is niet scherp.”
Willem en Ahmed worden door de juf teruggestuurd naar hun plaatsje in de kring. Ze
nodigt de kinderen uit om het voorwerp even vast te pakken en te voelen. “Wat zou je
over dit voorwerp willen weten?” vraagt zij de kinderen.
Bovenstaand voorbeeld uit de praktijk zou een korte inleiding kunnen zijn voor
Wetenschap & Techniek aan een groep kinderen van willekeurige leeftijd. Wanneer
je namelijk een onderzoek wilt doen, zul je vragen moeten kunnen formuleren. Met
een voorwerp in de hand gaat het oproepen van vragen eenvoudiger dan alleen kijken. Het inzetten van de zintuigen is van belang voor onderzoekend en ontwerpend
leren. Je laten verrassen en verwonderen door wat je ziet, hoort, voelt, proeft en
ruikt roept allerlei beelden op en tegelijkertijd diverse vragen. Een prachtige basis
voor de onderzoekende houding van een kind.
Een leraar maakt vrijwel hetzelfde proces door. Zijn vaardigheid tot waarnemen
van leergedrag bij kinderen geeft hem zicht op de noodzakelijke handelingservaringen die kinderen mogelijk willen opdoen. Dat levert weer vragen op voor verder
onderzoek naar hun leerbehoeften. Zowel leerkrachten als kinderen hebben de
mogelijkheden van het waarnemen nodig bij Wetenschap & Techniek: waarnemen
in het kwadraat!
Mirjam Stefels is ontwikkelaar Montessori voor PABO HvA.
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Stuiteren (van geluk)?
W&T en Ervarings Gericht Onderwijs
In Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O) worden kinderen gestimuleerd zelf mogelijke antwoorden op hun vragen te onderzoeken en daarmee hun eigen onderwijs
vorm en inhoud te geven. Maar… als de onderzoeksvragen op het terrein van
wetenschap en techniek liggen, vinden veel leerkrachten het lastig om het daaropvolgende proces op efficiënte wijze te begeleiden.
Tekst: Els van der Houwen

Ervarings Gerichte Basisschool, vijf jaar jong en in ontwikkeling
Een heroverweging van de rol van leerkrachten bleek op basisschool Kawama
in Purmerend op zijn plaats. In een proces van bewustwording doorlopen we dit
schooljaar met een deel van het schoolteam de stadia van het onderzoeks- en ontdekkingsproces. Op ervaringsgerichte wijze en met resultaten om trots op te zijn.
In diverse bijeenkomsten werken de docent pedagogiek en de docent Techniek en
Natuurwetenschappen van de Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar samen met
het team van de basisschool. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een studieen praktijkopdracht.
Dit proces van scholing en uitvoering richt zich op vragen van het team:
• Hoe verhouden zelfstandig onderzoeken en de begeleidende rol van
leerkrachten zich tot elkaar?
• Schiet je als leerkracht tekort als je niet technisch geschoold bent?
• Hoe en wanneer raak je de juiste snaar om tot hoge mate van betrokkenheid
en (dus) competentieontwikkeling te komen?
Een van de bijeenkomsten
Een mooie maandagmiddag in maart. De leerkrachten hebben vandaag voor de
klas gestaan en komen opgewekt binnen. Ze hebben verhalen, foto’s en verslagen
van onderzoekstrajecten bij zich. Aan het begin van elke bijeenkomst delen we
onze verhalen en ons enthousiasme.
De confrontatie: we gaan stuiteren
Op de tafel in ons midden: een bak met grote, kleine, harde, zachte en andere ballen. Er volgt een korte introductie. Hoe hoog stuiteren deze ballen eigenlijk? Wat
willen we hiermee?
De verkenning: vrolijk spelende leerkrachten
Na geringe sturing gaat elk teamlid spelen met de ballen: stuiteren, rollen, wegen… We praten over wat we waarnemen en wat zichtbaar is.
Opzetten van een experiment: willen we antwoorden of willen we een onderzoekende
houding?
De vraag ‘wil je antwoorden of wil je een onderzoekende houding?’ maakt iets los
in het team. Een onderzoekende houding is wat we willen. Maar het is lastig die te
realiseren.
163

De leerkrachten gaan onderzoeksvragen noteren, gaan zelf het proces door dat we
kinderen zo gunnen. Niet WAAROM is telkens de vraag, maar WANNEER. Zoeken
naar vragen die werkelijk te onderzoeken zijn. Informatie concreet maken. Ervaren
dat antwoorden zich aandienen tijdens een onderzoeksproces. En bemerken dat
een leerkracht (dus) niet de alwetende partner hoeft te zijn. Door zo’n proces te
doorlopen, wordt duidelijk wat we kinderen te bieden hebben: aandacht voor de diverse stadia in het proces. Het dringt tot iedereen door dat het een zinvolle stap is
om kinderen onderzoeksvragen laten beschrijven en/of opschrijven. Hen resultaten van onderzoek laten voorspellen, kan bovendien leiden tot hoge betrokkenheid.
We ervaren dat vanmiddag zelf!
De uitvoering: antwoorden zoeken op vragen die er liggen
We vervolgen ons proces en leren ter plekke. Allerlei experimentjes met de verschillende ballen worden uitgevoerd. Wat een plezier en wat een ontdekkingen. En
hoe breng je onder woorden wat je nu denkt?
Concluderen: onder woorden brengen wat je hebt ontdekt
De conclusies worden besproken. Aansluitend gaan we allemaal bij onszelf te rade
of we daar in de praktijk wel voldoende aandacht aan geven. Of we als leerkrachten daadwerkelijk ruimte creëren om conclusies tot hun recht te laten komen.
Communiceren: delen van ervaringen
Leerkrachten besteden in dit proces vaak geringe aandacht aan communicatie en
verdieping. Als ervaringen goed gedeeld worden, kan er sprake zijn van nieuwe
leerprocessen: er kunnen dan immers nieuwe vragen worden gesteld en nieuwe
onderzoeken starten. Mogelijk staan er experts op: kinderen die over bepaalde
onderwerpen meer kennis hebben of er meer inzicht in hebben dan anderen. Ze
kunnen die kennis delen, in de eigen groep of in andere groepen.
Verdieping en/of verbreding
Inmiddels zijn de ballen waarmee we werkten, niet meer het gespreksonderwerp.
Op grond van onze eigen ervaringen van vanmiddag zitten we middenin een gesprek over verdieping en verbreding binnen het onderwijsproces.
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Ontdekkingen: inzichten waarmee we verder willen
Meer bewuste stappen in het onderwijsproces genereren meer betrokkenheid.
Misschien is dat wel onze mooiste ontdekking van vandaag.
Met kinderen in gesprek gaan, is essentieel als het gaat om een onderzoeksproces
waarin het draait om vragen stellen, conclusies trekken, communiceren en waarin
ruimte voor mogelijke verdieping en verbreding moet zijn.
Leraren hoeven geen specialisten te zijn op het terrein van techniek: wel moeten wij ruimte geven aan de talenten van kinderen, ook als het gaat om techniek
en natuurwetenschappen. Een zekere basiskennis over het onderwerp moet wel
aanwezig zijn om goed in te spelen op de onderzoeksvragen van kinderen. Echter,
je hoeft niet alle antwoorden op de onderzoeksvragen van kinderen direct paraat te
hebben. Het is een mooie uitdaging om samen achter die antwoorden te komen.
Expert moet je zijn als het gaat om de juiste begeleidingsvaardigheden. Dat begint
met het bieden van ruimte en materiaal waardoor kinderen geprikkeld worden. De
vragen van kinderen onderzoekbaar maken en begeleiding bieden bij het opzetten
van een objectief onderzoek.
De bedoelde onderzoeksvaardigheden kunnen geoefend worden. Bijvoorbeeld in
eerste aanzet zelf de onderzoeksvraag geven en kinderen een onderzoekje laten
opstellen. Kinderen leren deze vaardigheden gaandeweg. Onderzoeksvragen die
in onze ogen wellicht niet altijd even mooi zijn, geven toch ruimte voor nieuwe
inzichten en relevantere onderzoeksvragen. Onderzoeken en ontwerpen als een
manier van werken die, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid, kinderen tot
waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren aanzet. Als aan elke fase in dit
proces tijd en aandacht wordt besteed, komt een ervaringsstroom op gang en blijft
het stromen
Ik stuiter nog een beetje na van geluk. Het was een mooie, rijke middag en ik weet:
morgen zullen opnieuw prachtige processen in gang gezet worden voor en door de
kinderen in deze Ervarings Gerichte school.
Drs. Els van der Houwen is docent Hogeschool IPABO.
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Nawoord: zes punten voor discussie
Implementatie van een nieuw leergebied (Wetenschap en Techniek) is een
kwestie van lange adem. Een aantal punten ter overdenking.
Tekst: Ed van den Berg

Wetenschap en Techniek (W&T) worden met vaart de basisschool ingeduwd. En dat
werd tijd, gezien de enorme voorsprong van andere landen op dat gebied en de rijke
leeromgeving van W&T, vol interessante verschijnselen en objecten. Kinderen kunnen hieraan veel plezier en uitdaging beleven en dit leergebied vormt een legitiem
onderdeel van hun wereldoriëntatie.
VTB heeft de zaak voortvarend aangepakt. W&T staat nu op de kaart in basisscholen.
Vijfduizend leerkrachten hebben een eerste kennismaking met W&T overleefd. Zij
zijn nu aarzelend bezig hun weg te vinden, waarbij enkelen al op de snelweg naar
het land van W&T zitten. Er zijn vijf regionale kenniscentra waar expertise gebundeld
wordt en zijn weg vindt naar ontwikkeling en nascholing en pabo W&T-onderwijs.
Combistages van pabostudenten en bèta/techniek studenten hebben veelal geleid tot
zowel inspiratie van pabo/bèta studenten als van kinderen en leerkrachten. Enkele
pabo’s, zoals IPABO en HvA, hebben een minor W&T aangeboden waarin studenten
experimenteren met W&T-lessen op school en leerkrachten vaak verrast zijn over
het enthousiasme van kinderen. Veel scholen zetten inmiddels stappen naar een
meer serieuze implementatie van W&T dan het half uurtje lezen over biologie op de
vrijdagmiddag. Maar implementatie van een nieuw leergebied met een nieuwe didactiek is een zaak van lange adem en we zijn nog maar net gestart. Daarom een aantal
punten om over na te denken.
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Didactiek
• De kern van W&T is het heen-en-weer denken tussen de Wereld van Ideeën en de
Wereld van Dingen (Berg, 2010), tussen theorie/verwachtingen en werkelijkheid.
Kinderen kunnen dat ook. Dit vereist niet alleen hands-on, maar ook minds-on
science. Dat kan bereikt worden via onderzoekend en ontwerpend leren, maar
er zijn ook andere laagdrempelige lesmethoden om kinderen tot nadenken uit te
dagen zoals de proefjes van www. proefjes.nl, de concept cartoons van Keogh en
Naylor (1999), de poppen van dezelfde Keogh en Naylor (Simon et al, 2008), en
ideeën uit Vaan en Marell (2006).
• De implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) vereist van
leerkrachten een lang traject (in de orde van jaren) van eerst eenvoudige
eenmalige activiteiten (bijvoorbeeld proefjes) naar het implementeren van
gecompliceerde cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Dit traject moet
ondersteund worden door voldoende achtergrond in W&T-kernbegrippen, eigen
ervaring met eenvoudig onderzoek of ontwerp, lesmateriaal met duidelijke
leerlijnen en samenhangende activiteiten, en ondersteuning in het persoonlijke
ontwikkelingsproces van leerkrachten door mentoring (Appleton, 2008) en
samenwerking met collega’s (communities of practice).
• Uit de nascholingsliteratuur en ervaring blijkt een minimale investering van 80
– 160 uur nascholing/professionele ontwikkeling per leerkracht nodig om op het
niveau van de basisschool zichtbare veranderingen te krijgen in de richting van
onderzoekend en ontwerpend leren in W&T (Supovitz & Turner, 2000).
Lesmateriaal en leerlijnen
• Er is heel veel lesmateriaal in Nederland, maar veel is ‘los’ materiaal voor
eenmalige activiteiten. Andere landen die hands-on minds-on science invoeren
met nadruk op onderzoekend en ontwerpend leren (inquiry en design), doen dat
meestal door adoptie van een gerenommeerde Amerikaanse of Engelse methode
als Science Technology and Children (STC, Zweden, Berlijn), INSIGHTS (Frankrijk)
of ontwikkeling van een complete eigen methode (Primary Connections in
Australië). Als er voldoende materiaal is voor leeftijd 4-12 met duidelijke
leerlijnen en didactische achtergrondinformatie, dan heeft de nascholing
van leerkrachten een veel duidelijker focus en meer effect. Zo kan het W&Tprogramma in een school zich veel sneller ontwikkelen. De beste scholen en
leerkrachten zullen uiteindelijk een niveau bereiken waarbij dit lesmateriaal
uiteindelijk deels door eigen materiaal vervangen wordt, maar pas na een lang
implementatieproces.
Implementatie
• Implementatie vereist een systemic approach (Fullan, 2001) en VTB volgt een
benadering met initiatieven op alle niveaus van het onderwijssysteem. Er zijn een
aantal niveaus zoals curriculum en toetsing waar men moeilijk tussen komt.
• De nationale aandacht en subsidies voor W&T-onderwijs scheppen veel kansen
om het basisonderwijs te verrijken met een schitterend leergebied dat ook nog
als een mooie context kan dienen voor andere leergebieden. Maar men moet
beseffen dat een langdurig proces nodig is om de vakkennis en ervaring op te
bouwen die nodig zijn om de vruchten te plukken van dat nieuwe leergebied.
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Tenslotte
W&T wordt de school ingeduwd met grote subsidies en prachtige projecten van het
Platform Bètatechniek. Het lijkt erop dat dit nog even door gaat, gezien de 90 miljoen
euro die voor 2011-2016 gecommitteerd is voor basisschool W&T. Maar de ouderen
onder ons hebben meer projecten gezien en zullen zich herkennen in de volgende
uitspraak van Clarence Beeby1 (1992, p270).
”I never cease to grieve at the tragedy of pilot projects, not the tragedy of those that fail
– failures are to be expected – but the tragedy of those that succeed and then vanish
into thin air.”
Laten we met zijn allen de komende tien jaar voorkomen dat dit zal gebeuren.
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Publicaties en producten (tot mei 2010)
Expertisecentrum Wetenschap & Techniek
1. Wetenschappelijke Publicaties
Berg, E. van den, Ellermeijer, A.L., Slooten, O. (Editors, 2008). Modelling in Physics and
Physics Education, Proceedings of the Biennial GIREP Conference, Amsterdam 2006
(452 pages book, 1159 pages CD), ISBN 978090-5776-177-5.
Eijck, T. van, Berg, E. van den (2008). Het effect van nascholingen onderzoekend en
ontwerpend leren bij wetenschap en techniek in het primair onderwijs in de regio
Amsterdam: een nulmeting. Paper presented at the OnderwijsResearchDagen,
Eindhoven, 20 juni 2008
Eijck, T. van, Berg, E. van den (2009). Het effect van nascholingen onderzoekend
en ontwerpend leren op de lespraktijk van leraren in het primair onderwijs – een
nulmeting. In H. van Keulen en J. Walma van der Molen (editors) Onderzoek naar
wetenschap en techniek in het Nederlands basisonderwijs. Den Haag: Platform
Bètatechniek. ISBN 978-90-5861-061-4. p67-76.
Berg, E. van den (2009). The PCK of teaching in the laboratory: Turning manipulation
of equipment into manipulation of ideas. In: O. de Jong & L. Halim (eds): Teachers’
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Malaysia and Abroad. Publisher: Faculty of Education, Universiti Kebangsaan
Malaysia, ISBN: 978-983-2267-07-2, p85-110.
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Philippines. In: O. de Jong & L. Halim (eds): Teachers’ Professional Knowledge in
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Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, ISBN: 978-983-2267-07-2,
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Redactie wetenschappelijke tijdschriften
Berg, E. van den: Lid van de redactie van de Journal of Research in Science Teaching
(Wiley, USA).
Berg, E. van den: Regular reviewer voor: International Journal of Science Education
(Routledge, UK, vanaf 1 januari 2009 lid redactie), en Journal of Science Teacher
Education (Springer).

2. Professionaliseringstraject EWT
Ontwikkelgroep EWT (2009): Professionaliseringstraject Wetenschap & Techniek
Regio-Noord-Holland. Trainingsmateriaal voor pabo’s voor de uitvoering van W&T
professionalisering.
Basismodulen
Onclin, R., Eijck, T. van (2008). Stuiteren: beschrijving, handleiding,
powerpointpresentaties.
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Damsma, W., Berg, E. van den (2008). Spiegelen: beschrijving, lerarenhandleidingen,
werkbladen, powerpointpresentaties.
Louman E., Schrumpf, J. (2009). Het stellen van onderzoeksvragen: beschrijving,
opdrachten, powerpointpresentatie.
Haarhuis, A. (2008). TalentenKracht: beschrijving, handboek, doebladen, website,
powerpointpresentatie.
Beek, W. van (2009). Taal en techniek hebben elkaar nodig voor een beter begrip:
beschrijving, achtergrondinformatie.
Schweickert, F. (2008). Sensoren, meten met de computer: beschrijving, activiteiten,
powerpointpresentatie.
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Onclin, R. (2008). Excursie: beschrijving, powerpointpresentatie.
Keuzemodulen
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presentatie.
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