
Wetenschap & Techniek



Doel Sirius in 2016

In 2020 maakt W&T structureel onderdeel uit 
van het curriculum van de 14 Sirius-scholen.



Stichting Sirius MJBP
• In de komende jaren krijgt wetenschap en techniek een plek in het onderwijs op al 

onze scholen. Allen leren werken met het curriculum dat handvatten biedt voor de 
integratie van wetenschap en technologie met de andere vakken 

• In jaarverslagen wordt zichtbaar gemaakt hoe de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie een plek krijgt binnen onze scholen. 

• In het schoolplan (en groepsplan) is het beleid wetenschap en techniek 
opgenomen en is tevens vastgelegd hoeveel tijd er besteed wordt (10 % 
minimaal). Dit kan gekoppeld worden aan taal, rekenen, wereldoriëntatie of 
kunst- en cultuuronderwijs. 

• Scholen hebben een coördinator wetenschap en techniek aangesteld die zorg 
draagt voor het opstellen van het schoolbeleid en de implementatie ervan. 
Hierdoor wordt wetenschap en technologie zichtbaar gemaakt in de school 
(scholing voor leraren, workshops in samenwerking met bedrijfsleven, ouders, 
e.d.).
De coördinator kan lessuggesties geven of good practices laten zien, zoals bijv. het 
schrijven van een handleiding als een leerling een interessant voorwerp 
meeneemt naar school, samen nadenken over oplossingen van alledaagse 
problemen, tijdens de geschiedenisles aandacht schenken aan de werking van 
landbouwwerktuigen. 



Producten 2018-2019
• Overzicht van alle beleidsplannen W&T Sirius-scholen
• Beleidsplan Stichting Sirius, opgesteld door techniekcoördinatoren 
• Coachingsverslagen door techniekcoördinatoren over coaching van Tom
• Groei competenties leraren.

• Artikel2 HJK Kleuterlab Klamer en van Kesteren
• Webinar TechniekTalent over beleid en organisatie Stichting Sirius – Tom van Eijck
• Verslag W&T cafe ‘Ieder kind een talent’ 8 nov 2018
• Boek Ed van den Bergh over organisatie W&T Stichting Sirius
• Documenten tot standkoming uit leerteam W&T
• Bachelorscripite UPvA-student Colinda Harten
• Verslag, foto’s en film over sciencetentoonstelling UPvA - 16e Montessori en 

Nellestein
• Verslagen van inspiratietheetjes en inspiratiebijeenkomsten (9 in totaal)

2015 2016 2017 2018

4 Strategieën voor Denken en Leren 57% 55% 69% 78%

7 Leerlingen Zijn Actief Betrokken 78% 74% 82% 87%



Beginnen bij het begin…



Activiteiten W&T Sirius

In samenwerking met HvA en UPvA

Constance van Kesteren – jonge kind specialist HvA

Welmoet Damsma – destijds docent W&T (nu werkzaam bij Naturalis) 

Tom van Eijck – docent W&T

Jose van Gelderen – docent W&T

Melina Fleurke – docent Universitaire pabo



Inspiratietheetjes



Inspiratietheetjes



Kleuterlabs



Directeuren



Training OOL-didactiek ob



Training OOL MB en BB



Onderzoekslabs



Opleiding tot techniekcoördinator



Studenten betrekken



Vragen?


