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Doelen
Teamcoaching W&T 
• Wat zijn de mogelijkheden?
• Wat gebeurt er op school?
• Wat levert het op?
Op Elzenhagen
• Onderzoekende en ontwerpende activiteiten 

binnen W&T helpen opzetten/voorbereiden 
binnen thema

• Individuele leerkrachtbegeleiding



Programma
Uitleg coachingstraject

Mogelijkheid tot stellen van vragen aan 
Thomas en Martijn



Smart Highway
Daan Roosegaarde









Stappenplan Teamcoaching W&T 
• Oriëntatie & vraagverheldering, wat gebeurt er al?  Wat wil de 

school? Vaststellen traject. Voorbereiden teamworkshop.1 Gesprek directie + coördinator W&T

• Domein W&T. Stappenmodellen voor O&OL. Concrete 
lesvoorbeelden. 2 Teamworkshop Domein W&T

• Begeleiden van kinderen. Goede vragen leren stellen die uitdagen 
tot O&OL. Nieuwsgierigheid prikkelen.3 Teamworkshop Begeleiden

• Lesideeën voor thema, techniekmiddag, proefjesdag. 
• Drempel verlagen voor O&OL in de eigen klas.4 Inspiratieworkshop onderbouw

• Zie onderbouw.5 Inspiratieworkshop bovenbouw

• Drempel verlagen om met O&OL aan de slag te gaan in de klas. 
Uiteindelijk: kennis en ervaring delen tussen collega’s onderling.6 Individuele coaching leraren 

• Opbrengsten: implementatie stappenplan O&OL. Benoemen 
leerpunten. Vervolgstappen school. Evaluatie coachingtraject.7 Teambijeenkomst

• Evalueren  traject op basis van gestelde doelen. Vaststellen 
vervolgacties en eventuele nieuwe doelen.8 Gesprek directie + coördinator W&T



Inspiratie-
middag Maatwerk

Vragen 
stellen

Individuele 
coaching

Vragen 
onderzoek

baar
maken

Stappen-
plannen
O&OL



1. Gesprek directie + coördinator 
W&T … keuze maken

Didactiek? O&OL
Concretisering? Lesvoorbeelden en -
ideeën
Begeleiding? Individuele coaching
Schoolbeleid? Leerlijn of werkplan W&T



Bijvoorbeeld ….
Didactiek
• 7-stappenmodel O&OL
• Inzetten natuurlijke nieuwsgierigheid kinderen
• Vragen die uitdagen tot O&OL
• Vragen onderzoekbaar maken
• Efficiënt begeleiden 
• Interactie bij O&OL
Concretisering 
• Concrete lesvoorbeelden voor O&OL
• W&T- activiteiten bij het onderwerp van het bijvoorbeeld een thema
Begeleiding leraren
• Begeleiding bij lesvoorbereiding
• Individuele coaching
Schoolbeleid
• Globale leerlijnen voor W&T
• Schoolbeleid W&T



2. Teamworkshop 
Domein W&T

• Domein en kerndoelen
• Concrete lesvoorbeelden open vorm van 

O&OL 
• Leren inzetten van concrete materialen
• Wat doe je zelf al?



O&OL



NEMO







3. Teamworkshop 
Begeleiden van  kinderen

• Vragen stellen 
• Nieuwsgierigheid prikkelen
• Initiatief geven
• Belang vrije exploratie
• Eigen nieuwsgierige houding



Nieuwsgierigheid
Eigen  houding

Aandachtspunten leerkracht:
• Zelf nieuwsgierig zijn
• Zorg voor fantasie / verbeeldingskracht
• Open staan voor nieuwe ideeën
• Nieuwsgierigheid herkennen



Vanuit nieuwsgierigheid vragen
oproepen

• Vragen stellen en vragen van kind 
‘gebruiken (inbrengen)’

• Startvragen oproepen 
• (Voorspellende) gesprekken in de klas
• Conceptcartoons
• Dear doctor
• True/false statements 



Klopt het 
wat je 
denkt?





Dear doctor 
• Vraag van ´de lezer´
• Denk aan vraagrubriek in tijdschriften
• Kinderen beantwoorden in groepjes de vraag
• Beantwoorden van de vraag kan samen gaan 

met een experiment 



Voorbeeld  
Dear doctor,

Ik hoorde dat een spoiler op een raceauto goed 
is voor de wegligging. Werkt dat ook bij gewone 
auto’s?



Stellingen of 
True/false statements

• Stellingen opstellen
• Leerlingen beantwoorden stellingen
• Stellingen laten onderzoeken bij verschillende 

antwoorden van kinderen 



Voorbeeld 
Stellingen:

– Als ik met een föhn hete lucht in een plastic zak 
doe, kan hij een LEGO-poppetje mee omhoog 
nemen

– Als ik een boon in zandbakzand plant, groeit en 
toch een bonenplant uit

• Stelling onderzoeken: Klopt het? Hoe kan dat? 



Operationele vragen

• Waarnemingsvragen:
– Waarnemingsvragen
– Vergelijkingsvragen
– Meetvragen

• Wat gebeurt er als….? -vragen
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat …?
• Hoe kan ik …. maken? 



Vragen die uitnodigen tot nadenken

• Voorspellingsvragen (hypothese)
– Laten kinderen nadenken over oorzaak en gevolg

• Voorspellen Wat er gebeuren zal als ..?
• Een vervolgvraag kan zijn: Waarom denk je dat?
• Laat kinderen op elkaar reageren

• Verklaringsvragen (conclusie)
– Laten kinderen redeneren op basis van resultaten

• Vermijd: Waarom is het zo dat..? Hoe kan dat? Hoe komt dat?
• Beter is: Waardoor komt het dat…? -> stimuleert het redeneren



4 & 5. Workshops onderbouw
en bovenbouw

Werken in wisselprogramma

A . Materialen-markt en Inspirerende 
les-ideeën

B. Ruimte voor individuele vragen en 
feedback bij voorbereiden eigen 
activiteiten





6. Individuele coaching

Moment 1
• Vragenlijst beginsituatie 

= uitgangspunt voor 
leervragen

• Leraar vult LBF in en 
benoemt 
observatiepunten

• Leraar geeft de W&T 
les, coach observeert

• Feedbackgesprek

Moment 2
• Leraar vult LBF in en 

krijgt feedback
• Leraar geeft de W&T 

les, coach maakt 
filmbeelden en 
observeert

• Feedbackgesprek 
a.d.h.v. beelden



6. Individuele coaching leraren 

Filmclip gr 8 Wim de Haan magneten 
http://www.iederkindeentalent.nl/ne

twerkschool/sint-wulfram/



6. Teambijeenkomst

Filmfragmenten bekijken in eigen 
bouw. Wat leer ik ervan voor mijn 
eigen lessen? Wat is overdraagbaar 
naar anderen?

Stellingen. Waar willen we de 
komende periode aan werken?



7. Evaluerend gesprek directie + 
coördinator W&T



Voor meer informatie …

Martijn Weesing
m.weesing@ipabo.nl

Edith Louman
e.louman@ipabo.nl


