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Op zoek naar ruimte voor W&T in groep 3 
 

Nanette Wagenaar 
onderwijsadviseur 



  

Wat hebben de mannen op de foto vroeger geleerd? 
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Professionalisering W&T  
Wat kies je? 





Bestuursakkoord 
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in verbinding met wat je al kunt 

en doetg  met duidelijke richting 



• algemeen      Æ specifiek 
• individueel      Æ individu + organisatie  
• gefragmenteerd    Æ systematisch  
• grootschalig     Æ kleinschalig  
• leraartevredenheid Æ leerlingresultaat  
• externe workshops Æ werkplek leren  
• externe deskundigheid Æ intern borgen  
• trainingen  Æ coaching van de professional  
• geïsoleerd Æ geïntegreerd in groep en context  
• aanbod  Æ vraaggestuurd en -gefinancierd  
             

Trends in professionalisering 
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1. 1.           hé……..hè      hé……..hè 



ontwerpen 1. 2.           van idee naar..      hé……..hè 



proces - uitkomst 





Kritisch beschouwen 

 
 
 
 
 

3.      bevragen 



4. ontwikkeling volgen 



  
 
 

Government must give active permission to schools  
 
to innovate and provide a climate in which failure can be  
 
given a different meaning as a necessary element in  
 
making progress, as is the case in the business world… 
 
mistakes can be accepted or even encouraged,  
 
provided that they are means of improvement 
 
Hargreaves, D. (2003). Education epidemic. London: Demos, p.36 

5.        Sturing 



J. Walma van der Molen, NEMO 2015 



Routes  



Verschillende korte modules ….. 
           
          Vragen stellen 
          Op onderzoek uit in zaakvakken 
          Onderzoekstechnieken: workshop microscoop 
          Er op uit in de eigen omgeving 
          W&T en taalontwikkeling: zaakvakken 
          Ontdekkend leren en taalontwikkeling bij kleuters 
          ICT: programmeren met kinderen 

  
die onderling op elkaar aansluiten. 

 
 

Kort aanbod naar keuze 



• Koppeling algemene visie van de school 
• Ondersteuning directie 
• Eigen ontwikkeling 
• Leren van elkaar 
• Coaching 
• Samen  

 

Teamontwikkeling 



       

Opleiding OCWT 
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VU: BreinPlein 

 



Nieuwsgierigheid, exploratie, denken en redeneren: Het 
BreinPlein project 

Marleen van Tetering & Mathilde van Gerwen 
 

Centrum Brein & Leren, Amsterdam-VU 



Ieder kind is van nature nieuwsgierig 

https://youtu.be/tUn2INPtfzM?t=9


De hersenen 

Functies 
 

• Aansturing organen en spieren 
 

• Cognitieve functies 
- Waarnemen, leren, taal, denken 
 

• Bewegen, gedrag, beleving 
 

• Niet-cognitieve processen 
- Motivatie, emotie, nieuwsgierigheid 



Voor schools leren zijn veel functies nodig 

• Concentratie 
• Aandacht 
• Zintuigelijke waarneming 
• Ruimtelijke waarneming 
• Fijne en complexer motoriek en beweging 
• Motivatie, enthousiasme 
• Taal: spreken, begrijpen, denken 
• Mentale schemata 
• Probleem oplossing 
• Planning en prioriteren 
• Geheugen 
• Vele andere cognitieve en non-cognitieve functies 

 



BreinPlein! stimuleert 

Twaalf taken met instructies 
 

 



BreinPlein stimuleert 

• BreinPlein! helpt ontwikkelen van deze functies en vaardigheden 
 

• Ze leren zich te concentreren 
• Ze leren probleemoplossend denken 
• Krijgen denk-vaardigheden 
• Natuurlijke nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd 

 
 



Ruimtelijk denken en redeneren 



Constructiemateriaal 



Tot slot 

Evidence uit praktijk 
- NEMO, scholen 
 
Nieuwsgierige houding essentieel 
 
Basis voor een wetenschappelijke attitude en de 
leermotivatie  
op school 
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Surplus 
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Filmpje SURPLUS 

https://youtu.be/aFqoPK7oFRQ
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delta 

https://www.youtube.com/watch?v=A47ythEcz74






Beleidsadviseur W&T Bovenschoolse W&T coördinator  

Denktank Inspiratiemiddag 

Techniekweek 

In de klas 

Scholen 

Kant en klaar lesmateriaal Specialistische kennis 

Nascholing via 
academie  
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 Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=h3DTFXhV8T0 

Filmpje 2: https://vimeo.com/150868086  

https://www.youtube.com/watch?v=h3DTFXhV8T0
https://vimeo.com/150868086
https://vimeo.com/150868086
https://vimeo.com/150868086
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VOORSTELLEN 

• Dea Soemowidjojo 
• 15 jaar op het Palet (Almere) 
• Rekenspecialist 
• Onderwijskundig Coördinator Techniek 



 
 

WAT GING ER HIERAAN VOORAF? 
 

• 2013-2014:  
Nieuwe visie “Onderwijs + Jij” 
• 2014-2015: 
 Steve Jobsschool/ O4NT  
 



SAMENWERKING 

• FabLab Flevoland 
• Windesheim 
• EWT 
• Gemeente Almere 



HET 3D PRINTEN 

• Assemblage 
• Cursus 
• Pilot 
• Onderzoekend leren 

 
 
 
 
 

 





 
Do’s en Don’ts 
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De proeftuin 
 De schooltuin als leeromgeving voor natuur, wetenschap en techniek 

 onderwijs op de basisschool. 
 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+helderse+vallei&view=detailv2&&id=542F896002992D689476FE4BBA7968236247AD4A&selectedIndex=0&ccid=%2b7funLPG&simid=608045405841001079&thid=OIP.Mfbb7ee9cb3c6f8ca15eb51e4c2bdc01ao0


Het mobiele 
natuurwetenschaps 
laboratorium 

Botanisch lab Zoölogisch lab 

Water lab Geologisch lab Chemisch lab 



Onderzoekend leren 
Onderzoekend leren is een werkvorm die leerlingen aanspoort de wereld om hen 
heen te verkennen. Het leert leerlingen zelfstandig te denken en te handelen, 
bevordert het nemen van initiatieven en leert leerlingen plannen, uitvoeren en 
reflecteren. (http://eureka.inos.nl) 



Het groeimodel onderzoekend leren. 
Bron: Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Radboud Universiteit Nijmegen 2015 

Onderzoek uitvoeren 
Resultaten verwerken 
Conclusies trekken 

Onderzoek opzetten 
Onderzoek uitvoeren 
Resultaten verwerken 
Conclusies trekken 
 

Onderzoeksvraag opstellen 
Onderzoek opzetten 
Onderzoek uitvoeren 
Resultaten verwerken 
Conclusies trekken 
 

Toename zelfsturing leerlingen 



Biologische concepten voor de basisschool. 
Bron: Biologieplusbasisklapper NIBI 

Kenmerken biologische systemen 

or
ga

ni
sa

tie
ni

ve
au

 



Onderzoeksvragen voor de schooltuin?????? 

Hoe weet een wortel dat het naar beneden moet groeien? 

Waarom is stuifmeel geel? 



Onderzoek doen ‘De grond onder je voeten’ 
gr 5-6-7-8 

Botanisch lab Zoölogisch lab Geologisch lab Waterlab        Toxisch lab   Natuurkunde lab 

Drinken met 
een rietje 

Seeds in 
space 

Planten die 
zweten 

Plant in een 
doos 

Zigzagplanten 

De ideale 
grond 

Op safari in je 
eigen tuin 

De ridders 
van de grond 

Slakken 
evolutie 

Wie eet wat?   

Maak je eigen 
insektenvanger 

Wormenhotel 
maken 

Korrelgrootte   

Bodemprofiel  

Leren dateren         

Waterdoor- 
laatbaarheid 
grond 

Kan water 
omhoog 
stromen? 

Zandfilter 
maken 

Dorstige 
grond 

De reis van 
een 
zandkorrel 

Humus in 
de grond 

Theezakjes 
experiment 

Zuurgraad 
bodem 

Opruimers 
in de klas 

De grond 
doorgrond 

Zandkorreltjes  

Zwaartekracht 

Verwering      

Micro’s aan 
het werk 

Compost 
maken 

Bouwen met 
zand 

Kan je in zand 
verdwijnen?          

Beton maken   

Zandloper 

Opmeten van 
de tuin 



• De grond onder je voeten 

• De zon en energie 

• De appel valt niet ver van de boom 

• Laat maar waaien 

• Buitenbeentjes 

• Plant in je lijf 

• De smaak van voedsel 

• Op je gezondheid! Gezond en duurzaam eten 

• Eten en gegeten worden 

• De duurzame schooltuin 

• Overleven 

• Veredeling van voedselgewassen 

• Water, waar alles van gemaakt is 

• Op safari in je tuin 

• Die zwam spoort niet 

Suggesties voor onderwerpen in het schooltuin project 



Obstakels 

Organisatie 
Ontwikkelen vaardigheden leerlingen 
Documentatie 
Opbrengsten  
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start bij een Bossche bol…. 



MQ doet ertoe 



V-MIG – wie zijn wij? 

• denktank voor techniek in 
onderwijs sinds 2008 

• samenwerkers uit onderwijs en 
bedrijfsleven 

• doeners met diverse activiteiten 
in de regio 

• een vereniging met een droom 
 



V-MiG: wat doen wij? 

• doorgaande lijn basis- en 
voortgezet onder-wijs:  

• schoolbezoeken 
• gesprekken met directies 
• overleg met Technet-kring/Vowa 
• PROJECT MIG-KIT 
                       sinds 2012 



MiG-KiT - startpakket techniek - 
 al op 15 basisscholen 



Inhoud MiG-KiT 

         techniekmethode gereedschappen en materialen 



bedrijfsbezoeken en Discovery Cup 

     jaarlijks voor groep 7               wedstrijdtrofee 



50 deelnemende bedrijven 



kennismaking met technische beroepen en 
technische processen 



techniekbus en prijsuitreiking 

         techniekbus Espeq              prijsuitreiking 



workshops voor groep 6 

Waar? 
• op Triade, Gerrit Rietveld, 
 Da Vinci 
 -   techniekopdrachten van 1,5 uur 
-    ouders en leerkrachten mogen 

aanwezig zijn 
 

bedoeling: interesse wekken 
                                    voor techniek 



In ontwikkeling….. 

• PET-evenement voor groep 6 



Vrienden van MIG 

huidige situatie 
• subsidie van Platform voor 

Betatechniek 
• ondersteuning vanuit 

Technetkring/VOWA 
• noodzaak om in toenemende 

mate eigen inkomsten te 
genereren 

binnenkort: 
• lid worden van MIG: 
 - basisscholen 
 - voorgezet onderwijs 
 - bedrijven 
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ONDERZOEKEND EN 
ONTWERPEND LEREN 
CODEREN MET KLEUTERS 

Ingrid Gerrmann 

Nienke Koerts 

 

16 maart 2016 



WAAROM CODEREN? 

Onbekend maakt onbemind 
 

Redzame burgers 

In 2020 zullen in de huidige situatie voor 825.000 Europese ICT-banen 
geen mensen beschikbaar zijn. 

Maar………….niet iedereen hoeft toch programmeur te worden, waarom dan toch leren coderen? 

https://youtu.be/KVR2vjniQv0


Groep  Tussendoelen Specifieke materialen 

 1/2 De leerlingen leren dat sommige apparaten werken op instructies. 
De leerlingen leren instructies te geven (aan elkaar maar ook aan apparaten). 
De leerlingen ervaren dat ze door het gebruiken van gesproken taal, symbolen en 
getallen invloed hebben op anderen en op  apparaten. 
De leerlingen leren hun handelingen te verwoorden. 

Bee-bot (+app) 
Kodable app 
'Brieven' schrijven 
Scratch JR 

3/4 De leerlingen leren dat ze een doel kunnen bereiken door verschillende stappen 
achter elkaar te zetten (algoritme)    
De leerlingen maken kennis met het schrijven van een algoritme. 
De leerlingen leren het wat programmeren is. 

Bee-bot (+app) 
Pro-bot 
Scratch JR 
Speurtocht schrijven 

 5/6 De leerlingen maken kennis met programmeertaal. 
De kinderen leren programmeertaal te gebruiken. 
De leerlingen leren een 3d voorwerp digitaal te ontwerpen.  

Pro-bot 
Pi2Go 
Makey Makey 
3D printer 
Scratch JR 
Scratch Kids 

 7/8 De leerlingen kunnen meerdere apparaten noemen die geprogrammeerd zijn 
De leerlingen kunnen met behulp van een eenvoudig programmeer programma 
(scratch) een robot (Pi2Go) programmeren.  

Pi2Go 
Scratch JR 
Scratch 
Pi2Go 

Leerlijn coderen en programmeren 
Einddoel:  
•De leerlingen begrijpen dat veel alledaagse apparaten geprogrammeerd zijn. 
•De leerlingen begrijpen wat programmeren is 
•De leerlingen kunnen heldere eenduidige instructies schrijven voor simpele analoge taken. 
•De leerlingen kunnen eenvoudige codeertaal gebruiken. 
•De leerlingen ontwikkelen hun woordenschat, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken, creativiteit en leren communiceren en samenwerken 

_ 



ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN 
                 DE STAPPEN: 



Code.org 



A B 

C D 







BEDANKT VOOR JULLIE 
AANDACHT 
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