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Voorstellen
Hanno	  van	  Keulen	  is:	  	  

• Scheikundige	  
• Nieuwsgierige	  
• Onderwijsonderzoeker	  
• Lector	  Leiderschap	  in	  Onderwijs	  en	  

Opvoeding,	  Windesheim	  Flevoland	  
• Projectleider	  bij	  Centre	  of	  Expertise	  

‘TechYourFuture’
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http://www.vtbprogramma.nl//docs/VTB/lessuggesties-jbc-def.pdf
http://www.vtbprogramma.nl//docs/Beleidsdocumenten/wt-ijkpunten.pdf
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Programmavoorstel
• Wat	  wilt	  u?	  
“Een inspiratiemiddag over nascholing speciaal voor bestuurders, schoolleiders en techniekcoördinatoren uit het 
basisonderwijs. In 2020 moeten alle basisscholen W&T in hun programma hebben opgenomen, oriënteer u daarom nu 
vast op de mogelijkheden.” 

• Wat	  kan/ga	  ik	  doen:	  
• Eerst	  kort	  een	  visie	  geven	  op	  W&T	  
• Ingaan	  op	  titel:	  van	  zand	  en	  water	  naar	  
woordenschat	  en	  begrijpend	  lezen	  

• Andere	  voorbeelden	  geven	  van	  onderzoeks-‐	  en	  
ontwikkelprojecten	  van	  Windesheim	  Flevoland	  

• Uw	  vragen	  (proberen	  te)	  beantwoorden	  
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Leren	  is	  gebonden	  aan	  de	  
materiële	  wereld

• Licht	  komt	  van	  meestal	  
van	  boven	  

• Dus	  ‘zie’	  je	  verdieping	  of	  
verzinking	  

• Ons	  ervaren	  en	  denken	  
is	  ‘situated'
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Visie	  op	  rol	  W&T	  bij	  leren

• Confrontatie	  met	  verschijnselen	  uit	  de	  materiële	  wereld	  (‘W&T’)	  leidt	  tot	  
verwondering	  en	  aandacht,	  en	  lokt	  reacties	  uit	  (‘gedrag’):	  wat	  kun	  je	  er	  mee?	  

• Dit	  gedrag	  is	  gericht	  op	  beheersing,	  leren,	  ontwikkelen,	  begrijpen,	  ‘hebben’,	  
‘kunnen’,	  van	  de	  aanwezige	  mogelijkheden	  (‘affordanties’)	  

• Leren	  en	  ontwikkelen	  is	  fundamenteel	  gekoppeld	  aan	  waarnemen	  en	  
handelen:	  “Intelligence	  emerges	  in	  the	  interaction	  of	  an	  agent	  with	  an	  
environment	  and	  as	  a	  result	  of	  sensorimotor	  activity”	  (Smith	  &	  Gasser,	  2005)	  

• Onderwijs	  maakt	  deze	  spontane,	  natuurlijke	  interactie	  functioneler:	  
• Meer	  aandacht	  
• Meer	  exploratie	  
• Meer	  bewustwording	  

• Onderwijs	  kan	  W&T	  daarom	  gebruiken	  om	  vele	  leerresultaten	  na	  te	  streven:	  
• Begrip,	  taal,	  executieve	  functies,	  ‘vaardigheden	  van	  de	  21ste	  eeuw’,	  …….



Kracht	  van	  ‘actie-‐perceptie’	  (of	  
‘onderzoekend	  en	  ontwerpend’)	  leren

• Kinderen	  zijn	  gemotiveerd(er)	  en	  taakgericht(er)	  
• Je	  kunt	  observeren	  en	  nadenken	  
• Veel	  mogelijkheden	  voor	  differentiatie	  en	  passend	  
onderwijs:	  
• Cognitieve	  verschillen	  
• Gedragsproblematiek	  
• Taalverschillen	  
• Ontwikkelingsverschillen	  
• Gender	  
• Zelfstandig	  of	  klassikaal



Begrijpend	  lezen
“Jan	  en	  Piet	  spelen	  in	  de	  tuin	  van	  Piet.	  Het	  regent.”	  

Waar	  regent	  het?	  
A. Het	  regent	  in	  de	  tuin	  van	  Piet.	  
B. Het	  regent	  in	  de	  tuin	  van	  Jan.	  
C. Het	  regent	  in	  de	  tuin	  van	  Jan	  en	  Piet.	  

Wat	  is	  het	  goede	  antwoord?
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Zand	  en	  water
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Twee	  soorten	  rivieren
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Zand	  en	  water	  en	  onderzoek
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Onderzoek	  naar	  begrijpend	  lezen
• Biedt	  kinderen	  eerst	  concrete	  ervaringen	  aan	  
• Met	  zand	  en	  water	  (of	  iets	  anders)	  
• Laat	  ze	  dan	  teksten	  lezen	  over	  zand,	  water,	  rivieren	  

• Hypothese	  1:	  ze	  zullen	  er	  meer	  van	  begrijpen	  
• Hypothese	  2:	  leerlingen	  en	  leraar	  beleven	  er	  meer	  
plezier	  aan	  

• Hypothese	  3:	  differentiëren	  naar	  zwakke	  en	  sterke	  
lezers	  wordt	  makkelijker
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Uitnodiging:	  
Taal	  &	  Techniek	  
symposium	  op	  
22	  april	  a.s.	  in	  
Almere
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Een initiatief van Saxion, 

Universiteit Twente en Windesheim

Masterclass
Taal en Wetenschap en Techniek
in het basisonderwijs

 Datum  woensdag 22 april 2015
 Tijd  15.00 – 20.00 uur
 Locatie  Windesheim Flevoland
  Hospitaaldreef 5
  1315 RC Almere

tijd onderwerp onder leiding van locatie

15.00 - 15.30 Registratie, koffie en thee Evenementenruimte 

15.30 – 16.15 Welkom en plenaire lezing Martine Gijsel wordt ter plaatse 
bekendgemaakt

16.30 – 17.15 workshop A Begrijpend lezen en 
woordenschatontwikkeling rond thema’s bij 
wetenschap & techniek

Conny 
Boendermaker

idem

workshop B Doen, denken en dialoog: Hoe u 
taaldenkgesprekken inzet in W&T zodat alle 
kinderen taal- en denkvaardiger worden

Resi Damhuis idem

workshop C Gezamenlijke schrijftaken bij W&T Anke Herder idem

workshop D Denken, praten, drijven, zinken: 
taalgerichte W&T-lessen in een 
multiculturele klas

Martine Gijsel idem

17.15 - 18.15 PAUZE (maaltijd inbegrepen)

18.15 – 19.00 workshop A Begrijpend lezen en 
woordenschatontwikkeling rond thema’s bij 
wetenschap & techniek

Conny 
Boendermaker

idem

workshop B Doen, denken en dialoog: Hoe u 
taaldenkgesprekken inzet in W&T zodat alle 
kinderen taal- en denkvaardiger worden

Resi Damhuis idem

workshop C Gezamenlijke schrijftaken bij W&T Anke Herder idem

workshop D Denken, praten, drijven, zinken: 
taalgerichte W&T-lessen in een 
multiculturele klas

Martine Gijsel idem

19.00 – 19.30 Plenaire discussie en afsluiting Symen van der Zee/
Martine Gijsel

idem

19.30 – 20.00 Afsluitende borrel idem



De	  projectmogelijkheden	  van	  
Windesheim	  Flevoland
• Visie-‐ontwikkeling	  
• Begrijpend	  lezen	  verbeteren	  met	  W&T	  
• Geïntegreerd	  onderwijs	  met	  de	  zand-‐en-‐waterbak	  
• Rekenen/wiskunde	  verbinden	  met	  W&T	  
• ‘Bruggen’	  
• Opleiden	  van	  ‘W&T-‐trekkers’	  	  
• Vaardigheden	  van	  leerlingen	  voor	  onderzoeken	  en	  
ontwerpen	  (‘VROO-‐onderzoek’)
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Is	  dit	  een	  boogbrug	  of	  een	  
hangbrug?



Een	  nestkastje	  bouwen

Traditionele	  instructie	  aanpak:	  
“Dit	  is	  het	  werkplan.	  Daar	  liggen	  de	  spullen.	  Doe	  je	  best!”	  

Onderzoekende	  en	  ontwerpende	  aanpak:	  
“Hoe	  nestelen	  vogels	  eigenlijk?	  Waar	  kan	  een	  mus	  /	  
koolmees	  /	  roodborstje	  /	  ….	  last	  van	  hebben?”	  
“Ontwerp	  een	  nestkastje	  dat	  past	  bij	  de	  vogel”	  
“Ga	  het	  maken	  en	  kijk	  of	  het	  probleem	  is	  opgelost”	  

Van	  handvaardigheid	  naar	  probleemoplossen!	  
Bastian, Hans-Werner. (2006). Het geschikte nestkastje bouwen. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij.
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Onderzoek	  naar	  vaardigheden	  
voor	  onderzoeken	  en	  ontwerpen

• Om	  kinderen	  feedback	  te	  kunnen	  
geven	  

• Om	  ze	  een	  beter,	  completer	  
schooladvies	  te	  kunnen	  geven	  

• Om	  het	  eigen	  onderwijs	  te	  
kunnen	  verbeteren	  (van	  
‘nestkastje	  timmeren’	  naar	  
‘nestelprobleem	  oplossen’)
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Van	  lijst	  naar	  
‘rubric’
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De	  rubric	  
‘verwonderen
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Meedoen	  met	  onderzoek	  naar	  de	  
VROO
Uitgangspunt:	  de	  school	  wil	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  
onderwijs	  geven	  

Hier	  kunnen	  we	  bij	  helpen!	  Ook	  in	  de	  vorm	  van	  samen	  onderwijs	  
ontwikkelen;	  trainen	  leraren.	  

Leraren	  gebruiken	  de	  VROO	  (scoren	  hun	  leerlingen)	  met	  enige	  
regelmaat	  (een	  paar	  keer	  per	  jaar)	  
We	  hebben	  vooral	  interesse	  in	  de	  overgang	  naar	  het	  VO:	  kunnen	  we	  
het	  schooladvies	  met	  de	  VROO	  rijker	  maken?	  
Om	  de	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid	  van	  de	  VROO	  te	  bepalen	  
verzamelen	  we	  allerlei	  gegevens	  met	  betrekking	  tot:	  

Faciliteiten,	  ervaring	  leraar,	  schoolplan,	  SES,	  ‘Scientific	  Capital’,	  
attitude,	  et	  cetera.
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Opleiding	  tot	  ‘W&T-‐trekker’

• Cursus	  van	  10	  bijeenkomsten	  
• Verspreid	  over	  het	  jaar	  
• Een	  beetje	  inhoud	  (bruggen,	  zand-‐water,	  voedsel,	  
sterren,	  nestkastje)	  

• Didactiek:	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  onderwijzen	  
• Integratie	  met	  taal,	  rekenen,	  …	  
• Projectjes	  in	  de	  eigen	  school:	  collega’
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Van	  rekenen	  naar	  mathematiseren
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Rekenen/wiskunde	  verbinden	  
met	  W&T

Een	  voorbeeld	  van	  wiskunde	  leren	  vanuit	  de	  leefwereld:	  De	  wip	  

• Groep	  1/2	  –	  Zintuiglijk	  ervaren	  en	  kinderen	  hun	  ervaringen	  
laten	  beschrijven.	  Kan	  je	  de	  wip	  in	  evenwicht	  krijgen?	  

• Groep	  3/4	  –	  wie	  is	  het	  zwaarst?	  Meten	  met	  de	  wip	  als	  balans	  
• Groep	  5/6	  –	  Begrijpen:	  van	  ervaring	  naar	  regelmaat,	  ‘vaktaal’	  en	  

eerste	  intuïties	  over	  een	  algemene	  wet	  (de	  ‘hefboomregel’)	  
• Groep	  7/8	  –	  Verhoudingen	  berekenen:	  van	  concreet	  naar	  

abstract	  manipuleren	  van	  symbolen
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Wiskunde	  als	  patroonherkenning:	  de	  
Gulden	  Regel	  en	  de	  spiralen	  van	  Fibonacci
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Waarnemingen	  leiden	  tot	  meetvragen	  en	  tot	  
mathematiseren	  en	  kwantificeren



De	  projectmogelijkheden	  van	  
Windesheim	  Flevoland
Visie-‐ontwikkeling	  -‐	  Hanno	  van	  Keulen	  
Begrijpend	  lezen	  verbeteren	  met	  W&T	  -‐	  Conny	  Boendermaker	  
Geïntegreerd	  onderwijs	  met	  de	  zand-‐en-‐waterbak	  -‐	  Marcel	  Staring	  
Rekenen/wiskunde	  verbinden	  met	  W&T	  -‐	  Hilde	  Amse	  
W&T	  en	  het	  jonge	  kind	  -‐	  Hilde	  Amse	  	  
Digitale	  Techniek/3D-‐printen	  -‐	  Saskia	  van	  Oenen	  
Opleiden	  van	  ‘W&T-‐trekkers’	  -‐	  Maaike	  van	  den	  Herik	  
Vaardigheden	  van	  leerlingen	  voor	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  
(‘VROO-‐onderzoek’)	  -‐	  Marlies	  Aldewereld
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Dank	  voor	  uw	  aandacht!

Contact:	  Hanno	  van	  Keulen	  (h.van.keulen@windesheimflevoland.nl)	  
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