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Agenda 

• Achtergrond taalgericht W&T-onderwijs 

• Professionaliseringstraject 

– Het professionaliseringstraject 

– Taal en W&T 

– Maakkunde NEMO 

• Praktijk opbrengsten 

• Discussie en vragen 
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Waarom leerkrachten professionaliseren  
in W&T-onderwijs? 

W&T staat op de agenda:  

Nationaal Techniekpact 2020 

 

Leerkrachten: 
– Weinig vakinhoudelijke kennis 

– Geringe vakdidactische kennis 

– Weinig zelfvertrouwen 

 

 
4 



Rationale voor focus op taal bij W&T 

• Taal speelt een mediërende rol in kennisontwikkeling 
(Vygotsky, 1986) 

• W&T = redeneren = rijk taalgebruik 

• Leerkrachten zijn vaak “talig georiënteerd” (Akerson, 2007) 

• Integratie gezien als manier om W&T de klas in te krijgen 
(Zwiep et al., 2011) 

• Integratie ook een manier om taalonderwijs betekenisvoller 
te maken (“language of science”, cf. Gibbons, 2006) 

 

5 



Taalgericht W&T-onderwijs 

Onderzoeks- en professionaliseringstraject 

 

Onderzoeksvraag: 
 

Wat zijn de kenmerken van een professionaliseringsprogramma dat zich richt 
op het ontwerpen en uitvoeren van taalgerichte W&T-lessen in het primair 
onderwijs? 

 

Methode: design-based  

Implementation research 
(Penuel, Fishman, Cheng, & Sabelli, 2011) 
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Taalgericht W&T-onderwijs 

Interventie 
• Twee professionele leergemeenschappen 

• 7 PLG-bijeenkomsten, ontwikkeld en begeleid 
door onderzoekers en opleiders 

• Leermiddelen: Engineer project , maakkunde 
(NEMO) 

• Focus op begeleiding leerlingen,  taal die nodig 
is voor het redeneren 

• PLG bijeenkomsten: duidelijke opbouw met 
scaffolding  en leeractiviteiten 

 

Dataverzameling 
• Vragenlijsten begin en einde project 

• Videobeelden PLG-bijeenkomsten 

• Logboeken 

• Lesplannen leerkrachten 

• Case study 3 leerkrachten 
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Ontwerp van de PLG bijeenkomsten 

• Gebaseerd op de 
theorie van scaffolding 

1. Diagnose 

2. Responsief 

3. Toewerken naar 
zelfstandigheid 

 
(Smit, Van Eerde, & Bakker,2013) 
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Ontwerp van PLG bijeenkomsten 
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PLG sessies en scaffolding 
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• Bijeenkomst 1 en 2: diagnose eigen W&T-
onderwijs, taal en interactie bij W&T, doceren 
met prototypisch lesmateriaal  

• Bijeenkomst 3 en 4: responsieve hulp staat 
centraal; herontwerpen van W&T-lessen met 
Engineer-materiaal 

• Bijeenkomst 5 en 6: zelfstandig ontwerpen van 
taalgerichte W&T-lessen, start 
professionalisering eigen collega’s (volgens 
principe van scaffolding)  



Ontwerp van de PLG bijeenkomsten 
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• Effectieve leermiddelen (Bakkenes et al., 
2011): 

– Literatuur lezen 

– Uitproberen in de klas 

– Interactie met collega’s 

– Reflecteren op het ontwerp van lessen en uitvoer 

 



De bijeenkomsten met leerkrachten 
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• Ontwerpen van W&T-activiteiten bij de onderwerpen: 

– Drijven en zinken 

– Geluid 

– Balans 

 

• Werken met lesplannen 
– Taaldoelen en W&T-doelen opstellen 

 

• Literatuur lezen 

 

• Reflecteren op eigen lespraktijk 
 

 



Taalgericht W&T-onderwijs 

• Denken centraal 
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Taalgericht W&T-onderwijs 

• Dagelijkse taal: drijven, zinken, hol, hetzelfde 

• Schooltaal: gewicht, materiaal, voorwerp 

• Vaktaal: dichtheid, massa, volume 

 

• Formuleringen:  

als...dan  

de dichtheid is groter/kleiner dan...  

een voorwerp is zwaarder/lichter dan...  

ik voorspel dat...blijft drijven, omdat... 

 

Dus: taaldoelen formuleren bij het voorbereiden van een 
taalgerichte W&T-les! 
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Taalgericht W&T-onderwijs 

• Gericht op het redeneren van de leerlingen 

 

Leerkrachten zetten in: 
• Interactievaardigheden 

 
• Het stellen van denk- en redeneervragen 

 
• Scaffoldingstrategieën op het gebied van taaluitingen 

 

 

• In lesplan van te voren nadenken over taaldoelen en de 
begeleiding van leerlingen bij het redeneren 
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Lesplannen 
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De nieuwe lesmethode voor ontwerpen en onderzoeken 
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Wat is Maakkunde  

 

Lesmethode W&T (op de NEMO manier) voor basisscholen in heel NL 

 

 

- Aansprekende uitdagingen voor leerlingen, opgebouwd rondom 
ontwerpcyclus 

- Hands-on, gericht op maken 

- Ontwerpend en onderzoekend leren 

- Teamtraining voor leerkrachten 

- Ook gratis korte activiteiten om eens uit te proberen in de klas 
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Wat is Maakkunde 
Onderzoek én Ontwerp 
 

Verken 

Ontwerp 

Maak 

Verbeter 

onderzoek 

ontwerp 



Geluid en Taal 



Geluid en Taal 

 

Uitdaging 

Je wilt een filmfragment aan de klas laten zien, maar er zit 

geen geluid bij. Hoe kunnen de leerlingen het juiste geluid 

produceren? De leerlingen maken eerst een simpel 

snaarinstrument en vervolgens componeren ze een 

soundtrack bij het filmpje.  
 

Criteria 

-Het snaarinstrument heeft minimaal twee snaren, elke 

snaar heeft een andere toonhoogte. 

-De snaren zijn van verschillende materialen gemaakt. 
 

 

 



Geluid onderzoeken en Taal 

 

 

Onderzoek 

 

Twee korte experimenten 

1) Onderzoek Geluid:  Experiment met pingpongbal en stemvork 

2) Onderzoek geluid:  Experiment met elastiek en beker  

 

 

 

 

 



Geluid onderzoeken en Taal 

Deze onderzoeksopdracht voor leerlingen op een taalgerichte manier 
voorbereiden: 

 

Bedenk en formuleer: 

- Welke denkstappen gaan de leerlingen maken? 

- Welke taal is daarbij nodig (dagelijkse taal, schooltaal, vaktaal, 
formuleringen)? 

-Welke vragen kan ik stellen  

 



Denkstappen  
Geluid onderzoeken  

  

- Geluid is een trilling 

- De snelheid van de trilling bepaalt de toonhoogte van het geluid: 

 - Een snelle trilling produceert een hoge toon.  

 - Een langzame trilling produceert een lage toon.  

 



Taaldoelen 
Geluid onderzoeken 

– Dagelijkse taal: elastiekje, beker, pingpongbal 

– Schooltaal: onderzoeken, conclusie, snelheid,  

– Vaktaal: stemvork, trilling, toon, geluid, tokkelen, 
toonhoogte 

– Formuleringen: 

 - De toonhoogte van een geluid kan hoog of laag zijn.  

 - Als je een elastiekje strakker trekt produceert het een 
 hoger  geluid. 

 - Snelle trillingen produceren een hoog geluid en 
 langzame trillingen een laag geluid. 

 



Vragen stellen  
Geluid onderzoeken 

• Waarnemings- en vergelijkingsvragen 
-Welk verschil zie je tussen een stemvork die geen geluid maakt 
en een stemvork die geluid maakt. 
 
• Wat gebeurt er (met-…) als…-vragen bij gevolgenonderzoek 
-Wat gebeurt er met de toon als je het elastiek strakker trekt? 
 
• Hoe kun je …- vragen 
-Hoe kun je een hogere toon produceren? 
 
• Wat is het verband…-vragen 
-Wat is het verband tussen de snelheid van de trilling en de 
hoogte van de toon? 
 



Wat gebeurt er met de toon als je 

het elastiek strakker trekt? 

Hoe kun je een hogere toon produceren? 

Hoe zou je het verschil in geluid tussen een snaar 

 van visdraad en een snaar van garen beschrijven? 

Geluid 
Een ontwerpopdracht en taal 
 

Geluid 
Een ontwerpopdracht en taal 

 

 Vragen stellen  

 Een snaarinstrument ontwerpen 

Wat zie je aan de trilling van de snaar?  

Trilt de snaar  snel of langzaam? 



Opbrengsten 
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• Praktijkopbrengsten 

• Expert leerkrachten 

• Database met lesplannen van 10-15 
lessen 

• Good practices (video)  

• Taal W&T kaart 

• Vakpublicaties 

 

• Onderzoeksopbrengsten  

• Informatie over de ontwikkeling van 
leerkrachten 

 
– Logboek na PLG sessie 1: ‘wat was nieuw?’ 
 
leerkracht 1: ‘taaldoelen koppelen aan een W&T- 
activiteit was nieuw voor mij. Ik vind het interessant 
om de koppeling met taal te maken, ik was me niet 
bewust van deze koppeling. ‘ 
 
– Logboek na PLG sessie 4:’Hoe heb je het 

redeneren van leerlingen meegenomen in de 
voorbereiding van je les?’ 

 
Leerkracht 1: ‘Bij alle activiteiten dacht ik van te voren 
na over de vragen die ik kon stellen’  
Leerkracht 2: ‘Ik koppel het redeneren, de denkstappen 
van de leerlingen aan de activiteiten’ 

 
 
 



Conclusies 

 

Discussie en conclusies 

 

• Taalgericht W&T onderwijs geeft verdieping van 
het W&T-onderwijs 

• Ontwikkeling van leerkrachten in kaart gebracht 

• Praktische opbrengsten, database lesplannen, 
taal W&T kaart 

  

 



Vragen en discussie 

• Zijn er nog vragen? 
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Discussie 
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Praktijkopbrengsten en vragen 

1) Opschaling  hoe zorgen we dat producten 
verder door meer scholen gebruikt gaan worden? 
Opschaling? 

 

2) Hoe kan een train de trainer module voor 
opleiders ingezet worden om  meer leerkrachten te 
scholen in taalgericht W&T-onderwijs? Opschaling? 

 

3) Op een aantal scholen nu 1 expertleerkracht  
hoe gaat dat verder op die scholen? Verduurzaming? 

 

 



Scaffoldingstrategieën 
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• Vragen om gesproken of geschreven taal te verbeteren 

Hoe zeggen we dat: “geluid gaat eigenlijk steeds een beetje op 
en neer?” 

• Correcte, voorbeeldmatige taaluitingen van leerlingen 
herhalen 

Inderdaad, geluid is een trilling.  

• De kwaliteit van taaluitingen benoemen 

Dat heb je mooi en precies verwoord. 

• Leerlingen vragen of aanmoedigen om zelfstandig de talige 
denkstappen te verwoorden 

Kun jij vertellen wat trillingen met geluid te maken hebben? 

 

 



Scaffoldingstrategieën 
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• Herformuleren van leerlinguitingen (gesproken of 
geschreven) 

[In reactie op “geluid heeft een ding nodig om…”] Geluid heeft 
inderdaad een medium nodig om zich te verplaatsen. 

• Verwijzen naar of herinneren aan de benodigde 
denkstappen 

Wat hadden we vorige les besproken over de snelheid van 
trillingen? 

• Verwijzen naar of herinneren aan specifieke woorden of 
formuleringen 

En dat […] noemen we: een trilling produceert een geluid. 

 

 


