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Voorwoord
Dit e-boek bevat praktische tips voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in
de kinderopvang, voor het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij kinderen. Dit gebeurt
vanuit de leerervaringen met het wetenschappelijke onderzoeksprogramma TalentenKracht in de
vindplaats Laak Noord Den Haag. De tekst wordt ondersteund door filmpjes op de website
www.talentenkracht.nl (kijk bij ‘Opbrengsten’).
Aan de professionaliseringsactiviteiten binnen Laak Noord namen leraren en directieleden van
basisscholen De Baanbreker, De Ontmoeting en De Kameleon deel. Ook hebben pedagogisch
medewerkers van de kinderopvang organisatie Tarik Dak en leidsters van peuterspeelzalen van de
Stichting Mooi deelgenomen.
De activiteiten die in beeld worden gebracht via foto’s en filmopnamen zijn uitgevoerd binnen De
Kameleon en de binnen de school gevestigde peuterspeelzaal. Zij worden nadrukkelijk bedankt
voor hun positieve bijdrage aan de totstandkoming van het gemaakte materiaal.
De vindplaats Laak Noord is een bron van kennis die via dit e-boek toegankelijk is voor andere
scholen en kinderopvangorganisaties.

Jan Noordam – programmaleider Kenniscentrum Wetenschap en Techniek regio west
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Inleiding
In het wetenschappelijk onderzoeksprogramma TalentenKracht doen zeven universiteiten
onderzoek naar de ontwikkeling van talent bij jonge kinderen (3-14 jaar) binnen het domein
wetenschap en techniek, ook wel aangeduid met bèta-leren. Vanuit verschillende
wetenschappelijke inzichten wordt gekeken naar de bouwstenen van het talent voor wetenschap
en techniek. Klassieke denkbeelden worden aangevuld met recente bevindingen over talent en
verwante concepten zoals aanleg, nieuwsgierigheid en motivatie. De onderzoekers van
TalentenKracht kijken hoe leerkrachten en opvoeders de ontwikkeling van talent voor
wetenschap en techniek bij jonge kinderen kunnen bevorderen.
Aan het programma TalentenKracht werkt een grote groep wetenschappers met verschillende
deskundigheidsgebieden zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde,
reken- en science-educatie en taalkunde. Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele
andere partijen betrokken. Scholen en kinderopvangorganisaties die meewerken aan het
onderzoek binnen TalentenKracht, noemen we vindplaatsen. Elke vindplaatsschool is een bron
van kennis voor andere scholen en fungeert zodanig als ambassadeur voor wetenschap en
techniek binnen het onderwijs. Het onderzoeksprogramma TalentenKracht wordt ondersteund
door het Platform Bèta Techniek.
Vindplaats Laak Noord
Laak Noord is een multiculturele vindplaats in Den Haag. In de periode april tot december 2011
volgden onderbouwleerkrachten, schooldirecteuren, pedagogisch medewerkers en managers
kinderopvang van drie scholen en drie kinderopvanglocaties de training ‘Leraren Ogen Geven’.
Ouders van deze scholen en kinderopvanglocaties volgden de training ‘Ouders Ogen Geven’. In
beide trainingen stond ontwikkeling van bouwstenen voor het kennisdomein wetenschap en
techniek centraal. Met bouwstenen worden denkfuncties van kinderen bedoeld waarmee kennis
en vaardigheden worden ontwikkeld binnen het domein wetenschap en techniek. Elke training
bestond uit drie bijeenkomsten met een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretische
gedeelte werd verzorgd door prof. dr. Hanna Swaab, klinisch neuropsycholoog en klinisch
psycholoog van de Universiteit Leiden en het Leiden Institute for Brain and Cognition. Het
praktische gedeelte namen Fokke Munk en Willem Uittenbogaard, medewerkers van de
Universiteit Utrecht, voor hun rekening. Daarnaast was er de mogelijkheid voor coaching in de
klas of de groep. De trainingen zijn een onderdeel van het wetenschappelijke onderzoek van de
Universiteit Leiden naar de neurocognitieve bouwstenen van bèta-leren en naar de
mogelijkheden om de ontwikkeling van het bèta-leren te stimuleren. Het Lectoraat
Kennisinfrastructuur Wetenschap en Techniek van De Haagse Hogeschool deed in de vindplaats
Laak Noord onderzoek naar werkzame bestanddelen van de training ‘Leraren Ogen Geven’ en
werkt aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de verankering van wetenschap en techniek in de
klas, de groep en in de school.
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Bron van kennis om te delen
De leerervaringen met de trainingen en de onderzoeksresultaten leverden waardevolle informatie
op voor andere scholen en kinderopvangorganisaties die geïnteresseerd zijn in het
onderzoeksprogramma TalentenKracht en het stimuleren van nieuwsgierigheid en exploratie van
kinderen. In dit e-boek vindt u verslagen van Hanna Swaab/Jan Noordam, Fokke Munk en Ellen
Sjoer/Inge van Dongen. Daarin leest u over het stimuleren van de bouwstenen voor bèta-leren,
vindt u praktische tips en leest u over de resultaten, opbrengsten en aanbevelingen van het
onderzoek naar de training ‘Leraren Ogen Geven’.
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Stimuleren van de ontwikkeling van talent voor wetenschap en
techniek bij kinderen
Auteurs: prof. dr. Hanna Swaab en Jan Noordam (MBA)
Hanna Swaab is hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen bij de Universiteit
Leiden. Zij is klinisch (neuro)psycholoog en houdt zich bezig met het bestuderen van factoren die
de ontwikkeling van denkfuncties bij kinderen beïnvloeden. Daarnaast is zij directeur van het
Ambulatorium, een polikliniek voor ouders en kinderen met problemen in de ontwikkeling. Hanna
Swaab is coördinator van het programma TalentenKracht in de regio Zuid-Holland/West.
Jan Noordam werkte in de periode januari 2011 tot augustus 2012 als programmamanager bij het
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek West. Samen met de Steunpunten Excellentie,
Wetenschap en Techniek in Zuid-Holland en Zeeland gaf hij invulling aan het programma dat
wetenschap en techniek in het basisonderwijs stimuleert.
Leren
Een kind dat opgroeit, krijgt steeds meer begrip van
en inzicht in de wereld om zich heen. Dat betreft
zowel het leren van de betekenis van de letters die
het kind leest en het leren doorzien van
hoeveelheden, maten en getallen, als het leren
doorzien van sociale interacties en de manier
waarop mensen samenwerken. Door ervaring,
voorbeelden en aangereikte kennis leert het kind
betekenis te geven aan de dingen die het ziet, hoort
en voelt. Leren van een kind wordt in belangrijke
mate gestuurd door nieuwsgierigheid en verwondering, de motiverende kracht en motor achter
het verwerven van kennis en inzicht. Nieuwsgierigheid leidt tot exploratie en tot een houding die
maakt dat het kind zijn of haar omgeving actief en betrokken onderzoekt waardoor de kennis zich
openbaart aan het kind. Het stimuleren van nieuwsgierigheid en exploratie is essentieel voor het
optimaliseren van het leren bij kinderen.
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ is één van de leergebieden binnen het basisonderwijs. Als we
inzoomen op dit leergebied dan komen we diverse kerndoelen tegen die te maken hebben met
ruimte, tijd, mens en samenleving, natuur en techniek. Deze doelen zijn allemaal uitgewerkt in
lesmethoden van uitgevers. In veel gevallen wordt de leerstof verwerkt via leesteksten, vragen en
soms opdrachten. De kwaliteit van het leerproces en het effect is grotendeels afhankelijk van de
leerkracht voor de klas. De vraag is hoe de leerkracht gebruik kan maken van de lesmethode om
een rijke leeromgeving te creëren die het kind aanzet tot exploratie en het vermeerderen van
kennis en vaardigheden waarmee het kind de wereld beter gaat begrijpen. Een rijke leeromgeving
veronderstelt dat in de les elementen aanwezig zijn die het kind uitnodigen onderzoekend te
denken. Dit betreft zowel het materiaal dat wordt aangeboden, als de manier waarop het
aangeboden wordt. In dit artikel bespreken we een aantal hoofdlijnen die richtinggevend kunnen
zijn voor het handelen van de leerkracht zodat de kwaliteit van leren bij kinderen wordt verhoogd,
met name waar het gaat om het domein van het bèta-leren.
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Nieuwsgierigheid, verwondering en exploratie
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Zij
onderzoeken de wereld via waarneming, vragen
stellen en experimenteren. Eigenlijk zijn kinderen
‘wetenschappers in de dop’ en is verwondering een
belangrijke drijfveer om meer te willen weten. Dit
werd al onderkend door de Griekse filosoof
Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.). “Verwondering is
de basis voor alle wetenschap”, aldus Aristoteles. Dit
betekent dat we kunnen stellen dat verwondering
een belangrijke voorwaarde is voor leren.
Verwondering heeft betrekking op enthousiasme over datgene dat wordt waargenomen en staat
aan de basis van de neiging te willen begrijpen, te willen doorgronden. Exploratie is gedrag dat
het gevolg is van deze verwondering, de drang om de interessante dingen die om je heen
gebeuren te willen leren hanteren, begrijpen, bevatten, beheersen. Exploratie leidt tot ervaring
en ervaring levert kennis en vaardigheden op. Die kennis en vaardigheden worden ook wel
aangeduid met de term: ‘schema’. Een schema is dan een representatie in het geheugen van een
ervaring. Een schema kan zowel een stukje feitelijke kennis zijn als een patroon van gedrag of een
motorische handeling. Dit schema kan snel worden geactiveerd in een situatie waar dat schema
van toepassing is. Daardoor kan de aandacht gaan naar nieuwe onderdelen van die situatie. Reeds
bekende schema’s worden snel opgestart om de betekenisverlening en het gedrag te sturen en er
komt ruimte voor een volgende exploratiefase, waarin verdieping kan plaatsvinden en kennis kan
groeien.
Universiteit Leiden

Leren:
Leren door:
instructie
schema
ervaring
Doel: helpen bij het ontwikkelen van schema’s

Het ontwikkelen van een nieuw schema
(=leren) kan door instructie of exploratie of
een combinatie van beide. Het zelf
ontdekken via exploratie is een krachtig
leermechanisme en het is belangrijk dat
zoveel mogelijk te benutten in relatie tot het
zelf verwerven van kennis en vaardigheden.
Daarmee wordt namelijk niet alleen kennis
ontwikkeld, maar ook de vaardigheid om
kennis te ontwikkelen: het proces waarmee
kennisverwerving mogelijk wordt gemaakt.

(Swaab, H.,2011)
Het is dus niet alleen belangrijk dat het onderwijs de context biedt waar kennis in de vorm van
instructie of ‘feiten’ te halen is, maar ook dat in die context wordt aangeleerd hoe je door
effectieve exploratie zelf tot kennis en inzicht kan komen. Bij het ontwikkelen van strategieën bij
kinderen om via exploratie tot inzicht en groei van kennis en vaardigheden te komen, hoort een
klimaat waarin het kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen en goed gebruik leert maken van de
omgeving, waaronder de sociale omgeving. Hoe het kind zich voelt en de manier waarop een kind
zich kan bewegen in de sociale context, is essentieel voor de ontwikkeling van kennis en inzicht.
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Het stimuleren van een succesvolle exploratieve, onderzoekende houding binnen onderwijs en
opvoeding is dus van groot belang voor de totale persoonsontwikkeling. Stichting Leerplan
Ontwikkeling (SLO) heeft het ‘Onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek’
uitgewerkt (Kemmers, P; Klein Tank, M; van Graft, M).
Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek
Evalueren van brede ontwikkeling van leerlingen in open
onderwijsvormen vindt u via:
www.slo.nl/primair/leergebieden/wereldorientatie/natuur/vtb
Volwassenen spelen een belangrijke voorwaardenscheppende rol bij het creëren van de optimale
leeromgeving waarin elk kind, ongeacht het profiel van aanleg van dat kind, optimaal tot
ontwikkeling kan komen. Ook zijn uitdagende situaties en materialen onontbeerlijk. Vanuit
neurocognitief onderzoek is het duidelijk dat er specifieke denkfuncties zijn die het kind moet
ontwikkelen om optimaal te leren. Deze bouwstenen van leren bepalen het individuele
talentenprofiel dat het kind kan inzetten om zich verder te ontwikkelen. De bouwstenen die van
belang zijn bij het leren, zijn bijvoorbeeld de aandacht, het geheugen, het vermogen om het eigen
denken en handelen te sturen, het probleemoplossend denken, de plannen en het vermogen tot
overzicht, maar ook het sociale inzicht, het inlevingsvermogen en de mogelijkheid tot
mentaliseren, tot verbeelden en zich verplaatsen in de ander. Dit zijn allemaal functies die rijpen
met de leeftijd, maar die voor hun rijping afhankelijk zijn van de omgeving en de stimulering die
uit de omgeving wordt gegeven.
Stimuleren van exploratie en verankeren van kennis en vaardigheden
Om exploratie bij kinderen te stimuleren is er een aantal stappen te onderscheiden bij het
aanbieden van leermateriaal:
1.

Breng kinderen in situaties waarbij iets te leren valt en waarin de nieuwsgierigheid geprikkeld
wordt. Er moet iets te zien, te voelen, te horen of te proeven zijn (waarneming).

2.

We moedigen kinderen aan tot exploratie via de zintuigen, richten de aandacht en roepen de
nieuwsgierigheid op via gerichte vragen en opmerkingen.
 Wat zie je daar?
 Wat is dat?
 Dat is interessant!
 Wat zou dat nu toch zijn?
Bij deze fase in het leren maken we gebruik
van de voorbeeldfunctie die de leerkracht
geeft, door geïnteresseerd en verwonderd te
zijn.

3.

We moedigen vervolgens de kinderen aan tot
het zichzelf stellen van onderzoeksvragen of
het actief onderzoeken van materiaal.
 Hoe zou dat werken?
 Hoe zit dat in elkaar?
 Hoe … ?
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4.

We moedigen de kinderen aan tot divergente schemavorming en stimuleren daarmee het
explorerend denken.
 Wat betekent dat dan?
 Hoe zou het ook kunnen?
 Wat zou dat nog meer kunnen betekenen?
 Wat is je conclusie?
 Hoe zit dat dan in elkaar?

5.

We toetsen en corrigeren schema’s via het doen van kritische suggesties, het stellen van
vragen en het indirect toevoegen van kennis.
 En wat als …?
 Maar als je nou …?
 Wat ook kan, is …?
 Hoe zou het gaan als …?

6.

We verankeren schema’s door die te herhalen en te benadrukken.
 Dus het zit zo …
 Dus jij bent tot de conclusie gekomen dat …
 Als je het zo bekijkt dan …

7.

We voegen direct kennis toe.
 En waar je ook nog aan kunt denken …
 Wat ook interessant is …
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Naast deze tips zijn uiteraard nog meer (bij de meeste leerkrachten bekende) uitgangspunten van
belang.
8.

Benut de voorkennis van leerlingen en activeer deze zodat nieuwe kennis gemakkelijker in de
schema’s opgenomen kan worden.

9.

Zorg voor afwisseling in leerstrategieën: luisteren, kijken, actief bezig zijn, experimenteren.

10. Geef kinderen invloed op wat geleerd/geoefend moet worden (autonomie). Benut de vragen
en kennis van kinderen waar mogelijk om er onderwijs van te maken.
11. Laat ze uitleggen aan anderen. Leerlingen begrijpen de stof dan beter.
12. Zorg ervoor dat ze het geleerde op meerdere manieren kunnen ervaren door bijvoorbeeld
het naspelen van activiteiten, het zorgen voor verbeelding (tekenen, mindmap maken) en het
omzetten van kennis in handelingen.
13. Zorg voor actief leren in plaats van passief leren. Laat ze kennis samenvatten, verwoorden en
benutten in andere situaties of context.
14. Creëer meerdere leermomenten. Beter meerdere keren kort, dan één keer lang iets
bestuderen.
15. Doe regelmatig een beroep op verworven kennis door het herhaaldelijk te toetsen, er
mondelinge vragen over te stellen en het nog eens uit te laten leggen.
16. Focus op de aanpak in plaats van op de oplossing. Leer kinderen de strategie van het leren.
Geef hen bruikbare voorbeelden van hoe ze een probleem moeten aanpakken. Een
succesvolle strategie scheelt tijd en geeft meer resultaat.
17. Geef leerlingen ondersteuning bij het leren van een aanpak en leer het hen zelf te doen.
Kortom, bouw de ondersteuning geleidelijk af bij leerlingen die dit aankunnen.
18. Zorg voor variatie in de aanpak en opgaven voor kinderen die dit aankunnen. En beperk die
voor leerlingen die erdoor in verwarring raken.
19. Stem de instructie af op de leerlingen. Laat leerlingen die met enkele aanwijzingen effectief
aan de slag kunnen niet wachten op anderen.
20. Onderzoek interessante vragen van kinderen met hen samen. Een gezamenlijke zoektocht
naar kennis is een belangrijke factor in een leerrijke omgeving. Het voorkomt ook het idee
dat u als leerkracht overal een antwoord op moet hebben.
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TalentenKracht in de praktijk
Auteur: Fokke Munk
Fokke Munk is medewerker van TalentenKracht Universiteit Utrecht en hogeschooldocent van de
iPabo (Amsterdam/Alkmaar).
Hoe kun je als school aan de gang gaan met TalentenKracht?
TalentenKracht is een onderwijsbenadering die uitgaat van de gedachte dat elk kind talentvol is.
Dit talent kan vooral tot wasdom komen in een omgeving met talentontlokkende materialen en
met leraren en pedagogisch medewerkers die zich bewust zijn van de stimulerende rol die zij
kunnen spelen. Als leraar of pedagogisch
medewerker stel je vragen, geef je ruimte aan de
kinderen om zelf hun wereld te onderzoeken en
zorg je ervoor dat de kinderen hierover in gesprek
komen met jou en met elkaar. Je stelt vragen die
bedoeld zijn om onderzoekend gedrag uit te
lokken. Je geeft ruimte om exploratie te stimuleren.
De TalentenKrachtdriehoek
Je zorgt voor een interactieve leeromgeving waarin
vragen en ontdekkingen besproken worden. Kortom, je sluit als leraar aan bij de natuurlijke
nieuwsgierigheid en je stimuleert de onderzoekende houding. De leraar of pedagogisch
medewerker heeft met de inrichting van de leeromgeving en in interactie met de kinderen de
sleutel in handen om talentontlokkend gedrag te stimuleren.
TalentenKracht is geen volledig uitgewerkte onderwijsvisie zoals Ontwikkelingsgericht Onderwijs
of Jenaplan, maar het is te beschouwen als een benadering die zich richt op leraren, pedagogisch
medewerkers en ouders om de talenten van kinderen te leren ‘zien’ en de ontwikkeling van deze
talenten te stimuleren. In het wetenschappelijk onderzoeksprogramma TalentenKracht wordt
vooral de focus gelegd op het onderzoeken van de talenten van jonge kinderen op het
zogenaamde bèta-gebied (wiskunde, science en techniek).

Belangrijke kenmerken van een TalentenKrachtschool zijn:





Een vragend klimaat in de klas.
Een onderzoeksmatige houding vanuit de leraar naar de wereld.
Een talentvolle benadering van de kinderen (door leraren en ondersteuners in de klas).
Een talentvolle benadering van de leraren (door directie en bestuur).

Taal is het voertuig
Taal is het voertuig voor kennisuitwisseling en -overdracht. In de benadering van TalentenKracht
staat het handelen en redeneren op de voorgrond. Dit betekent dat je als leraar kinderen
stimuleert om vragen te stellen, deze vragen vertaalt tot onderzoeksvragen en kinderen
vervolgens uitdaagt om te komen met mogelijke antwoorden op basis van redeneren. Uit
ervaringen op verschillende scholen blijkt dat taalzwakke kinderen gebaat zijn bij deze
benadering, met name als de leraar de kinderen talentvol benadert. Dat wil zeggen dat de leraar
de kinderen helpt om de vraag duidelijk te krijgen, de kinderen uitdaagt om elkaar daarbij te
helpen en in de leeromgeving zorgdraagt voor zichtbare resultaten.
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Onderzoek en ervaring leren dat de veranderende kijk en houding van de leraar invloed kunnen
hebben op de benadering van alle vakgebieden.

Een schoolbrede start
Als een school start met TalentenKracht, wordt geadviseerd eerst een informatie- en
werkbijeenkomst te organiseren. Het team heeft informatie nodig, het team moet de informatie
en de individuele interpretaties met elkaar bespreken en het team stelt met elkaar een aantal
concrete uitgangspunten op waarmee de teamleden in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. Te
denken valt aan een klein aantal stellingen, zie onderstaand voorbeeld:
Voorbeelden van uitgangspunten voor TalentenKrachtscholen:






Ieder kind is voor ons talentvol, ook op het gebied van wetenschap en techniek.
Ieder kind krijgt de gelegenheid om zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid om te zetten
in een onderzoekende houding op school en daarbuiten.
Iedere leraar heeft een basishouding gericht op ruimte geven aan het denken van
kinderen en herkennen, stimuleren en ontwikkelen van de natuurlijke nieuwsgierigheid
(als uiting van talent).
Het team heeft als taak te zorgen voor uitwisseling van ideeën, uitwisseling van
materialen en ondersteuning van elk teamlid op dit gebied.

De gezamenlijk geformuleerde en in de school zichtbaar opgehangen uitgangspunten, vormen de
basis van de aandacht binnen de school. Zowel voor leraren als voor ouders zijn de stellingen
gesprekspunten. Concrete voorbeelden worden uitgewisseld in team- en bouwvergaderingen.
Door er met elkaar over te praten, worden de abstracte zinnen voorzien van concrete beelden. In
de school ontstaat een gemeenschappelijke basis als uitgangspunt voor de verdere concrete
vertaling van begrippen als talentvol, onderzoekend en leeromgeving. In een aantal
teambijeenkomsten in het eerste jaar moet tijd en ruimte ingepland worden om deze
gemeenschappelijke uitgangspunten verder te verdiepen.
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Kenmerken TalentenKracht
Een aantal kenmerken van de TalentenKrachtbenadering zijn in dit artikel verder uitgewerkt en
voorzien van voorbeelden:
A.
B.
C.
D.
E.

Onderzoekend leren
Talentontlokkende vragen stellen
Van vraag naar activiteit
Talentontlokkende leeromgeving
Koppeling aan een thema

A. Onderzoekend leren
Onderzoekend leren is een methodiek die uit de wetenschap komt. Het laat zien op welke manier
je als leerkracht of pedagogisch medewerker achter nieuwe kennis en inzichten kunt komen. Een
belangrijk aspect in het zoeken naar kennis is dat de vragensteller vaak niet weet hoe je aan de
kennis moet komen. Er is onzekerheid, maar er is ook ruimte en openheid om aan de gang te
gaan. Als je vanaf een afstandje kijkt, is er een aantal fasen te herkennen in dit zoekproces. In de
wetenschap wordt gesproken over de empirische cyclus: een afwisseling tussen vragen stellen,
vragen tot experiment vertalen, uitvoeren en terugkijken op de resultaten. Het is een afwisseling
tussen doen en denken, tussen ervaren, relateren en theoretiseren.
Om kinderen in een onderzoekende houding te krijgen, is er niet veel nodig. Vooral op jonge
leeftijd komt de wereld met zoveel indrukken op de kinderen af, dat het niet verwonderlijk is dat
ze de hele dag met vragen zitten.

B. Talentontlokkende vragen stellen
Vragen komen voort uit een natuurlijke nieuwsgierigheid, maar vooral uit verwondering over
waarom alles gaat zoals het gaat. Juist de verwondering leidt tot een actieve houding. Het kind
denkt dat iets op een bepaalde manier gaat gebeuren, maar er gebeurt iets anders, wat hij niet
verwacht. Dit leidt tot het hoe en waarom willen weten. De interactie tussen jou als leraar en het
kind, helpt kinderen vooruit in het denken en redeneren als aan twee belangrijke voorwaarden
wordt voldaan:
1. De interactie wordt gekenmerkt door belangstelling, openheid en is tegelijk ondersteunend.
2. De interactie leidt tot nieuwe activiteiten die het kind verder helpen om greep te krijgen op
zijn vragen.
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Het gaat hierbij om allerlei vragen
die bij de kinderen opborrelen of
opgeroepen
worden.
Denk
bijvoorbeeld aan de vraag die je in
de rekenles kunt stellen als de
kinderen bezig zijn in groep 4 om
de telrij tot 100 te leren: ‘Gaat die
rij alsmaar verder of stopt die
ergens?’. Een ander voorbeeld is
de vraag ‘Hoe kunnen we het
gebouw precies zo maken als op
de foto?’.
Gesprekken met kinderen over allerlei alledaagse dingen waarin jij als leraar zorgt voor de
aandacht voor het stellen van vragen, helpt kinderen om zelf actief vragen te stellen.
Op deze manier ontwikkel je langzaam maar zeker nieuwe taal om de interactie op een hoger
niveau te brengen. De natuurlijke nieuwsgierigheid wordt omgezet in het leren stellen van goede
(productieve) vragen.
Goede vragen helpen je verder om te weten waar je naar op zoek bent of helpen je om achter
manieren te komen die je kunt gebruiken om informatie te krijgen over jouw vraag. Jij speelt
daarin als leraar een hoofdrol. In de kaders hebben we een aantal typen voorbeeldvragen
benoemd:
1. Startvragen
2. Doevragen
3. Denk- en redeneervragen
4. Valkuilen
Je kunt deze vragen goed gebruiken bij onderzoekende activiteiten.
Natuurlijk zijn er ook valkuilen bij het
vragen stellen. Het gaat dan om vragen
waar een kind alleen antwoord op kan
geven als hij of zij het al weet. Kinderen
die het niet weten worden hier onzeker
van. Het is moeilijk om in één keer het
goede antwoord te bedenken. En dan
wordt er vaak maar wat gezegd, zeker
door jonge kinderen.

Vragen type 1: Startvragen in het algemeen







Wat zou dit zijn?
Heb je zoiets wel eens gezien of gehoord?
Wat zou je ermee kunnen?
Hoe zouden we dit te weten kunnen komen?
Hoe kunnen we dit uitzoeken?
Hoe kunnen we dit aanpakken?
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Vragen type 2: Doevragen tijdens de activiteit


Waarnemingsvragen:
Wat voel je? Wat hoor je? Hoe ziet het eruit? Waar smaakt het naar? Welk geluid maakt
het? Welke vorm heeft het? Wat doet het? Wanneer gebeurt het? ...



Vergelijkingsvragen:
Welke verschillen? Wat is anders? Wat heeft hetzelfde als …? Wie is het langste?
Wat is het beste? Hoeveel meer/minder? ...



Meetvragen:
Hoeveel? Hoe lang? Hoe zwaar? Hoe warm? Hoe hard? …



Wat gebeurt er als …?-vragen:
Wat gebeurt er als je een paperclip aan het vliegtuigje maakt? Wat gebeurt er als je op
een trap gaat staan en hem dan weggooit? ...



Hoe kun je …?-vragen:
Hoe kun je het vliegtuig harder laten gaan? Hoe kun je hem langer in de lucht laten
zweven?

C. Van vraag naar activiteit
Het is voor een leraar belangrijk om bij het stellen van vragen te beseffen tot wat voor soort
activiteit de vraag aanzet. Wordt het een ontwerpactiviteit (ga je iets maken?), een
onderzoeksactiviteit (ga je iets uitzoeken?) of ben je gericht op een meer verklarende activiteit (ga
je iets vaststellen?).
Vragen type 3: Denk- en redeneervragen


Denkvragen:
Snap jij het?
Hoe komt dat, denk je?
Waardoor zou het komen?
Kun je bedenken waardoor het komt?
Ik denk dat het komt door …, denk jij dat ook?
Ik weet het niet? Misschien weet jij het?



Redeneervragen:
Wat gaat er gebeuren, denk je?
Ik denk dat er dit … gaat gebeuren, zou dat kunnen?
Ik weet niet wat er gaat gebeuren, weet jij het?
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Een goede vraag zet het kind aan tot exploratie. Dat kan door het oproepen van kennis die een
kind al heeft, het aanzetten tot denken over iets nieuws of het aanzetten van denken over hoe nu
verder. Aansluiten bij al aanwezige kennis is daarbij een belangrijke voorwaarde. In de activiteit of
taak die volgt op de vraag, zijn de volgende aspecten aanwezig:




Voldoende talentontlokkend: is er nog wel iets te ontdekken, uit te zoeken, te bedenken?
Open: is er genoeg ruimte voor eigen invulling?
Ondersteuning aanwezig: is het risico op mislukkingen voldoende afgedekt?
Vragen type 4: Valkuilen


Weetvragen:
Hoe heet dit?
Hoe werkt het?
Weet jij hoe dit komt?



Waaromvragen:
Waarom gebeurt dat?
Hoe kan dat nou?

Een voorbeeld uit het project Laak Noord
Opzet: Kringgesprek vanuit de vraag ‘Hoe vind je elke dag de weg naar het lokaal?’. Dit is wellicht
een rare vraag, maar voor een nieuwkomer zeker de moeite waard.
Ervaringen:
Veel kinderen vinden het een interessante vraag. Ze komen altijd gewoon naar het lokaal, vaak
worden ze gebracht. Daarin hebben ze routine opgebouwd. De verhalen die kinderen gaan
vertellen om te duiden hoe ze in het lokaal komen, zijn soms hele beschrijvingen hoe ze van huis
naar school komen. Het is mooi om te zien dat hierin enorme verschillen zijn tussen de kinderen.
De vraag roept bewustwording op, dat je kunt vertellen hoe je de weg van huis naar school aflegt
of algemener, hoe je ergens kunt komen. Deze bewustwording is nieuw voor veel kinderen. Ook
het zich realiseren dat je de weg op verschillende manieren kunt duiden, is voor veel kinderen een
nieuwe ervaring. De taal om de weg te beschrijven loopt van herkenningspunten, aanwijzen hoe
de weg gaat, naar richtingtaal met woorden zoals links, rechts, tweede straat, rechtdoor etc.
Vervolgactiviteit voor kleine groep:
Na het gesprek worden vier kinderen gevraagd om samen met de bezoeker uit te zoeken of het
mogelijk is om een tekening (representatie) te maken die de bezoeker een volgende keer kan
gebruiken om het lokaal terug te vinden. Na het tekenen gaan de vier kinderen met de bezoeker
de tekeningen een voor een nalopen om te kijken of de bedoeling duidelijk is. Op basis daarvan
worden de tekeningen aangevuld.
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Ervaringen:
De tekeningen laten in het algemeen zien dat jonge kinderen een route zien als een lijn waarlangs
een aantal herkenningspunten worden getekend. De bochten of kronkels in de lijn hebben lang
niet altijd de betekenis van een hoek of een bocht ‘in het echt’. De afstanden tussen
herkenningspunten zijn nauwelijks in verhouding. Heel leuk zijn de verhalen die bij de tekening
verteld worden. Deze verhalen zijn nodig om de herkenningspunten te begrijpen. In veel gevallen
zie je dat kinderen, net als kinderboekenschrijvers, van een hele saaie wandeling door een rechte
gang, een bijzonder spannend evenement kunnen maken.
Reflectie:
Het in beeld brengen van een ‘reis’ door de omgeving is een onderzoeksmatige activiteit waarin
langzamerhand steeds gedetailleerdere informatie wordt toegevoegd om gemeenschappelijke
kennis te maken. Door middel van vragen stellen, het maken van schetsen, ervaringen met
voorbeelden en gezamenlijke gesprekken wordt het kind zich bewust van het belang van
afspraken, de kennis, de taal en de manier om achter de kennis te komen. Ook worden er schema’s
gevormd waarin allerlei kennis wordt opgeslagen.
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D. Een talentontlokkende leeromgeving
Het inrichten van een leeromgeving begint bij de leraar. Een leeromgeving is in die zin een
weerspiegeling van de visie op leren. Een talentontlokkende leeromgeving wordt gekenmerkt
door een leraar, die:






door de ogen van zijn leerlingen kan kijken;
open staat voor kansrijke situaties;
als nieuwsgierig mens een goed voorbeeld in het stellen van vragen is;
belangstellend naar de vragen van de kinderen is;
weet dat interactieve gesprekken met de kinderen de basis vormen voor het omzetten van
ervaringen en kennis naar schema’s en nieuwe vragen.

Een tweede belangrijk kenmerk voor
de talentontlokkende leeromgeving
is de materiële inrichting van de
ruimte en de keuze van de
materialen die aanwezig zijn om het
kind uit te dagen en te verleiden tot
exploratief (speel)gedrag. Hierbij is
vanuit de wetenschap de keuze
onbeperkt, als er maar wel iets te
onderzoeken valt. Het materiaal
krijgt talentontlokkend als label mee
als kinderen uitgedaagd worden en
ook de gelegenheid hebben om
onderzoekend bezig te zijn.
Vaak gaat het niet om dure, kant-enklare materialen, maar veelal om
allerlei huis-, tuin- en keukenspullen.
Een voorbeeld maakt dat wellicht
duidelijk.

Voorbeeld van een talentontlokkende activiteit met groente en fruit
In deze activiteit is een mand met groente en fruit het basismateriaal. De activiteit richt zich
inhoudelijk op classificeren. Populair gezegd: het verdelen van objecten over mandjes met elk een
eigen label. Elk object mag slechts in één mandje.
De kinderen krijgen de vraag: welke dingen vind
jij bij elkaar horen?’. Onder leiding van de leraar
maken de kinderen een indeling van alle
objecten uit de mand. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van kennis over deze
natuurproducten, maar ook wordt het ‘concept’
zichtbaar dat kinderen zich hebben gevormd bij
de woorden fruit en groente. Elk kind mag zelf
criteria kiezen om een indeling te maken,
bijvoorbeeld kleur, grootte, vorm en/of smaak.
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Vervolgens wordt de vraag gesteld wat er op de fruitschaal thuishoort en wat niet. Daarbij is met
name van belang welke argumenten het kind daarvoor aandraagt. Vaak wordt door kinderen de
smaak (zoet) gebruikt als indelingscriterium. De citroen is dan een moeilijke.
Deze activiteit kent veel ruimte voor het
kind om te exploreren. Er ligt van
tevoren niets vast. Elke indeling is in dit
stadium goed, als er maar een
verantwoording achter zit. Er zijn veel
kenmerken waarop ingedeeld kan
worden. De kinderen kunnen elke keer
weer gestimuleerd worden om een
nieuwe indeling te bedenken. Alle
zintuigen kunnen worden gebruikt. Er
worden schema’s opgebouwd, er wordt
taal ‘gemaakt’, er worden vragen
gesteld en de kinderen worden
aangemoedigd om de gebruikte
objecten te onderzoeken.

De indeling in groente en fruit is geen
wetenschappelijke classificatie en het maken van
een sluitende indeling is niet mogelijk. Fruit is de
(niet-wetenschappelijke)
verzamelnaam
voor
suikerhoudende eetbare vruchten. Een vrucht is het
eetbare deel van een plant dat de zaden bevat.
Groente is de verzamelnaam voor alle andere
eetbare delen van planten. Dit maakt de indeling
eenvoudig en eenduidig, maar, niet altijd in lijn met
de intuïtie. Het verschil tussen groente en fruit is
vaak cultureel en taalkundig bepaald. De leraar
probeert de indeling van het kind ter discussie te
stellen door het aandragen van nieuwe elementen
die in meerdere klassen passen.

E. Koppeling aan een thema
Onderwijs aan jonge kinderen wordt vaak gekenmerkt door de koppeling van een activiteit aan
een betekenisvol thema. De onderwerpen van de thema’s worden gekozen uit het dagelijks leven
van de kinderen. Thema’s zoals de winkel, feest, verkeer en voeding.
Een mooie startactiviteit van een thema is het inventariseren van vragen die de kinderen hebben
en het bespreken hoe je deze vragen kunt beantwoorden. In onderstaand voorbeeld laten we zien
hoe je een activiteit kunt ontwerpen die ingepast kan worden in een thema, in dit geval het
thema verkeer.

Voorbeeld koppeling aan thema verkeer: Van Racebaan
tot Ganzenbord
In de speelzaal hebben we ongeveer 25 gekleurde
hoepels in een rechthoek neergelegd. Met behulp van
een schuimplastic dobbelsteen gaan we met een groepje
kleuters een levend bordspel doen. Het lopen/springen
van hoepel naar hoepel wordt geplaatst in een
‘verkeerssituatie’ waarin borden langs de weg betekenis
krijgen.
Het uitgangspunt is dat de kinderen vooral zelf de regels bepalen. Startvragen daarbij kunnen zijn:
 Waar beginnen we?
 Welke kant gaan we op?
 Wie begint en in welke volgorde?
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Over het startpunt en de richting worden kinderen het snel eens. De beginhoepel ligt in een hoek
en de richting is altijd een lange zijde eerst. Over ‘wie begint’ worden allerlei oplossingen
aangedragen. Meestal zegt er wel een kind ‘ik’. Sommige kinderen vinden dat helemaal niet
oneerlijk. Er moet toch iemand beginnen. Andere oplossingen zijn aftellen, gebruik van aftelversjes
of wie het hoogst met de dobbelsteen gooit. De oplossingen zijn veelal afhankelijk van de
ervaringen van kinderen met bordspellen. Een mooie vraag hierbij is of alle oplossingen ook eerlijk
zijn.
De kinderen kiezen één van deze oplossingen en beginnen het spel. Om de beurt wordt er met de
dobbelsteen gegooid. Elke worp wordt vastgesteld hoeveel stappen (hoepels) er gelopen mag
worden. Als er een aantal stappen gedaan is, is het tijd voor vervolgvragen. Het gaat om de
vragen:
 Mag je met z’n tweeën of drieën in een hoepel staan of is het met ‘afgooien’ (zoals bij Mens
erger je niet)?
 Wanneer is het spel afgelopen?
De kinderen komen met allerlei oplossingen waaruit een keuze gemaakt moet worden. De ervaring
leert dat kinderen vinden dat je best met meer in een hoepel mag staan, dat afgooien niet fijn is,
dat het spel afgelopen is wanneer iedereen of juist de eerste ‘binnen’ is, dat je precies in de laatste
hoepel moet eindigen, dat als je twee hoepels van het eind verwijderd bent je 2 of 1 moet gooien
om vooruit te gaan, anders moet je wachten op je volgende beurt.
Om het spel in de context van het thema verkeer te zetten, kiezen we voor paaltjes ‘langs de route’
als een soort verkeersborden, waar eenvoudig pictogrammen aan gehangen kunnen worden.
Zo zijn er de volgende plaatjes: 2, 3,
2, 3, een plaatje van een
dobbelsteen en een plaatje van een
put. Met de kinderen wordt gesproken
over de mogelijke betekenis van de
pictogrammen en wordt er samen
nagedacht over de plaats van de
bordjes langs de racebaan. De pijltjes
krijgen al snel de betekenis van 2 en 3
vooruit en 2 en 3 achteruit. Lastiger is
het pictogram van de dobbelsteen (nog
een keer gooien). Ook over de
betekenis van de put wordt lang
overlegd. Ook over de vraag waar de put moet komen: ‘Nee, niet aan het begin, meer aan het
eind’, anders zit je het hele spel in de put. En hoe word je bevrijd uit de put? Door iemand die ook
in de put komt of door een voorbijganger? De meeste kinderen voelen meer voor de voorbijganger.
In één geval werd de +2 voor de put gezet, waardoor de kans om in de put terecht te komen groter
wordt. Dat realiseren enkele kinderen zich. Zo biedt dit spel alle mogelijkheden voor alle niveaus
voor kinderen van 4 tot 6.
In het thema verkeer hebben we in de speelzaal een circuit uitgezet waarin de kinderen op
fietsjes routes kunnen rijden. Allerlei borden langs de route worden samen met de kinderen
verkend en krijgen een betekenis zoals in het verkeer. Een mooie activiteit daarbij kwam vanuit de
vraag ‘Hoe kun je een route beschrijven of vastleggen?’.
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De representaties door middel van tekeningen op een soort plattegrond brengen de kinderen in
aanraking met het gebruik van wegenkaarten.
Motto van Fokke Munk:
‘Gebruik de nieuwsgierigheid van de kinderen om samen de wereld te onderzoeken.
De vragende opstelling van jou als leraar helpt de kinderen om de juiste vragen te bedenken!’
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Leerkrachten Ogen Geven: uitdagingen in het Laakkwartier
Auteurs: Inge van Dongen (MSc) en dr. Ellen Sjoer
Inge van Dongen (MSc) is Kenniskringlid van de Kenniskring Duurzame Talentonwikkeling en
tevens Onderwijsadviseur bij de Unit Onderwijsontwikkeling, -Beleid & Advies van De Haagse
Hogeschool.
Dr. Ellen Sjoer is lector Duurzame Talentontwikkeling aan De Haagse Hogeschool en werkzaam bij
de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management.
Inleiding
In de periode april tot en met december 2011
vond de cursus ‘Leerkrachten Ogen Geven’
plaats in het Laakkwartier, een multiculturele
wijk in Den Haag. Deelnemers aan deze cursus
waren leraren en directeuren van drie
basisscholen, pedagogisch medewerkers van
de naschoolse opvang en leidsters van
peuterspeelzalen uit de wijk en hun managers.
Leraren Ogen Geven bestond uit drie
bijeenkomsten met een deel theorie verzorgd
door prof. dr. Hanna Swaab van de Universiteit
Leiden en een deel praktijk verzorgd door Fokke Munk en Willem Uittenbogaard van de
Universiteit Utrecht. Daarnaast was er de mogelijkheid voor coaching in de klas of op de groep.
Het onderzoek
Het Lectoraat Kennisinfrastructuur Wetenschap en Techniek (De Haagse Hogeschool) deed
onderzoek naar de cursus Leerkrachten Ogen Geven. Het doel van dit onderzoek was het
verbeteren van de cursus en het geven van richtlijnen voor de verankering van wetenschap en
techniek in de klas (of groep) en in de school.
De hoofdvragen van het onderzoek waren:
1. Wat zijn de leeropbrengsten bij leraren van het volgen van de cursus ‘Leerkrachten Ogen
Geven’?
2. Op welke wijze kunnen deze leeropbrengsten worden vertaald in didactisch handelen?
3. Op welke wijze kunnen de leeropbrengsten worden verankerd in de school?
De deelnemers hebben voorafgaand aan de eerste en na de laatste bijeenkomst een vragenlijst
ingevuld. Ook zijn 16 deelnemers geïnterviewd.
Met dit artikel informeert het lectoraat u over de resultaten van het onderzoek. De resultaten
worden hierna kort samengevat en concrete aanbevelingen vindt u in tabel 1. Het volledige
onderzoeksverslag is te downloaden van de website van het Lectoraat via
http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzichtlectoraten/kennisinfrastructuur-wetenschap-techniek/over-het-lectoraat
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Samenvatting onderzoeksresultaten
De deelnemers aan de cursus ‘Leerkrachten Ogen Geven’ vonden de bijeenkomsten interessant
en plezierig om naartoe te gaan. Ten eerste door de onderwerpen die besproken werden, zoals de
hersenontwikkeling bij jonge kinderen, het stellen van vragen om exploratief gedrag te stimuleren
en omdat er gewerkt werd met concrete voorbeelden. Ten tweede doordat de cursus werd
gevolgd op de eigen school en met collega’s uit de wijk. Dat gaf de mogelijkheid om ideeën uit te
wisselen en wat meer te leren over collega-scholen/-organisaties.
Een van de leeropbrengsten van de bijeenkomsten was dat deelnemers leerden hoe zij kinderen
kunnen ondersteunen in het leren ontdekken en het begrijpen van de wereld om hen heen. Om
te beginnen leerden zij om op een bepaalde manier om te gaan met het stellen van vragen aan
kinderen; vragen stellen waarmee je kinderen stimuleert en ondersteunt in het zelf vormen van
‘gedachtenschema’s’ over hoe de wereld in elkaar zit. Ook leerden zij op welke manier zij het
stellen van vragen, in combinatie met het gebruik van materialen, kunnen inzetten in de didactiek
van onderzoekend en ontdekkend leren. Tot slot leerden deelnemers meer over de
hersenontwikkeling bij (jonge) kinderen en het verschil tussen hersenontwikkeling bij jongens en
meisjes.
De link met wetenschap en techniek en tussen het theorie- en praktijkgedeelte van de cursus was
voor deelnemers echter niet duidelijk. Deelnemers hadden van tevoren wel andere
verwachtingen van de cursus. Zij dachten dat er meer gewerkt zou worden met voorbeeldfilmpjes
van het TalentenKrachtprogramma. Leerkrachten hadden daarnaast nog verwacht dat zij meer
zouden horen over de parallelle cursus ‘Ouders Ogen Geven’ waaraan ouders en kinderen van de
betrokken basisscholen hadden deelgenomen, zodat ze met ouders in gesprek konden gaan over
de ontwikkeling van hun kind.
Een aantal deelnemers had zelf al ervaring met activiteiten waarin componenten van
onderzoekend en ontdekkend leren verwerkt waren. Er had derhalve tijdens de cursus meer
aangesloten kunnen worden en gebruikgemaakt kunnen worden van de diversiteit in de groep.
Deelnemers hebben activiteiten uit de cursus (al dan niet tijdens de coaching) uitgeprobeerd in de
eigen klas of groep. Deelnemers aan de coaching hebben in sommige gevallen ook samen met de
coach nieuwe activiteiten uitgeprobeerd. De ervaringen met activiteiten voor onderzoekend en
ontdekkend leren waren positief. Het onderzoekend en ontdekkend leren werd ervaren als een
nuttige didactiek. Deelnemers vonden het een leuke manier van werken en leren voor de
kinderen, maar ook voor zichzelf. Daarnaast deelden zij de mening dat het geleerde beter beklijft
bij een kind als hij of zij iets zelf ontdekt
heeft. Er werden wel belemmeringen
verwacht en ervaren bij het uitvoeren
van
activiteiten
volgens
het
onderzoekend en ontdekkend leren. De
meeste deelnemers hebben kinderen in
hun groep met taalachterstand of
taalproblematiek. Zij hadden het idee
dat de voorbeeldactiviteiten tijdens de
bijeenkomst en uit de filmpjes te talig
waren voor deze kinderen. De gegeven
voorbeeldactiviteiten
richtten
zich
bovendien op een één-op-één situatie of
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op een situatie waarin met kleine groepjes gewerkt werd. Met name de leraren gaven aan dat
deze manier van werken in hun klassensituatie niet altijd haalbaar is. Een ander belangrijk
aandachtspunt is dat scholen en organisaties een methode hanteren waarin onderzoekend en
ontdekkend leren niet is geïntegreerd. Met name door de hoge reken- en taaldoelen ervaren de
deelnemers weinig ruimte om wat zij zien als ‘extra’ activiteiten te doen. Het onderzoekend en
ontdekkend leren krijgt hierdoor geen prioriteit. Dat maakt dat er geen tijd is en wordt gemaakt
om nieuwe (binnen de methode passende) activiteiten te ontwikkelen.
Mogelijkheden voor verankering van het onderzoekend en ontdekkend leren liggen op
verschillende vlakken. Ten eerste in het samenwerken met collega’s. Enerzijds om de taken te
kunnen verdelen voor het verzamelen van materialen, anderzijds om zo te kunnen leren van
elkaars goede ideeën en ervaringen en samen nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen. De
deelnemende scholen en organisaties hadden nog geen duidelijke visie geformuleerd over
wetenschap en techniek in de klas. Kansen liggen op het vlak van visieontwikkeling voor de school
op het gebied van wetenschap en techniek (en onderzoekend en ontdekkend leren). Er is een
basis voor een talentalliantie aanwezig, met name in de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal
en school en door de investeringen door alle partijen in het contact met ouders. Een andere kans
ligt in het verder uitwerken en verstevigen van deze talentalliantie, ook met de NSO.
Op basis van deze resultaten zijn concrete aanbevelingen gedaan voor cursusontwikkelaars, voor
leraren en leidsters en ten slotte voor schoolleiders en managers. Deze aanbevelingen vindt u
hierna, in tabel 1. Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek en de
aanbevelingen kunt u contact opnemen met Inge van Dongen (i.vandongen@hhs.nl).
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Conclusies naar aanleiding van
het onderzoek

Aanbevelingen voor leraren en
leidsters voor verdere
professionalisering op het
gebied van W&T

Aanbevelingen voor
Aanbevelingen voor de
schoolleiders/-managers voor
cursusontwikkelaars van de
verankering van de opbrengsten cursus ‘Leraren Ogen Geven’
van deze
professionaliseringsactiviteit

1. Wat zijn de leeropbrengsten van leraren die de cursus ‘Leraren Ogen Geven’ volgen?
Deelnemers vonden de
bijeenkomsten interessant en
plezierig om naartoe te gaan.
Deelnemers hadden andere
verwachtingen van de cursus en
de cursus sloot niet altijd aan bij
hun voorkennis.

Laat de cursus plaatsvinden bij
de deelnemende instellingen
zelf: ga bij elkaar op bezoek.
Zoek activiteiten die aansluiten
bij jouw persoonlijke
leerwensen. Stel vragen bij
onduidelijkheden en spreek je
leerwensen uit.

Onderzoek samen wat de meest
passende leeractiviteiten zouden
zijn voor jouw leraren/leidsters.
Stem vooraf af met de
cursusgever over leerwensen en
afspraken

Deelnemers vonden de cursus te Voer van tevoren overleg met de
weinig praktijkgericht.
cursusleiders over casussen die
je wilt bespreken in de groep.
Pas de opgedane kennis en
ideeën direct toe in concrete
activiteiten in de klas/groep.
Leeropbrengsten van de cursus
zijn:
 kennis over
hersenontwikkeling,
 kennis over onderzoekend- &
ontdekkend leren,
 Inzicht in de houding van
leerkracht/leidster naar een
kind toe om onderzoekend &
ontdekkend leren te
stimuleren.
Wetenschap en techniek werd
niet als hoofdonderwerp
herkend.

Doe in vervolgactiviteiten naast
kennis en inzicht ook ervaring op
met de didactische vaardigheden
m.b.t. onderzoekend &
ontdekkend leren.
Verwerk jouw persoonlijke
leeropbrengsten in je
bekwaamheidsdossier.

Differentieer in de cursus naar
voorkennis (opleiding &
werkervaring), leerstijl en
leervragen van deelnemers.
Expliciteer vooraf duidelijk de
doelstelling van de cursus.
Sluit meer aan bij de dagelijkse
praktijk van de aanwezige groep
deelnemers, waarbij de
verschillende contexten (PO,
NSO, PSZ) aan bod komen. Oefen
tijdens de bijeenkomsten met
hun eigen praktijkcasuïstiek.

Onderzoek gezamenlijk hoe de
opgedane kennis en inzichten
kunnen worden omgezet naar
didactisch handelen in de klas.
Maak de resultaten van de
cursus zichtbaar voor de school.

Relateer tijdens de cursus
activiteiten aan het hoofddoel.
Relateer de informatie over
executieve functies bijvoorbeeld
duidelijker aan onderzoekend &
ontdekkend leren en aan het
leren van wetenschap en
techniek in de klas. Toets
regelmatig of doelstellingen
behaald worden, bijsturen indien
nodig.

2. Op welke wijze kunnen deze leeropbrengsten worden vertaald in didactisch handelen?
Deelnemers vonden het werken
volgens onderzoekend &
ontdekken leren in de
klas/groep belangrijk, want het
geleerde beklijft beter bij
kinderen.

Pas onderzoekend & ontdekkend
leren toe in dagelijkse
activiteiten. Integreer deze
activiteiten structureel in de
methode. Onderzoek wat het
effect is van deze didactiek in
jouw groep/klas.

Integreer onderzoekend &
ontdekkend leren in het
curriculum van de school en in
de leerlijnen of activiteiten op de
PSZ/NSO.

Benadruk de relevantie van deze
didactiek en bespreek de
resultaten van het
effectonderzoek (o.m. resultaten
TalentenKrachtprogramma) in de
cursus.

Deelnemers in Laak ervaren
taalachterstanden bij kinderen
als een barrière voor het werken
volgens onderzoekend &
ontdekkend leren.

Oefen met niet-talige
onderzoekend & ontdekkend
leren-activiteiten.
Verwerf meer kennis over de
manier waarop de didactiek
gebruikt kan worden om
taalontwikkeling te stimuleren.

Expliciteer op visie- en
beleidsniveau de verbinding
tussen taalontwikkeling en
onderzoekend & ontdekkend
leren.

Besteed aandacht aan de wijze
waarop de activiteiten gedaan
kunnen worden met kinderen die
geen Nederlands spreken.
Benadruk op welke wijze
onderzoekend &ontdekkend
leren ingezet kan worden voor
taalontwikkeling.

25

Conclusies naar aanleiding van
het onderzoek

Aanbevelingen voor leraren en
leidsters voor verdere
professionalisering op het
gebied van W&T

Aanbevelingen voor
Aanbevelingen voor de
schoolleiders/-managers voor
cursusontwikkelaars van de
verankering van de opbrengsten cursus ‘Leraren Ogen Geven’
van deze
professionaliseringsactiviteit

Het werken volgens
onderzoekend & ontdekkend
leren krijgt bij de deelnemers
doorgaans geen hoge prioriteit,
onder andere omdat het niet
past in de methode en
er hoge druk ligt op het behalen
van taal- en rekendoelen.

Voer huidige activiteiten uit de
methode uit volgens de didactiek
van onderzoekend & ontdekkend
leren.
Ontwikkel (eventueel samen)
zodat er een pakketje met
lesideeën/-activiteiten klaarligt
voor jezelf en collega’s.

Maak schoolbreed afspraken
over het uitvoeren van
activiteiten volgens
onderzoekend & ontdekkend
leren.
Maak het onderwerp tot een
blijvend agendapunt.
Maak expliciet (samen met
leraren/leidsters) dat, en op
welke wijze, wetenschap en
techniek geïntegreerd kan
worden aangeboden met
bijvoorbeeld taal en rekenen.
Stimuleer om onderzoekend &
ontdekkend leren te integreren
binnen de huidige methode.

Onderzoek tijdens
bijeenkomsten met deelnemers
hoe de didactiek verweven kan
worden met de gehanteerde
methode.

De deelnemers hebben veelal
(enkel) voorbeeldactiviteiten uit
de bijeenkomsten
uitgeprobeerd, of maakten al
gebruik van (stappen van) het
onderzoekend & ontdekkend
leren in activiteiten.

Deel je ervaringen met
voorbeeldactiviteiten met
collega’s.
Experimenteer zelf met
verschillende activiteiten.
Probeer meer dan alleen de
gegeven voorbeelden.
Zoek actief naar nieuwe ideeën
(internet/collega’s).

Definieer als school of als
organisatie wat de eigen
leeropbrengsten zijn, wat de
resultaten zijn en wat de
volgende stap kan zijn.
Organiseer zo nodig een
herhalingscursus,
verdiepingsactiviteiten of
coaching.

Kies voorbeelden zorgvuldig en
link deze aan de doelgroep.
Bied een breed palet aan
voorbeelden aan, waarin alle
facetten van onderzoekend &
ontdekkend leren en wetenschap
en techniek in de klas in alle
contexten terugkomen.
Laat deelnemers zelf activiteiten
ontwikkelen.

3. Op welke wijze kunnen de leeropbrengsten worden verankerd in de school?
Voorwaarden voor verankering
volgens de deelnemers zijn
onder meer:
 samenwerking (taken
verdelen & ideeën
uitwisselen)
 blijvend aandacht besteden
aan het onderwerp
 meer voorbeelden zien en
oefenen
 materialen & menskracht
 Visieontwikkeling & sturing
vanuit het management

Probeer uit wat je met de
bestaande middelen en
menskracht zelf al wél kunt doen
in je eigen klas/groep.
Kennisdeling en samenwerking:
kijk bij collega’s in de klas,
bedenk, ontwikkel en evalueer
samen activiteiten.
Neem actief deel aan
visieontwikkeling op school/organisatieniveau.
Neem zelf initiatief tot
visieontwikkeling en afstemming.

Initieer het (gezamenlijk)
ontwikkelen van een visie op
wetenschap & techniek in de klas
en koppel deze aan actief beleid.
Investeer in herhaling en
verdieping m.b.t. het onderwerp.
Faciliteer en stimuleer
kennisdeling & samenwerking
(teambijeenkomsten,
werkgroepjes, vast agendapunt
etc.), ook over de eigen
organisatiegrenzen heen.

Expliciteer voorafgaand aan de
cursus met directie en
deelnemende leraren/leidsters
een visie op wetenschap &
techniek in de klas en besteed
aandacht aan het implementeren
van een inbeddingsstructuur

De talentalliantie tussen school,
PSZ/NSO en ouders is in Laak in
de basis aanwezig, met name
tussen school en PSZ.

Zoek samenwerking niet alleen
met eigen collega’s, maar ook
met collega’s van
PSZ/NSO/basisschool.

Faciliteer organisatieoverstijgende samenwerking.
Onderzoek specifieke
mogelijkheden en meerwaarde
van een talentalliantie.

Organiseer al tijdens de cursus
uitwisseling van kennis en
ervaringen tussen deelnemers.
Maak gebruik van het moment
waarop alle partijen bij elkaar
zitten in de cursus, zodat zij
elkaar op dat moment direct
kunnen vinden en versterken

Tabel 1: Belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de cursus
‘Leerkrachten Ogen Geven’. Lectoraat Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek, Inge
van Dongen (I.vandongen@hhs.nl) en Ellen Sjoer (De Haagse Hogeschool).
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