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Voorwoord

Voor u ligt het tweede magazine van Bètapunt Noord. De aandacht en 
belangstelling voor Wetenschap en Techniek groeit. Met de lancering 

van het Techniekpact staat het stimuleren van bèta-talenten bij kinderen 
volop in de belangstelling. 
 
Ook in het noorden is veel gebeurd. De scholen van de negen betrokken 
schoolbesturen hebben de mogelijkheid van ondersteuning aangegrepen 
en hebben dit onderwerp met veel enthousiasme op de agenda gezet. De 
eerste concrete resultaten daarvan zijn al zichtbaar, zoals te lezen is in het 
artikel van PCBO Tytsjerksteradiel verderop in dit magazine. 
 
Nieuwsgierigheid, verwondering, zin om te leren, zin om de wereld te 
verkennen, daar gaat dit magazine over. Maar meer nog gaat dit magazine 
over die onmisbare schakel, die maakt dat een kind nieuwsgierigheid omzet 
in leren en denken. De leerkracht speelt een cruciale rol in het proces dat 
kinderen doorlopen van verwondering tot kennis. In verschillende artikelen 
kunt u lezen hoe leerkrachten dat al doen en nog meer kunnen doen. Het 
TalentenKracht-onderzoek biedt daarvoor een bron aan kennis, zowel over 
de rol van de leerkracht als over de ontwikkeling die kinderen doormaken 
op het gebied van Wetenschap en Techniek. Leerkrachten vertellen zelf ook 
over eyeopeners, anders kijken, verrassende inzichten.  
 
In dit magazine kunt u lezen hoe scholen de verschillende mogelijkheden 
aangrijpen om zich verder te verdiepen. Trainingen, onderzoek, de 
Kubusschool: scholen maken er hun eigen ontwikkeltraject van. Bètapunt 
Noord herbergt al die facetten in zich door diverse deskundigheid van de 
verschillende partners én de verbinding met scholen en bedrijfsleven.  
 
We hopen dat u geïnspireerd raakt, enthousiast wordt, zin krijgt om 
aan de slag te gaan, om kinderen mee te nemen op een eindeloze 
ontdekkingstocht. Of misschien deed u dat al, en gaat u juist door!  
 
We wensen u veel leesplezier.
 
Marianne Fraiquin 
Hans Greidanus
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TalentenKracht gaat uit van vijf principes 
(zie kader). Een belangrijk principe binnen 
TalentenKracht is dat de leerkracht zich ont-
wikkelt tot talentexpert. Maar wat bedoelen 
we daarmee? 

Kijken naar kinderen en vervolgens 
handelen
Als professional in het onderwijs is het 
een belangrijke vaardigheid om te kunnen 
‘kijken’ naar kinderen, en talenten van 
kinderen te zien. Dat klinkt heel simpel, 

maar kan moeilijk genoeg zijn. Zeker bij een 
krap gepland schoolprogramma waar een 
flink aantal zaken aan de orde moet komen, 
maar waarin ook genoeg tijd moet overblij-
ven voor extra activiteiten. Vaak merken 
leerkrachten dan ook op dat het niet samen 

TalentenKracht: 

de leerkracht als 

talentexpert

Kinderen op de basisschool in (Noord-)Nederland zijn steeds meer en op 

allerlei verschillende manieren bezig met wetenschap en technologie. Door 

het hele land zijn er veel initiatieven om kinderen tot redeneren, wetenschappelijk 

en technisch denken te brengen, en daarbij is de rol van de leerkracht natuurlijk 

cruciaal. Ook binnen het TalentenKracht programma is de leerkracht zeer belangrijk.
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kan gaan, kijken naar kinderen vanuit een 
goed observatiekader en tegelijkertijd 
een programma doorlopen, zeker met het 
volgende toetsmoment en de kritische blik 
van de inspectie in het achterhoofd.

Wij stellen dat juist door te ‘kijken’ (te 
observeren) je goed kunt zien hoe kinderen 
redeneren en waar hun talenten liggen. 
Vervolgens kun je handelen, en zeker 
ook daarbij een programma doorlopen, 
maar dan niet op een ‘standaardmanier’, 
maar werkend vanuit je expert-intuitie. 
Wat bedoelen we nu met talenten? Met 
talenten bedoelen we het leerpotentieel van 
kinderen, waarbij ze exploreren, nieuws-
gierig zijn, met hun aandacht erbij zijn en 
vooruitgang boeken. Als je goed kijkt, kun 
je als leerkracht talentmomenten in de 
klas opmerken, waarbij kinderen talentvol 
gedrag laten zien, waarop je vervolgens 
kunt ‘handelen’; bijvoorbeeld door vragen 
te stellen als reactie op wat je ziet bij het 
kind of bij de groep kinderen. Dit verdiept 
het leren, en levert op de lange(-re) termijn 
betere leerresultaten dan een aanpak waar-
bij je voornamelijk een programma volgt. 

Kijken en expert-intuitie
De nadruk die in het TalentenKracht 
programma wordt gelegd op ‘kijken’ naar 
kinderen komt overeen met literatuur over 
het ontwikkelen van ‘expert-intuïtie’. Een 
belangrijke vaardigheid van een expert is 
het waarnemen van informatie die relevant 
is voor het betreffende expertisegebied, het 
structureren van deze informatie en deze te 
evalueren. In dit geval betekent dit dat de 
leerkracht de vaardigheid heeft om intuïtief 
de informatie op te pikken die belangrijk is 
in het gedrag van het kind voor het onder-
wijzen van dit kind en deze informatie te 
plaatsen. Dus: wat zegt deze uitspraak van 
het kind over wat hij/zij al snapt, nog niet in 
de vingers heeft, en waar het kind aan toe 
is om te leren, en wat kan ik er aan doen om 
dit kind op dit moment een stapje verder te 
brengen? Met andere woorden, de talentex-
pert heeft een adequaat kader-voor-obser-
vatie, kijkt anders dan een leek, en kijkt op 
zo’n manier dat het zijn/haar handelen kan 
sturen. 

Voor-en nadelen
Het voordeel van uitgaan van het idee van 
‘expert-intuïtie’ is dat het een uitstekend 
uitgangspunt biedt voor je eigen profes-
sionalisering als leerkracht, waarbij je uit 
gaat van je eigen ‘sterktes’ en al aanwezige 

vaardigheden. Hiermee bouw je aan een 
repertoire van ‘expert-intuïtie’ en het op 
basis van deze intuïtie direct durven en 
kunnen handelen in de klas. Een nadeel van 
het begrip ‘expert-intuïtie’ kan zijn dat het 
misverstand mogelijkerwijs ontstaat dat 
alleen kijken naar kinderen voldoende is, en 
dat kinderen zich toch wel vanzelf, zonder 
wat voor hulp dan ook, ontwikkelen en van 
alles leren. Daarom vinden we het binnen 
TalentenKracht erg belangrijk te benadruk-
ken dat kijken en handelen samengaan, 
in een voortdurende dynamische cyclus. 
Belangrijk is daarbij om na te gaan hoe 
zo’n cyclus tot stand komt: hoe ontwikkel 
je jezelf als leerkracht voortdurend en 
continu zodat je je op een gegeven moment 
een echte talentexpert kunt noemen? In 
deze cyclus staat de interactie met de 
leerling(-en) centraal: je kijkt naar hem of 
haar, de leerling handelt, doet, of zegt iets, 
waarna jij weer reageert: en deze cyclus 
herhaalt zich steeds weer.

Onderzoek naar begrip van weten-
schappelijke concepten bij jonge 
kinderen
In totaal worden er in Groningen acht on-
derzoeken uitgevoerd die vallen onder het 
TalentenKrachtproject. Een tweetal onder-
zoeken is inmiddels (bijna) afgerond. Deze 
richten zich op de vraag: wat begrijpen 
kinderen eigenlijk van wetenschappelijke 
taken? Het onderzoek bij kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 6 jaar oud en hun begrip 
van wetenschappelijke concepten in regu-
lier en speciaal onderwijs (van Steffie van 
der Steen) laat zien dat jonge kinderen in 
het speciaal onderwijs niet onder doen voor 

hun leeftijdgenootjes in het regulier onder-
wijs op wetenschappelijke taken. Ook blijkt 
dat LVS Cito scores geen goede voorspellers 
zijn van de prestaties van jonge kinderen op 
wetenschappelijke taken. Het tweede on-
derzoek (van Heidi Meindertsma) dat bijna 
klaar is gaat over korte termijn patronen in 
de interactie tussen kind en volwassene. 
Dit onderzoek laat onder andere zien dat 
het niveau van inzicht dat een kind laat zien 
afhankelijk is van de manier waarop een 
taak wordt afgenomen en de taakinhoud. 
Taken met een zeker ‘herhalend’ karakter 
(zoals een drijven/zinken-taak met een 
reeks aan voorwerpen) en het veelvuldig 
geven van aanmoedigingen hangen samen 
met de kwaliteit van de verklaringen die 
kinderen geven. 

De nu volgende artikelen
In de nu volgende artikelen waarin 
onderzoekers vertellen over hun Talenten-
Kracht-onderzoek wordt uitgegaan van het 
principe van de ‘leerkracht als talent-ex-
pert’, waarbij ‘expert-intuïtie’, ‘kijken’ naar 
kinderen, en ‘handelen’ centraal staan. 
Zowel in de diverse onderzoeksprojecten 
rondom de video feedback coaching, als 
in het onderzoek vanuit het wetenschaps-
knooppunt en het onderzoek in samen-
werking met de vindplaatsscholen wordt 
gewerkt vanuit dit principe (en vanuit de 
andere TalentenKracht-principes). 

De TK-principes; 
visie op werken met jonge kinderen en W&T

Bij het werken met Wetenschap en Technologie voor (jonge) kinderen hebben 
we (op basis van literatuuronderzoek en onze eigen ervaring uit eerder eigen 
onderzoek) een aantal principes geformuleerd:

• Alle kinderen zijn talentvol en kunnen zich ontwikkelen met behulp van de 
leerkracht en het W&T-materiaal dat in de klas (of school) aanwezig is;

•  Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben van nature een onderzoekende 
houding. De kunst is die houding ‘boven tafel’ te houden, als kinderen wat 
ouder worden;

•  Het is belangrijk dat de leerkracht talentvol gedrag van kinderen ziet, herkent, 
en erop ingaat; (oftewel dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken 
en experimenteren, en dat de leerkracht - maar ook ouders - daarop aansluit, 
door te reageren in aansluiting op hun ontwikkelingsniveau);

•  De leerkracht kan talentexpert worden, en is daarmee een belangrijke motor 
achter de ontwikkeling van talent;

•  Iedereen leert het beste door voorbeelden te zien, bijvoorbeeld door het 
bekijken van video-opnames van anderen of van jezelf!
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Jonge kinderen zijn echte onderzoekers in de dop. Ze tonen veel nieuwsgierigheid 

voor alles wat er gebeurt in hun omgeving, zoals de meeste ouders zeker zullen 

bevestigen. Het lijkt er echter op dat deze nieuwsgierigheid afneemt als kinderen naar 

school gaan. Dit zou wel eens één van de oorzaken kunnen zijn van de verminderde 

interesse van kinderen in wetenschap en techniek tijdens hun schooljaren. Om ervoor te 

zorgen dat kinderen hun aanvankelijke interesse, plezier en enthousiasme vasthouden 

is het belangrijk dat zij op jonge leeftijd op school positieve ervaringen opdoen met 

wetenschap en techniek. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. 

Wetenschap en Techniek 

in de onderbouw: 

het talent is er al!



Stappen in de wetenschap-
pelijke methode

Vragen die horen bij de wetenschappelijke methode 
en voorbeelden

1 Stellen van een vraag Wat gaat er gebeuren als…….?
Voorbeeld: Als ik olie op water giet, wat zal er dan gebeuren?

2 Opstellen van de hypothese Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?
Voorbeeld: Wat denk je zelf dat er gaat gebeuren als je olie en 
water bij elkaar doet?

3 Opzetten van het onderzoek Hoe kan ik dit onderzoeken?
Voorbeeld: Wat heb ik nodig om dat onderzoeken en hoe kan ik dat 
het beste uitvoeren?

4 Observeren/constateren Wat zie, voel, ruik je?
Voorbeeld: Wat zie je dat er gebeurt met de olie en het water?

5 Conclusies trekken Klopte wat gebeurd is met wat je dacht dat er ging gebeuren? En 
hoe zou dat kunnen?
Voorbeeld: Je dacht dat het water bovenop zou blijven, maar de olie 
drijft juist op het water. Hoe zou dat kunnen?
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Jonge kinderen zijn van nature al kleine onderzoekers. Ze willen 
alles weten en stellen overal vragen over. Aansluiten bij die onder-
zoekende houding is een logische stap. Allerlei onderwerpen en ge-
beurtenissen die op een gewone schooldag voorbij  komen kunnen 
gebruikt worden in het kader van wetenschap en techniek. Blijft 
een potlood drijven? Gaat een kaars uit als je er een glas opzet? 
Door vervolgens samen te beredeneren waarom dat zo is komt op 
een praktische manier wetenschap en techniek in de klas aan bod. 
Op deze wijze sluit het goed aan bij de belevingswereld, interesse 
en nieuwsgierigheid van kinderen. Ook zonder uitgebreide achter-
grondkennis kan een leerkracht in de onderbouw die onderwerpen 
en gebeurtenissen aangrijpen om samen met de kinderen te gaan 
onderzoeken. De leerkracht kan met eenvoudige hulpmiddelen in 
de dagelijkse praktijk een onderzoekende houding stimuleren door 
vragen te stellen (hoe kan het dat het water op het schoolplein zo 
snel wegloopt als het regent?) die aansluiten bij het onderwerp 
en bij wat de kinderen constateren en beweren. De rol van de 
leerkracht verandert zo van degene die alle kennis in huis heeft in 
degene die de kinderen begeleidt in een ontdekkingsproces.

In de afgelopen jaren heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), op 
basis van onderzoek op de vindplaatsscholen, een methode ontwik-
keld om leerkrachten deze houding aan te leren: TK Video Feedback 
Coaching. Door het terugkijken en bespreken van video-opnames 
leert de leerkracht ‘kijken’ naar kinderen en vaardigheden toe-
passen als ‘doorvragen’ en ‘open vragen stellen’. Ook krijgt de 
leerkracht verschillende hulpmiddelen aangereikt om te gebruiken 
in de les. Eén van de hulpmiddelen voor de leerkracht is het werken 
volgens de wetenschappelijke methode (ook wel empirische cyclus 
genoemd, zie tabel 1), een eenvoudig en praktisch model uit de 
wetenschappelijke praktijk. De methode helpt om op een gestruc-
tureerde manier kennis over een bepaald onderwerp te verwerven 
en wordt op veel plaatsen binnen de wetenschap gebruikt. De 
wetenschappelijke methode kan heel goed gebruikt kan worden in 
de onderbouw van het basisonderwijs, omdat het  leerkrachten en 
leerlingen gestructureerd door een onderzoek leidt. De methode 
kan eenvoudig toegepast worden en sluit goed aan bij de principes 
van onderzoekend en ontdekkend leren.

Uit observaties in de klas en ervaringen van leerkrachten blijkt dat 
op dit moment zowel leerkrachten als leerlingen zich bij de lessen 
Wetenschap en Techniek vooral richten op het zelfstandig uitvoeren 
van een proefje of een bouwactiviteit, al dan niet aan de hand van 
een werkblad. Deze manier van werken wordt ook wel ‘hands on’ 
genoemd. Werken met de wetenschappelijke methode helpt leer-
krachten om vragen te stellen tijdens het proces van onderzoeken 
en ontdekken. Dit zet  kinderen aan tot nadenken en redeneren, het 
zogenaamde ‘minds on’ proces. Daarbij is het niet noodzakelijk om 
altijd alle stappen door te lopen, of in exact de genoemde volgorde. 
De verschillende vragen kunnen bij dagelijkse gebeurtenissen ook 
afzonderlijk worden gebruikt of in een andere volgorde. 

Situaties uit de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt, maar 
ook eenvoudige proefjes. Proefjes die in de onderbouw goed uit te 
voeren zijn en die bij de nieuwsgierige houding van jonge kinderen 
aansluiten zijn onder andere te vinden op www.proefjes.nl. Hier 
staan duidelijke stap-voor-stap-beschrijvingen van proefjes met 
achtergrondinformatie. 

Voor meer 
informatie over 
Wetenschap 
en Techniek in de 
onderbouw kunt u 
contact opnemen met 
a.f.m.wetzels@rug.nl.

Een voorbeeld van het toepassen van de weten-
schappelijke methode in de dagelijkse praktijk: 
Een kind komt met een besneeuwde jas binnen. Het is dan 
goed mogelijk te beginnen bij stap 4: wat gebeurt er op dit 
moment op je jas? En daarna stap 5: Hoe kan het dat de 
sneeuw smelt als je binnen komt? Stap 2: Denk je dat dat 
altijd op die manier gebeurt? En hoe kunnen we dat verder 
onderzoeken? (stap 3).
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Netwerk Wetenschap en Techniek
Dit jaar zijn we bovenschools gestart met 
een netwerk Wetenschap en Techniek waar-
in zeven  enthousiaste techniekcoördina-
toren zich hebben georiënteerd op de mo-
gelijkheden. Zij hebben voor de vereniging 
een visie ontwikkeld en kennis gemaakt 
met een programma van smaaklessen, 
Talentenkracht en de wetenschappelijke 
methode. Daarbij heeft het netwerk zich 
georiënteerd op materialen en methoden. 
Vervolgens is het  hun taak om wetenschap 
en techniek op alle scholen uit te zetten. 
Hiertoe is een aanzet gegeven met behulp 
van een bijeenkomst voor alle leerkrachten 

van alle scholen waarin is besproken hoe 
we kinderen ‘wetenschappelijk’ kunnen 
laten denken. Welke vragen zijn goed om 
aan kinderen te stellen?

Een aantal scholen werkte al met de 
techniektorens en zij blijven dat ook doen. 
Daarnaast zijn er dit schooljaar verschillen-
de projecten van start gegaan.

The First Lego League
The First Lego League is een voorbeeld van 
een aantrekkelijke manier om met techniek 
bezig te zijn. Tien leerlingen hebben zich al 
opgegeven voor deze wedstrijd, waarbij zij 

samen bouwen aan een robot van lego. Met 
alleen bouwen zijn de kinderen er nog niet, 
de robot moet ook missies uit kunnen voe-
ren. De kinderen zijn er al een paar weken 
intensief mee bezig. In december vindt de 
finale plaats in het Adverium in Drachten. 
De verwachtingen zijn hooggespannen!   

De Centrale As
De provincie Friesland werkt momenteel 
aan een rondweg rondom Dongeradeel, 
Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smal-
lingerland, oftewel de Centrale As. Onze 
vereniging heeft contact gelegd met De Cen-
trale As met de vraag of zij open stonden 

Negen scholen van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel 

nemen deel aan het initiatief BètaPunt Noord. Als 

vereniging zien wij het namelijk als onze maatschappelijke 

plicht Wetenschap en Techniek  via het basisonderwijs 

een impuls te geven. Wij vinden het belangrijk onze 

leerlingen te leren om kritisch te denken,  vragen te stellen 

en hun talenten te  ontwikkelen. Zo leveren wij, samen 

met het bedrijfsleven, een bijdrage aan de economische 

ontwikkeling van de noordelijke provincies. 

PCBO 

Tytsjerksteradiel 

actief in Wetenschap 

en Techniek
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voor een samenwerking met onze scholen 
die in de buurt liggen van de bouwplaatsen. 
Daaruit zijn leuke afspraken voortgekomen. 
Momenteel werkt de Centrale As aan een 
lespakket. Daarnaast gaan de leerlingen 
uit groep 5/6 een technisch ‘kunstwerk’ 
adopteren dat zij drie jaar lang gaan volgen. 
Uiteraard bezoeken de leerlingen hun 
kunstwerk regelmatig, zodat zij leren wat er 
allemaal bij de bouw komt kijken. 

Technobiel
In november staat voor de eerste keer de 
Technobiel voor de deur van één van onze 
scholen. De Technobiel is een mobiele 

experimenteerruimte waarin leerlingen op 
allerlei manieren aan techniek 
kunnen proeven. Ze kunnen ontdekken 
hoe een transportband werkt en hoe ze 
vliegtuigjes kunnen laten vliegen door er 
met licht op te schijnen. Verder heeft de bus 
een experimenteerzone waar de kinderen 
verschillende technische proefjes kunnen 
doen. Voor de leerlingen die meer exact ge-
oriënteerd zijn, staan allerlei natuurkundige 
experimenten klaar. 

Met bovenstaande activiteiten zijn de eerste 
stappen gezet. De leerlingen en leerkrach-
ten zijn tot op heden erg enthousiast over 

het aanbod. Het is dan ook de bedoeling 
om deze lijn de komende maanden verder 
door te zetten, zodat wij kunnen komen 
tot een breed aanbod voor wetenschap en 
techniek.



Kan een ei zweten? 

Zou u ook zo graag… een Wetenschap- en techniekles willen geven waardoor 

leerlingen enthousiast worden, meer willen weten en met allerlei vragen 

of oplossingen komen? De meeste leerkrachten antwoorden waarschijnlijk wat 

aarzelend: ‘Ja, op zich wel, maar… hoe dan?’ of ‘Kan ik dat wel?’

Binnen het project Talentenkracht van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen is een Video Feedback Coaching programma ontwikkeld 
om bovenbouwleerkrachten enthousiast te maken voor het geven 
van Wetenschap- en Technieklessen en meer handvatten aan te 
reiken om leerlingen te laten sprankelen. Inmiddels zijn meerdere 
leerkrachten gecoacht en hebben we kunnen zien hoe zij kinderen 
enthousiast maken en aanzetten tot nadenken tijdens deze lessen. 
De deelnemende leerkrachten hebben getoond dat er niet alleen 
veel talentvolle leerlingen in de bovenbouw zitten, maar dat zij zelf 
ook talentvol zijn!   
 
Wetenschap en techniek in de bovenbouw
In alle klassen zien we dat bovenbouwleerlingen al veel weten over 
wetenschap en techniek. Het eerste voorbeeld laat zien dat de 
leerkracht wordt verrast door een uitspraak van een leerling. Dit 
kan voor gevoelens van onzekerheid bij de leerkracht zorgen: weet 
ik wel genoeg? Voor een leerkracht die begint met het geven van 

Wetenschap- en Technieklessen is het belangrijk om te weten wat 
de achtergrond van een proefje is. Dit geeft houvast en zorgt ervoor 
dat de leerkracht vragen kan stellen die leerlingen na laten denken 
over het proefje (zie voorbeeld 1). Leerkrachten vinden het vaak 
lastig om vragen te stellen, vooral als ze zelf ook niet weten wat 
het ‘juiste’ antwoord is. Toch kan deze onwetendheid ook positief 
werken. Een leerkracht met een nieuwsgierige, onderzoekende 
houding kan samen met de leerlingen op zoek gaan naar een ver-
klaring en samen met hen vragen bedenken die kunnen leiden tot 
een oplossing. Ook samen zoeken op internet of in boeken behoort 
tot de mogelijkheden.

Uitspraak leerling groep 7 tijdens circuit over 
luchtdruk. Proef ‘onder blazen’.

Lkr: Hoe denk jij dat het kan dat een papiertje naar beneden 
zakt als je eronder door blaast?
LL: Het blazen zorgt ervoor dat de lucht gaat bewegen, 
daardoor komen er gaten in de lucht, en is de [stilstaande] 
lucht boven het papiertje dus zwaarder.
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Verrassende momenten tijdens 

Wetenschap- en Technieklessen 

in de bovenbouw

1



Wetenschap- en Technieklessen
Leerkrachten geven allemaal op eigen wijze invulling aan de We-
tenschap- en Techniekles. Zo zijn er leerkrachten die spectaculaire 
klassikale proefjes doen, zoals een negerzoen laten ontploffen 
onder een vacuümstolp. De leerkracht en leerlingen raken hierdoor 
zeer enthousiast en andere leerkrachten worden door dit succes 
aangestoken. Tijdens zulke lessen ervaren leerkrachten dat het 
uitvoeren van een proefje op zich nog geen wetenschap is. Juist 
door het structuren van het proefje, bijvoorbeeld door het stellen 
van vragen volgens de wetenschappelijke methode (zie het artikel 
van Wetzels), leren de leerlingen verwachtingen opstellen, kritisch 
denken en wetenschappelijk redeneren. Het uitvoeren van een 
proefje maakt leerlingen vaak wel meteen nieuwsgierig: ‘Huh, wat 
gebeurde er? Kunnen we ook een spekje laten ontploffen?’ Maar 
van nieuwsgierigheid alleen leren leerlingen nog niets. De nieuws-
gierigheid ligt echter aan de basis van talentvol gedrag. Juist op dit 
moment kan de leerkracht het verschil maken door ook verbazing 
te tonen en door het stellen van prikkelende vragen als ‘Zag je dat… 
hoe kan dat nou?’ en ‘Waarom denk jij dat?’. De  leerlingen kunnen 
vervolgens zelf aan de slag. 

Een lesinvulling die ook vaak wordt gekozen is een proefjescircuit. 
De leerlingen mogen in dit geval zelf met het materiaal werken. 
Op deze manier kunnen leerlingen spelenderwijs kennis maken 
met dagelijkse fenomenen als luchtdruk of zwaartekracht. Een 
voorbeeld van een jongen uit groep 6 (voorbeeld 2) laat zien dat 
het werken met 
concreet materiaal  
ervoor zorgt dat 
leerlingen zelf nieu-
we onderzoeksvra-
gen bedenken en 
deze proberen te 
beantwoorden (‘Als 
ik de fles omdraai 
gaat het propje dan 
dezelfde kant op?’). 
Hoewel het zelf 
bezig zijn met mate-
riaal (onderzoekend 
leren) een essenti-
eel onderdeel is van 
een Wetenschap- en 
Techniekles, leren 
de leerlingen alleen 
als de leer-kracht 
vragen stelt. Bij het tweede voorbeeld had de leerkracht kunnen 
vragen: ‘Waarom ga jij nu van deze kant blazen?’  Op deze manier 
zou de leerling worden gestimuleerd in zijn wetenschappelijk rede-
neren.  
 
Soms worden leerkrachten geconfronteerd met misconcepties. Een 
leerkracht van groep 6 doet een klassikale proef (voorbeeld 3). Hij 
doet een brandende lucifer in een fles en zet daar een gepeld ei 
op. De leerlingen zien vol verbazing dat het ei in de fles zakt. De 
leerkracht zet de leerlingen aan het denken en vraagt: ‘Hoe denk 
je dat dit komt?’ Het antwoord van een meisje uit groep 6 is niet 
het ‘juiste antwoord’ waar de leerkracht naar op zoek is. Maar door 

de vragen van de leerkracht  komen 
ze er samen achter dat de redenatie 
van de leerling  veel  raakvlakken 
heeft met de werkelijke verklaring. 
Hoe leerlingen tot een verklaring 
komen is vaak fascinerend en geeft 
inzicht in het denkproces. Het juiste 
antwoord is dan van ondergeschikt 
belang.  

Veel leerkrachten werken met een werkblad om leerlingen structuur 
te geven bij het uitvoeren van proefjes of het ontwerpen van een 
planetarium of een raketballon. Dit is een praktisch hulpmiddel, 
zeker als alle leerlingen tegelijk aan de 
slag moeten. Maar één van de leerkrach-
ten heeft ervaren dat leerlingen zonder 
werkblad meer vragen stellen en zelf 
kritisch moeten denken (voorbeeld  4). 
De leerkracht ontdekt dat een werkblad 
toch al veel verklapt en dat het juist 
leuk is voor de leerlingen om zelf te 
ontdekken hoe het moet! Leerlingen zijn 
bovendien trots als ze zelf de oplossing 
bedenken. Het is dus belangrijk om goed 
na te denken over de inhoud van een 
werkblad.  

Het recept voor de Wetenschap- en 
Techniekles bestaat niet. Er zijn meer-
dere manieren om een succesvolle en 
stimulerende les te geven. Uitgaan van 
nieuwsgierigheid, dit talent stimuleren 
door vragen te stellen en zo het weten-
schappelijk redeneren van leerlingen 
tot uiting laten komen is een gouden 
combinatie. 

Probeer het eens en ervaar hoeveel talent en verassende 
momenten een Wetenschap- en Techniekles oplevert! 

Uitspraak leerling groep 5/6 
tijdens circuit over luchtdruk
De juf vraagt of hij denkt dat hij een 
propje in de fles kan blazen. Het jonge-
tje denkt van wel. Tijdens de uitvoering 
van het proefje merkt hij, vol verbazing, 
dat dat helemaal niet zo makkelijk is. 
De leerkracht vraagt: ‘Hoe kan dat?’ De 
jongen antwoordt niet maar gaat op 
onderzoek uit. Hij heeft gemerkt dat op 
het moment dat hij blaast het propje 
naar hem toeschiet (naar achteren, in 
plaats van in de fles – naar voren), hij 
besluit de fles te draaien en vanaf de 
andere kant te blazen. In de hoop dat 
het propje nu nog steeds naar achteren 
gaat en dus de fles in vliegt. Helaas…

Voorbeeld groep 8 tijdens 
ballonraket maken zonder 
werkblad.
Het materiaal voor de ballonra-
ket (een touw, een rietje en een 
ballon) ligt op tafel. Hoewel de 
leer-kracht ervan uitgaat dat de 
leerlingen zelf aan de slag kunnen 
gaan en zij leerlingen aan kan 
zetten tot nadenken door vragen 
te stellen, loopt de groep al snel 
tegen een probleem aan. ‘Juf, hoe 
moet dat rietje op die ballon?’ Een 
onverwachte vraag, maar wel een 
goed moment om de leerlingen 
aan te zetten tot nadenken. ‘Wat 
denk jij zelf? Wat is het doel van 
het rietje? Welke kant moet de 
ballon op?’

Uitspraak leerling 
groep 6 tijdens 
klassikale proef ‘ei 
in de fles’
Ll: Het ei gaat zweten.
Lkr: Jeetje, wat een 
mooie verklaring. 
Waarom denk jij dat?
Ll: Het vuur van de 
lucifer maakt het 
ei warm, daardoor 
gaat het ei zweten 
en daardoor glijdt hij 
makkelijker in de fles
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Met dank aan de bovenbouwleerkrachten en 
klassen van De Paedwizer te Beetsterzwaag, De 
Op-dracht te Ureterp, Betrouwen te Bakkeveen 
en Emmaschool te Assen voor hun boeiende 
W&T-lessen. 
Voor meer informatie: s.van.vondel@rug.nl. 
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Spuit cola 

verder dan water? 

Zo’n tien jaar geleden hebben we hier op school voor wetenschap en techniek 

een concentrische leerlijn rond thema’s ontwikkeld’, vertelt directeur Gerry 

van Ewijk. ‘Dat hebben we gedaan door voor de leerlingen stuurkaarten te maken. 

Ontzettend veel werk en nu denken we dat alles weggegooid kan worden. De 

stuurkaarten, de naam zegt het al, laten de leerlingen te weinig ruimte voor eigen 

initiatief, eigen oplossingen, voor experimenteren.’ 

Basisschoolleerlingen leren onderzoeken



 Tekst Folkert Oldersma | Bètapunt Noord Magazine | 13 

Op vindplaatsschool ODS De Starter in Groningen is daarom voor 
de bovenbouw een zesdelige lessencyclus rond Leren Onderzoeken 
ontwikkeld. Met deze lessencyclus leren de kinderen zelfstandig 
een eerlijk onderzoek uit te voeren. In zeven stappen leren ze 
bijvoorbeeld dat alle omstandigheden gelijk moeten zijn en dat er 
steeds maar één ding tegelijk onderzocht kan worden. Uiteindelijk 
kunnen de leerlingen zelf een onderzoek bedenken en opzetten. 
Dit leidt tot zeer diverse onderzoeksvragen: Zijn jongens nu echt 
sterker dan meisjes? Als ik in een groot waterpistool cola doe, spuit 
het dan verder dan als ik het waterpistool vul met water? 

Stuurkaarten zijn nu niet meer nodig, maar de leerkracht speelt 
wel een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van het kri-
tisch denkvermogen van kinderen. In Noord-Nederland heeft de 
Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen jaren TalentenKracht-on-
derzoek gedaan op vindplaatsscholen naar leerkrachtgedrag 
bij Wetenschap- en Technieklessen. Hieruit komt onder andere 
naar voren dat de leerkracht, door prikkelende en open vragen te 
stellen, kinderen helpt hun redeneervermogen te vergroten. ‘De 
leerkracht is de begeleider’, zegt Gerry van Ewijk, ‘de stimulator van 
het onderzoeksproces. Het is ontzettend belangrijk dat hij of zij bij 
de kinderen het creatief denken en onderzoekvaardigheden kan 
ontwikkelen. Dat begint al in de onderbouw.” Op vindplaatsschool 

de Starter zijn inmiddels meerdere leerkrachten getraind in deze 
Talentenkracht-benadering.

In het kader van de stimulering van Wetenschap- en Techniekon-
derwijs zijn de afgelopen jaren door de Hanzehogeschool en 
Klassewijzer op meerdere basisscholen studiemiddagen gehouden 
over ‘leren onderzoeken’. Leerkrachten ontdekken eerst hun eigen 
onderzoekende houding, om vervolgens te leren hoe ze dit kunnen 
toepassen met de kinderen in hun groep. Het belang van de rol van 
de leerkracht als begeleider en de Lessencyclus Leren Onderzoe-
ken, die onlangs in boekvorm is verschenen, komen daarbij aan 
bod. Dat hier behoefte aan is blijkt ook uit het feit dat de zeven 
academische basisscholen met deze leerlijn (Leren onderzoeken) 
gaan werken. Zo vindt vanuit de ontwikkeling op vindplaatsscholen 
en de bevindingen uit onderzoek verspreiding plaats naar andere 
scholen en leerkrachten in Noord-Nederland.

Het boek over de Lessencyclus Leren Onder-
zoeken (ontwikkeld door Folkert Oldersma) is 
te bestellen bij www.levendleren.nl of www.
scienceopschool.nl.
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Hoe kunnen 

leerkrachten 

excellente kinderen 

ondersteunen tijdens 

Wetenschap- en 

Technieklessen?

Talent is een proces waarbij de wisselwerking tussen het kind, de leerkracht 

en het materiaal ervoor zorgt dat talent zich verder ontwikkelt. Volgens deze 

visie is ieder kind talentvol, maar waarom is er binnen het regulier onderwijs extra 

aandacht voor excellente kinderen? Deze kinderen presteren vaak op een hoog 

niveau, hoger dan hun meeste klasgenoten. Ook voor excellente kinderen geldt dat 

zij zich met de juiste ondersteuning (nog) verder kunnen ontwikkelen.

In de praktijk blijkt echter dat het voor leerkrachten moeilijk is 
om deze groep kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig 
hebben om hun talent verder te ontplooien. In samenwerking met 
negen vindplaatsscholen is onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe 
kunnen leerkrachten excellente kinderen ondersteunen tijdens 
Wetenschap- en Technieklessen?

Verschillen tussen normaalbegaafde en excellente kinderen
Er zijn verschillen tussen normaalbegaafde en excellente kinde-
ren. Echter, deze laatste groep is zeer divers. Excellente kinderen 
verschillen in bijvoorbeeld durf, flexibiliteit, interesse en motivatie. 
Deze aspecten lijken een grotere invloed op hun gedrag te hebben 
dan hun begaafdheid. Tijdens de uitvoering van het onderzoek heb-
ben wij gemerkt dat excellente leerlingen over het algemeen meer 
kennis over begrippen als zwaartekracht of luchtdruk hebben. Door 
deze kennis kijken ze minder open naar nieuwe proefjes omdat 
ze de uitkomst al denken te weten. Daarnaast hebben excellente 
kinderen de neiging om proefjes die ze al eens gedaan hebben te 

herhalen, om op die manier hun kennis te demonstreren. Ze blijken 
het lastig te vinden om aanwezige kennis om te zetten in een 
nieuw experiment. Tijdens het bedenken van een onderzoeksopzet 
hebben excellente leerlingen de neiging om er allerlei zaken bij te 
halen die niet direct te maken hebben met het beantwoorden van 
de aanvankelijke onderzoeksvraag. Ook kunnen ze moeite hebben 
met zeggen wat ze denken of vinden, of het doen van voorspellin-
gen, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Het is belangrijk dat 
deze leerlingen leren dat uitproberen er juist voor zorgt dat je iets 
nieuws leert, dat ze hun eigen gelijk durven loslaten en open gaan 
kijken naar nieuwe ideeën. Hoewel bovenstaande punten vooral 
van toepassing zijn op excellente kinderen, zijn ze ook terug te zien 
bij normaalbegaafde kinderen.

Hoe excellente kinderen te ondersteunen?
Voor elk kind, ongeacht normaalbegaafd of excellent, is het be-
langrijk dat hij zijn talent ontwikkelt in interactie met de omgeving. 
Oftewel: de leerkracht is  essentieel voor de ontwikkeling van talent 
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bij excellente kinderen. Maar hoe kan een leerkracht excellente kin-
deren ondersteunen? Ten eerste is het belangrijk dat een leerkracht 
zich bewust is van zijn eigen rol. Veel  Wetenschap-  en Techniekon-
derwijs is erop gericht dat leerlingen zelfstandig werken, pas in 
een later stadium komt de leerkracht erbij. Echter, als leerlingen 
alleen maar zelfstandig werken, missen ze uitdagende vragen die 
hun redeneren en onderzoeken naar een hoger niveau tillen. De 
leerkracht is cruciaal voor het stimuleren en uitdagen van leerlingen 
zodat ze dieper gaan nadenken, redeneren en een zo goed mogelijk 
onderzoek opzetten, waardoor ze tot nieuwe inzichten komen.

Een tweede punt is dat de leerkracht op een bepaalde manier 
vragen kan stellen. Om (excellente) leerlingen kritisch te laten na-
denken, zouden leerkrachten meer open vragen moeten stellen en 
leerlingen moeten stimuleren om zelf ideeën te creëren, ongeacht 
of ze correct zijn of niet. Verder is gebleken tijdens de uitvoering 
van ons onderzoek dat veel leerkrachten de neiging hebben om zelf 
veel informatie te geven. Deze informatie is vaak gericht op kennis-
ontwikkeling. Echter, (excellente) kinderen zouden ook zelf deze 
informatie kunnen verzamelen. De verwachting is dat deze kennis 
veel beter blijft hangen, omdat de kinderen zelf hebben moeten 
nadenken over de informatie die ze nodig hebben.

Een derde punt is dat de leerkracht leerlingen kan leren om hun 
bestaande kennis om te zetten in een onderzoek waar ze iets mee 
kunnen, door middel van het leren werken met de wetenschappe-
lijke methode (zie het artikel van Wetzels). Het blijkt dat leerlingen 
het opzetten van een onderzoek lastig vinden. Ze hebben moeite 
met het in gedachte houden van de onderzoeksvraag en bedenken 
in plaats daarvan allerlei nieuwe (vaak creatieve) ideeën. Hoewel 
dit vaak heel leuke ideeën zijn, zorgt dit er wel voor dat leerlingen 
in die fase blijven hangen en er niets nieuws ontstaat. Als leerlin-
gen leren werken met de wetenschappelijke methode, leren ze hun 

gedachten zo te structuren dat ze met hun onderzoek uiteindelijk 
nieuwe dingen kunnen ontdekken. Daarnaast biedt de wetenschap-
pelijke methode ook een structuur om situaties te hanteren waarin 
ze niet alles weten, iets anders loopt dan verwacht of waarin dingen 
hen moeite kosten.

Als vierde is het belangrijk dat de leerkracht zich bewust is van 
zijn verwachtingen van leerlingen. Excellente leerlingen scheppen 
vaak hoge verwachtingen, waardoor leerkrachten afwachtend zijn 
in het helpen van deze leerlingen. Leerkrachten denken immers 
dat deze leerlingen het zelf wel kunnen. Door deze afwachtende 
houding lopen excellente leerlingen juist vast, of ze vergeten in hun 
enthousiasme wat het doel van hun werkzaamheden ook weer was. 
Door middel van het stellen van vragen kan de leerkracht kinderen 
zelf laten zien waar(door) ze vastlopen of dat ze afdwalen van het 
onderzoek. Daarbij kan de leerkracht door middel van een onder-
zoekende houding het kind stimuleren en begeleiden een oplossing 
te zoeken en te vinden.

Het laatste punt is dat de leerkracht zich niet moet laten misleiden 
door kennis. Leerlingen kunnen soms zoveel kennis uiten, met 
feitjes strooien en uitkomsten van proefjes al weten dat het niet 
waardevol lijkt om ergens dieper op in te gaan. Zulke feitelijke ken-
nis betekent echter niet dat leerlingen echt begrijpen hoe iets nu 
eigenlijk werkt. Als de leerkracht in dit soort situaties doorvraagt 
(aan de hand van de wetenschappelijke methode), ontdekken leer-
lingen wat er echt gebeurt en leren ze redeneren over de werking 
van het proefje. Bij het ondersteunen van excellente leerlingen is 
het van belang dat de leerkracht hun kennis waardeert, maar zich 
ook realiseert dat hij degene is die hun manier van onderzoeken en 
redeneervermogen naar een hoger niveau kan tillen. Op die manier 
kunnen excellente leerlingen vaardigheden aanleren waarmee ze 
zich nu en in de toekomst verder kunnen ontwikkelen.
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Ondanks mijn aarzeling ging ik toch mee-
doen aan het vindplaatsonderzoek naar 
het omgaan met meer- en hoogbegaafde 
kinderen op onze school, de Harm Smeenge 
School in Beilen. Na de voorbereiding en 
training vooraf was ik best enthousiast en 
had zin om te beginnen. Ik zou meerdere 
lessen over Leren Onderzoeken geven aan 
groepen normaalbegaafde kinderen en aan 
groepen meer- en hoogbegaafde kinderen. 
De eerste les  waren de (normaalbegaafde) 
kinderen  dolenthousiast, de les liep als een 
trein. Daarna was de groep van de (hoog) 
begaafde kinderen aan de beurt. Dit kan 
alleen nog maar beter gaan, dacht ik. Zij 
weten immers alles al. En toen werd ik met 
de neus op de feiten gedrukt. Het liep totaal 
niet. Waarom? Hoe kon ik deze kinderen op 
een niveau hoger laten denken? Doordat 
er meteen na de les een coaching-gesprek 
plaatsvond, kreeg ik inzicht in mijn eigen 
handelen. Ik zag dat ik vergat door te 
vragen en er steeds van uitging dat ze het 
wel begrepen.

De tweede les verliep meteen anders. Ik 
wist nu dat de (hoog)begaafde groep veel 
antwoorden gaf op basis van hun kennis, 
maar uitleggen waarom iets zo was vonden 
ze veel lastiger. In de lessen die volgden 
was er veel aandacht voor het doorvragen, 

het beredeneren en de gemiste kansen 
waarin ik nog meer had kunnen doorvra-
gen. Deze gemiste kansen en de goede mo-
menten waren haarfijn terug te zien op de 
video-opnames. Wat een openbaring voor 
mezelf. Mijn hele benadering van de (hoog)
begaafde kinderen was na  vier lessen erg 
veranderd. In plaats van ‘Goed zo’ te zeggen 
op een goed antwoord  vraag ik nu ‘Waarom 
denk je dat?’ of ‘Waarom is dat zo?’
 
Mijn ervaringen wil ik graag delen met mijn 
collega’s binnen de school en daarbuiten, 
vanuit de overtuiging dat wij meer voor de 
(hoog)begaafde kinderen kunnen beteke-
nen dan we nu doen. 
Sinds dit schooljaar is er binnen onze stich-
ting een actieteam Begaafdheid gestart. 
Dit team heeft diverse doelen gesteld voor 
het eerste jaar. Zo komt er scholing voor 
alle leerkrachten, moet het deelzorgplan 
Begaafdheid bekend zijn bij alle leerkrach-
ten en wordt er een signaleringsinstrument 
aangeschaft. Kortom: begaafdheid heeft 
een plek gekregen binnen ons bestuur 
en daarin nemen we de inzichten die we 
hebben gekregen vanuit Talentkracht zeker 
mee.

Van Goed zo  

naar Waarom 

denk je dat?

Lessen techniek, tja was dat wel wat voor 

mij? Meestal liet ik die lessen over aan mijn 

(mannelijke) duo-partner. Maar ik wist ook dat dit 

een kans was om mezelf en de school verder te 

ontwikkelen. 
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Techniek is niet mijn sterkste kant, ik was bang geen 

antwoord te weten op vragen van de kinderen. Maar 

juist door de wetenschappelijke methode ga je samen 

oplossingen zoeken. Je hoeft niet alles te weten.’

Interview met Marianne Glastra

De wetenschappelijke 

methode gebruik ik 

op vele momenten bij 

alle vakken
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Aan het woord is Marianne Glastra, leer-
kracht op CBS De Opdracht te Ureterp. Op 
deze school wordt al langer gewerkt met de 
Wetenschappelijke Methode (zie het artikel 
van Wetzels). De school is vindplaatsschool 
en alle leerkrachten hebben inmiddels 
meegedaan aan het coachingstraject 
TalentenKracht. Wetenschap en techniek is 
een belangrijk onderdeel van het onderwijs-
programma.
Vorig schooljaar heeft de school gewerkt 
met de Lessencyclus Leren Onderzoeken 
waarbij kinderen uit de bovenbouw leren 
een eerlijk onderzoek op stellen (zie ook 
andere artikelen in dit magazine). “Ik sta 
voor groep 8 en begeleid de plusgroep. Dit 
zijn hoogbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 
8, die op vrijdagmorgen een plusgroep vor-
men en met projecten aan het werk gaan. 
Met beide groepen heb ik de Lessencyclus 

gedaan. Ik heb geleerd de goede vragen te 
stellen en door te vragen. Daardoor gaan 
de kinderen beter zelf nadenken. Ze worden 
uitgedaagd om zelf verder te denken.” 
Marianne vertelt dat door het werken met 
de Lessencyclus en de coaching haar ogen 
zijn open gegaan. Zo dacht ze dat doorvra-
gen voor haar geen probleem was. “Ik dacht 
dat ik dat wel deed. Maar ik besef nu, dat 
ik snel voor de kinderen invul. Dat was een 
mooi leerproces. Door de video-opnames 
werd dat duidelijk. Video- opnames zijn 
goud waard.” 
 
Ze vertelt ook dat ze anders is gaan kijken 
naar de kinderen: “Het verschil tussen 
hoogbegaafde en normaalbegaafde kin-
deren was frappant. De normaalbegaafde 
kinderen deden veel meer met de Lessen-
cyclus. Zij deden de stappen consequenter. 

Het was geweldig om te zien hoe deze 
kinderen door gebruik van de wetenschap-
pelijke methode opbloeiden. Schuchtere 
kinderen komen los en vertellen wat zij 
denken, zien en vinden. De hoogbegaafde 
groep vond ik wonderlijk genoeg veel moei-
lijker te coachen. Zij vonden het moeilijk 
en saai om de stappen te volgen. Zij wilden 
onmiddellijk naar de proef. Ik heb geleerd 
om met deze groep dieper op de onderwer-
pen in te gaan, zodat het voor hen ook weer 
uitdagender wordt.”

Tot slot: “Ik heb veel geleerd van dit traject. 
Ik gebruik de wetenschappelijke methode 
bij alle vakken op vele momenten. Het moet 
in je lijf gaan zitten. Je merkt dat de leerlin-
gen verder meedenken en oplossingen voor 
problemen meer zelf opzoeken.”
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Taal als tool  

bij het geven van 

wetenschap en 

techniek in de 

onderbouw

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat het woordgebruik tijdens Wetenschap- 

en Technieklessen verschilt van het woordgebruik in de reguliere lessen in de 

onderbouw. Immers, woorden als zwaartekracht en luchtdruk vliegen je niet om 

de oren als je een kleuterklas binnenstapt. Toch is dit woordgebruik echt iets dat 

aangeleerd moet worden. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht zich bewust 

is van een ander soort taalgebruik tijdens het geven van een Wetenschap- en 

Techniekles.

Het doel van de Wetenschap- en Techniekles is om kinderen aan 
te zetten tot nadenken over abstracte concepten en processen, 
zoals zwaartekracht, luchtdruk of stevigheid. De leerkracht heeft in 
deze les de rol van begeleider van het leer- en ontdekproces van de 
kinderen door op de juiste momenten vragen te stellen die hiertoe 
aanzetten, zoals ‘Wat denk je dat er gaat gebeuren als..?’, ‘Hoe zou 
dat komen, denk je?’ en ‘Waarom denk je dat?’. Op deze manier 
wordt de kinderen gevraagd om te vertellen wat ze denken. Hier-
door kunnen ze hun gedachten beter ordenen. Kinderen die worden 
aangemoedigd om zelf na te denken en die leren om hun gedachten 
te verwoorden, kunnen een hoger niveau van wetenschappelijk 
redeneren bereiken. De focus zal bij Wetenschap- en Techniekles-
sen daarom voor een groot deel moeten liggen op het verwoorden 
van gedachten.

De taalontwikkeling van kinderen is in grote lijnen voltooid als zij 
op vierjarige leeftijd naar school gaan. Op school blijft taal een be-
langrijk ontwikkelingsdomein. Het zwaartepunt van de taalontwik-
keling verschuift echter van taal als (leer)doel op zich naar taal als 
middel om te communiceren over uiteenlopende onderwerpen. De 
Wetenschap- en Techniekles biedt bij uitstek kansen om de taalont-
wikkeling van kinderen verder te ontwikkelen en te verdiepen. In 
deze les wordt namelijk van hen verlangd dat ze complexe relaties 
leren beschrijven en abstracte begrippen leren hanteren. Dit vraagt 
om een andere manier van taal gebruiken dan kinderen thuis 
gewend zijn. Deze meer complexe vorm van taalgebruik wordt ook 
wel academische taal genoemd. Kenmerken van academische taal 
zijn een rijke woordenschat met meer abstracte woorden, complexe 
zinsconstructies en expliciete beschrijvingen. Aangezien kinderen 
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opnemen met Astrid Menninga (a.menninga@rug.nl). 

deze complexe taalvaardigheden nog niet bezitten wanneer zij 
voor het eerst naar school gaan, ligt hier een belangrijke taak voor 
de leerkracht. De leerkracht moet de kinderen bekend maken met 
academisch taalgebruik.

De Wetenschap- en Techniekles gaat vaak over abstracte begrip-
pen waarmee de kinderen niet bekend zijn. De woorden om deze 
begrippen te beschrijven zijn dus specifiek voorbehouden aan het 
vakgebied van wetenschap en techniek. Enkele voorbeelden zijn: 
luchtdruk, zwaartekracht, thermometer, statisch en magneet. Naast 
deze inhoudelijke begrippen, zijn er ook meer algemene termen no-
dig om denkprocessen te verwoorden. Voorbeelden zijn: onderzoe-
ken, verklaren, hypothese, conclusie, veroorzaken en verwachting 
maar ook voegwoorden als omdat, daarom en want.
 
Om kinderen kennis te laten maken met het woordgebruik dat 
hoort bij wetenschap en techniek (een eerste vorm van academi-
sche taal) is het belangrijk dat de leerkracht zelf de juiste begrip-
pen en formuleringen gebruikt. Op deze manier raken de kinderen 
meer bekend met deze woorden en breiden ze hun woordenschat 
uit: eerst het begrip van woorden, later het actieve gebruik ervan. 
Een goede lesvoorbereiding bestaat niet alleen uit het opstellen 
van een lesdoel en het verzamelen van materiaal, maar ook uit het 
verzinnen van woorden die tijdens de les aan bod (kunnen) komen. 
Deze woorden kunnen expliciet worden uitgelegd aan de leerlin-
gen, zoals in voorbeeld 1 te zien is. Ook kunnen nieuwe woorden 
worden aangeleerd doordat de leerkracht deze woorden gebruikt in 
gesprek met de leerlingen (impliciet), zie voorbeeld 2.

VOORBEELD 1 
Leerkracht Weten jullie hoe het heet als je twee kleuren bij  
 elkaar doet en er een nieuwe kleur ontstaat?
Leerling Toveren!
Leerkracht Ja, het lijkt wel toveren, maar met een mooi woord 
 heet het mengen.

 
VOORBEELD 2 
Leerling Toen bleef ie beneden en toen ineens plop ging 
 ie weer naar boven.
Leerkracht Deze twee die zinken en die anderen die blijven..?
Leerling Omhoog.
Leerkracht Drijven.

Naast woordgebruik is het belangrijk dat kinderen verbanden 
leren leggen, zoals oorzaak-gevolgrelaties. Om deze verbanden te 
kunnen verwoorden, wordt meer gevergd van het taalvermogen. 
Ook hier komt academische taal om de hoek kijken. Er zijn namelijk 
complexe zinsconstructies (langere, samengestelde zinnen) vereist 
die kinderen nog niet in voldoende mate beheersen als zij net naar 
school gaan. De leerkracht kan de kinderen bekend maken met 
deze constructies door de uitingen van kinderen te herhalen in de 
vorm van een samengestelde zin, waarin de relatie tussen twee 
objecten of acties naar voren komt. Het gaat er dan in eerste in-
stantie niet om of de inhoud juist is, maar dat de redenering van de 
kinderen in de juiste woorden wordt herhaald. Een praktijksituatie 
wordt geschetst in voorbeeld 3.

VOORBEELD 3
Leerling Je haar plakt aan de ballon!
Leerkracht Dus als je de ballon bij je haren houdt, 
 gaan ze overeind staan, omdat de ballon 
 statisch geladen is.

Woordgebruik en complexe zinsconstructies zijn voorbeelden van 
academisch taalgebruik dat kinderen nodig hebben om gedachten 
te verwoorden tijdens de Wetenschap- en Techniekles. Het is echter 
ook belangrijk om kinderen uit te dagen zo specifiek mogelijk te 
verwoorden wat ze denken, zodat iedereen in de klas begrijpt wat 
er bedoeld wordt. Kinderen gebruiken veel woorden zoals die, daar 
en dat in combinatie met wijzen. De Wetenschap- en Techniekles 
biedt een mooie kans om kinderen te leren expliciet uit te leggen 
wat ze bedoelen met die of daar. Taal kan dan ingezet worden als 
instrument om de omgeving te construeren met woorden zodat de 
fysieke omgeving voor de gesprekspartners niet noodzakelijk is. 
Een eenvoudig praktijkvoorbeeld is te zien in voorbeeld 4, waarin 
het kind wordt uitgedaagd specifiek te zijn in zijn uitleg. 

VOORBEELD 4
Leerling Die moet daar in!
Leerkracht Wat moeten we doen?
Leerling Nou de knikker moet in de bovenste tunnel.

Om kinderen hun gedachten te laten verwoorden is het belangrijk 
om aandacht te besteden aan de kwaliteit van het taalgebruik 
tijdens de Wetenschap- en Techniekles. Bovenstaande taalcompo-
nenten zijn geïntegreerd in de videofeedback-coachingsmodule 
‘Taal als Tool’ ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen om de 
talenten van kinderen optimaal te stimuleren. 
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De onderzoekende 

houding is toepasbaar 

in bijna alle vakken

Interview met Joffra van de Velde 

(leerkracht op de Willem-

Alexanderschool te Leeuwarden)
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De Willem-Alexanderschool  is al enige tijd vindplaatsschool en heeft  

meegedaan aan het onderzoek naar het omgaan met excellente 

leerlingen. De school besteedt al langer veel aandacht aan wetenschap en 

techniek. In dit interview vertelt Joffra over haar ervaringen op school.

Wat wordt er op jullie school aan wetenschap en techniek 
gedaan en wat is jouw rol?  
In alle groepen wordt aandacht besteed aan wetenschap en 
techniek en die afspraken liggen vast in het jaarplan. Cedin heeft in 
samenwerking met de Pabo NHL en Stenden een aantal studieda-
gen gegeven over de onderzoekende houding en vragen stellen. Ik 
ben op school de W&T-coördinator. Dat houdt in dat ik het jaarplan 
evalueer en bijstel en mijn collega’s betrek bij nieuwe ontwikkelin-
gen. Met presentaties op studiedagen houd ik ze op de hoogte van 
de voortgang en continuïteit.

Waarom is het in jouw ogen belangrijk om op de basis-
school aandacht te besteden aan wetenschap en techniek?
Bij wetenschap en techniek gaat het om het proces dat de leerlin-
gen doorlopen. Bij andere vakken hebben ze denk ik ook profijt van 
de onderzoekende houding en het opstellen van een onderzoeks-
vraag. Daarnaast is het van belang om talenten te ontdekken en de 
leerlingen een kans te geven deze talenten te versterken. Structu-
reel aandacht besteden aan coöperatieve werkvormen is ook heel 
waardevol.

Kun je iets vertellen over het aanbod aan meer- en hoog-
begaafde kinderen en de rol van wetenschap en techniek 
daarin? 
Wij hebben onder andere een plusgroep. Vanuit het schoolbestuur  
PCBO is er een gezamenlijke  plusklas geformeerd voor hoog-
begaafde leerlingen uit de groepen 7 en 8 waar ze één dag per 
week naartoe gaan. We werken aan projecten die vaak een relatie 
hebben met techniek, zoals ruimte en architectuur, en passen de 
wetenschappelijke methode toe. Ook Wetsus komt elk jaar met een 
programma over watertechnologie. 

Jullie hebben scholing gehad en zijn vindplaatsschool. Heb 
je daardoor nieuwe inzichten opgedaan?
Ik heb veel gehad aan de wetenschappelijke methode. Door telkens 
hetzelfde proces te doorlopen kun je de onderzoekende houding 
stimuleren. Leerlingen prikkelen en uitdagen om zelf na te denken, 
en daar de tijd voor nemen, dat was voor mij een uitdaging. Die 
houding is toepasbaar in bijna alle vakken. Zelfs bij geschiedenis 
ga ik de uitdaging aan om de leerlingen tot een antwoord te laten 
komen. 

Wat is jouw ervaring met het gebruik van video-opnames in 
de coaching? 
Fantastisch. Ik ben daar erg enthousiast over. Dit komt omdat je 
alles in detail terug kunt halen. Een mooie ervaring om te leren.
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Verschillen en 

overeenkomsten in 

het redeneren van 

jongens en meisjes

Begin oktober van dit jaar was er een discussie gaande op internet en in een 

aantal landelijke dagbladen. Het onderwerp: stereotypering van jongens 

en meisjes in speelgoedfolders. De meeste ophef ontstond over een pagina 

waarop uitsluitend meisjes staan afgebeeld met stofzuigers, strijkijzer en 

schoonmaakkarretje en de tekst: ‘Zo goed zijn als mama, dat wil je ook!’ Een 

andere speelgoedfolder noemde het hoofdstuk voor jongens veelzeggend: 

‘Jongens, techniek en ontdekken’.

De overheid en het bedrijfsleven willen 
graag dat ook (meer) meisjes op latere 
leeftijd kiezen voor een technische richting 
om een dreigend tekort aan technisch ge-
schoold personeel te voorkomen. Dergelijke 
afbeeldingen in speelgoedfolders doen 
vermoeden dat de samenleving blijkbaar 
nog erg in stereotypen denkt. De vraag is 
of jongens en meisjes ook verschillen in 
hun capaciteiten wat betreft wetenschap en 
techniek.

Sinds een aantal jaren is het steeds gebrui-
kelijker om techniekonderwijs te geven in 
groep 1 en 2. Kinderen van deze leeftijd zijn 
nieuwsgierig. Het onderwijs kan hen verder 
helpen om positief te kijken naar weten-
schap en techniek en ze verkrijgen meer 
kennis en vaardigheden. De verwachting is 
dat deze ervaring mede bepaalt of kinderen 

op een latere leeftijd nog steeds interesse 
tonen in wetenschap en techniek. Het is 
namelijk bekend dat meisjes later vaker 
afhaken dan jongens bij exacte vakken. 

Zijn er bij kleuters al verschillen te 
ontdekken tussen jongens en meisjes in 
het redeneren over taakjes zoals drijven 
en zinken? Er is al wel enige kennis over 
sekseverschillen wat betreft wetenschap en 
techniek in de wetenschappelijke literatuur. 
Jongens en meisjes zijn zich er bijvoorbeeld 
vanaf een jaar of negen van bewust welke 
vakken op school meer voor jongens zijn 
en welke meer voor meisjes. Zowel ouders 
als leerkrachten maken onderscheid tussen 
jongens en meisjes in hun benadering; 
in een wetenschappelijk museum is dat 
verschil te zien bij ouders en leerkrachten 
maken dat onderscheid bijvoorbeeld bij 

techniekonderwijs. Ook de verwachtingen 
van moeders over de vaardigheden van 
hun kinderen zijn van invloed op de latere 
keuzes van jongens en meisjes. 

In de onderzoeken uitgevoerd door de 
Rijksuniversiteit Groningen was het doel te 
kijken of jongens en meisjes in de kleu-
terleeftijd al verschillen laten zien in hun 
prestaties binnen wetenschap en techniek. 
In het eerste onderzoek namen 20 jongens 
en 18 meisjes uit groep 1 en 2 deel. Aan de 
kinderen werd gevraagd voorspellingen en 
verklaringen te geven over het drijven en 
zinken van veertien verschillende objec-
ten. De resultaten lieten zien dat er geen 
sekseverschillen waren wat betreft het 
aantal correcte voorspellingen. Meisjes 
gaven iets vaker verklaringen van een iets 
lager niveau, bijvoorbeeld ‘het potlood 
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drijft omdat het een potlood is’. Jongens 
daarentegen gaven iets meer verklaringen 
van een gemiddeld niveau, bijvoorbeeld 
‘het potlood drijft omdat het lang is’. Er was 
geen verschil in het aantal verklaringen op 
het hoogste niveau of in het gemiddelde 
niveau van hun verklaringen. Een voorbeeld 
van een verklaring op het hoogste niveau 
is ‘een potlood drijft omdat het licht en 
dun is’. Een opvallend verschil was wel dat 
meisjes vaker antwoordden dat ze geen 
verklaring wisten.

Bij een tweede onderzoek deden 26 
jongens en 23 meisjes mee. De kinderen 
werden nu tweemaal geïnterviewd met 
een tussenpauze van twee weken. Ditmaal 
werden voorspellingen en verklaringen 
gevraagd over twee verschillende taken: 
een vergelijkbare drijven/zinken-taak als in 
het eerste onderzoek en een hellingtaak. Bij 
de hellingtaak werd gevraagd of een knikker 
een bepaald doel zou halen als het van de 
helling losgelaten zou worden (zie foto). 
Ook nu verschilden de jongens en meisjes 

niet wat betreft het aantal goede voor-
spellingen en het gemiddelde niveau van 
de verklaringen. Bij het analyseren van de 
niveaus van de verklaringen waren er weinig 
verschillen. Bij de drijven/zinken-taak was 
er alleen een verschil bij het beschrijvende, 
lagere niveau. In tegenstelling tot het eerste 
onderzoek lieten nu jongens iets vaker dit 
lage niveau zien dan meisjes. 

Het opvallendste verschil was ook ditmaal 
te vinden bij het aantal keren dat jongens 
en meisjes geen verklaring wisten te geven. 
Tijdens de eerste afname gaven meisjes 
vaker geen verklaring dan jongens op 
beide taken. Dit verschil was bij de tweede 
afname niet meer aanwezig bij de drijven/
zinken-taak. Zowel de jongens als de 
meisjes gaven bij de tweede afname vrijwel 
altijd een verklaring. Bij de hellingtaak bleef 
het verschil wel bestaan. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de tweede afname 
van de hellingtaak redelijk veel verschilde 
van de eerste afname terwijl de drijven/zin-
ken-taak erg veel op de eerste afname leek. 

Een bekendere taak leidt blijkbaar tot meer 
verklaringen.

Uit deze twee onderzoeken blijkt dat jon-
gens en meisjes in de kleuterleeftijd op een 
gelijk niveau voorspellingen en verklaringen 
kunnen geven over een wetenschap- en 
techniektaak. Echter, meisjes geven iets 
minder vaak een verklaring. In plaats van 
dat ze een fout antwoord geven, houden 
ze vaker hun mond. Hier ligt een duidelijke 
rol voor de omgeving: probeer meisjes te 
stimuleren om verklaringen te geven zodat 
ze de gelegenheid hebben om hun redene-
ringen verder te ontwikkelen. Als meisjes 
op deze jonge leeftijd al minder ervaring op-
doen dan jongens, zal het later moeilijk zijn 
om ze alsnog te betrekken bij wetenschap 
en techniek, zeker gezien de nog heersende 
stereotyperingen.
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Uit de visie van de Kubusschool

Talentontwikkeling 
Talent wordt op de kubusschool niet gezien als een vast-
staande eigenschap van een kind. Talentontwikkeling is 
een dynamisch en cyclisch proces. Talent kan tot bloei ko-
men door goede condities en structuren te organise¬ren 
voor kinderen.

Onderzoekend leren
Op de kubusschool wordt de nieuwsgierigheid van kin-
de¬ren als de motor van het leren aangewend. De drive en 
de motivatie om onbekende problemen te exploreren zet 
kinderen aan tot nadenken, handelen en reflecteren.

Lerend vernieuwen
Bij de ontwikkeling van de kubusschool is lerend vernieu-
wen de veranderaanpak. Hierbij vormen insta¬biliteit en 
dialoog de motor achter de ver¬andering. Bij lerend ver-
nieuwen wisselen schoolleiders, leer¬krachten en scholen 
onderling perma¬nent kennis uit. On¬afhankelijk denken 
wordt gestimuleerd en er is ruimte om verschillende op-
vat¬tingen te onderzoe¬ken en naast elkaar te zetten.
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Dat wetenschap en techniek op de basisschool thuishoort is voor obs 

Schuilingsoord in Zuidlaren heel vanzelfsprekend. De school doet 

enthousiast mee aan verschillende trajecten en ziet de mogelijkheid deze 

met elkaar te verbinden. 

‘Het team heeft meerdere scholingen gehad 
van de Hanzehogeschool over het geven 
van Wetenschap- en Technieklessen en over 
onderzoekend leren’, vertelt Heidi Rubingh, 
directeur. ‘En omdat we vindplaatsschool 
zijn hebben ook meerdere leerkrachten de 
TK videocoaching  gevolgd.’ De school is 
ook academische basisschool en Kubus-
school. De verschillende trajecten dragen 
in haar ogen bij aan de ontwikkeling tot 
een school die de onderzoekende houding 
in haar vezels heeft. ‘We streven naar 
onderzoekende leerkrachten, onderzoeken-
de schoolleiders maar ook naar onder-
zoekende leerlingen.’ Marleen Wijnands, 
leerkracht, heeft het afgelopen schooljaar 
met de lessencyclus Leren onderzoeken 
gewerkt in het kader van het onderzoek 

naar meer- en hoogbegaafde kinderen. ‘Het 
maakt erg veel uit wat voor vragen je stelt’, 
vertelt Marleen. ‘Ik ben ook in gaan zien dat 
het heel waardevol is als leerlingen zelf iets 
ontdekken, daar leren ze veel meer van dan 
als ze alleen informatie krijgen. Ik pas het 
nu ook toe bij de spellingles, ik wijs ze op 
het doel en laat ze actief meedenken door 
de juiste vragen te stellen.’ 

De zeven academische basisscholen gaan 
nu allemaal de leerlijn Leren Onderzoeken 
uitvoeren en zelf onderzoek doen naar 
de kwaliteit van deze leerlijn. Binnen het 
project loopt ook een onderzoek naar het 
verbeteren van de zoekvaardigheden van 
kinderen op het internet. Want ontdekken-
de leerlingen moeten natuurlijk ook op 

heel veel verschillende manieren aan hun 
informatie komen en internet is daar één 
van de bronnen voor.

Met het Kubusschooltraject werkt de school 
mee aan de ontwikkeling van het vak ‘Expe-
rimenteren’. ‘De visie van de Kubusschool 
sluit goed aan bij onze school’, vertelt 
Heidi. ‘Ze willen werken vanuit de nieuws-
gierigheid van kinderen en vinden talen-
tontwikkeling belangrijk. Dat is precies wat 
wij ook willen’. De verschillende trajecten 
staan op deze school niet los van elkaar: ‘Ze 
versterken elkaar juist. Het team ontwikkelt 
zich steeds verder en deze trajecten helpen 
om de aandacht voor dit onderwerp vast te 
houden.’

Werken aan 
schoolontwikkeling: 
van onderzoekende 
schoolleiders tot 
onderzoekende 
leerlingen
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Rekenen en techniek 

gaan hand in hand, 

maar hoe zit het met 

de techniek van het 

rekenen? 

Elke VO-school is momenteel druk bezig het rekenonderwijs vorm te geven. 

In de driehoek Leerling – Leraar – Materiaal merken veel VO- leraren dat de 

kennis van het rekenen zoals dat in het basisonderwijs wordt gegeven, ontbreekt 

of onvoldoende aanwezig is, terwijl er wel op voortgebouwd wordt. Dit gebrek 

aan kennis staat het stimuleren van rekentalenten bij VO-leerlingen in de weg.

VO-leraren hebben vragen als: ‘Hoe krijgen de basisschoolleerlin-
gen rekenen aangeboden? Welke methoden zijn er in de markt? 
Welke didactische principes liggen eraan ten grondslag? Hoe krijg 
ik de leerlingen geïnteresseerd? Wat is nu eigenlijk dyscalculie 
en hoe kan ik met rekenproblemen in de klas omgaan?’ Maar ook 
leven er nog concretere vragen als: ‘Hoe gaat dat eigenlijk met die 
nieuwe manier van staartdelen? En waarom wordt dat zo aange-
leerd? Ik snap zelf wel hoe je 345*3,5 uitrekent, maar hoe leg ik dat 
een zwakkere leerling uit? Oh ja, en delen door een breuk is verme-
nigvuldigen met het omgekeerde. Maar hoe maak ik dat inzichte-
lijk?’ Al die vragen kunnen natuurlijk op papier beantwoord worden, 
maar het werkt veel beter om deze in de praktijk te beantwoorden 
volgens de principes van Talentenkracht. Dus leren andere vragen 
te stellen, te oefenen en feedback te geven samen met collega’s. 
 
Het Zernike College is tevreden. Henk Zijlstra, rekencoördinator van 
het Zernike College, vertelt: ‘We hebben met 50 rekendocenten de 
cursus ‘Rekenen en didactiek in het basisonderwijs’ van de Pedago-
gische Academie Hanzehogeschool Groningen gevolgd. De inhoud 
werd, mede door de afstemming vooraf, op maat aangeboden. Er 
was veel leuke en interessante variatie in de werkvormen, eyeope-

ners, en nieuwe rekeninzichten. Het was prettig om te weten hoe en 
zeker ook waarom, het zo op de basisschool wordt aangeleerd.’

De ervaring met deze rekencursus is reden voor de Hanzehoge-
school en partners van Bètapunt Noord om ook aansluitingscur-
sussen op te zetten rondom de leerlijn Techniek Talent & Energie. 
Want de talentontwikkeling moet natuurlijk niet stoppen bij de 
knip tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In het 
volgende magazine leest u meer over dit nieuwe project.

Voor informatie over de rekencursus kunt u 
contact opnemen met Mark Terpstra, 
(m.r.terpstra@pl.hanze.nl).

Voor het project Techniek Talent en Energie 
kunt u Grietha de Boer, projectleider 
Groningen benaderen 
(grietha.deboer@betapuntnoord.nl )
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Cool, we reizen echt door de ruimte!’ ‘Ik zie m’n sterrenbeeld!’ ‘Saturnus, 

dat is mijn lievelingsplaneet!’ Zomaar wat kreten van kinderen die een 

interactieve presentatie bekijken in het Kapteyn Mobiele Planetarium, één 

van de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. In de 

opblaasbare koepel kan de sterrenhemel geprojecteerd worden en is het 

mogelijk om een virtuele reis naar andere planeten te maken. De verwondering 

van kinderen is duidelijk te merken als we met groep 6/7 in de duisternis zitten. 

Maar hebben de kinderen ook iets van het kosmisch bezoek geleerd? 

Een reis door 

de ruimte: 

Onderwijs-

leerprocessen 

in het 

Kapteyn 

Mobiele 

Planetarium
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Het komt regelmatig voor dat scholen meedoen aan een interessan-
te activiteit met een wetenschappelijk karakter, zoals een bezoek 
aan een science center of, in dit geval, een presentatie in het 
Kapteyn Mobiele Planetarium. Hoewel er meestal voorbereidend 
lesmateriaal geleverd wordt, is er in het lesprogramma op school 
niet altijd ruimte om daarmee te werken. Leidt dat tot verschillen in 
redeneren bij kinderen? In het onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen en van de Hanzehogeschool Groningen, dat gekoppeld 
is aan het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland, is gekeken 
welke aanpak het beste werkt. 

Hoewel scholen vaak het Kapteyn Mobiele Planetarium boeken zon-
der daaraan lessen te verbinden, blijkt een inbedding in een kort 
programma een duidelijke meerwaarde te hebben, vooral als dit 
wordt gekoppeld aan de TalentenKracht-werkwijze. Zo’n program-
ma bestaat uit voorbereidende lessen, waarbij concreet materiaal 
wordt gebruikt, zoals een tellurium (een instrument om de draaiing 

van de aarde om de zon na te bootsen). Ook een les na afloop, om 
het geleerde nog eens te bespreken, hoort hierbij. Het blijkt dat 
de kinderen die dit programma gevolgd hebben vaker complexe 
uitingen doen, ze herkennen bijvoorbeeld vaker planeten of kunnen 
beter fenomenen uitleggen. 

Fragment waarbij complex redeneren naar voren komen
Daarbij is het belangrijk dat de leerkracht een open lesstijl aan-
houdt. Vooral het achterhalen van  denkprocessen van kinderen 
is van belang. De leerkracht kan daarop doorvragen en eventueel 
bijsturen. Zo wordt voorkomen dat er niet over de hoofden heen 
wordt gepraat en het leren naar een hoger plan wordt gebracht. 
Om een groter leereffect bij de kinderen te bereiken is het dus van 
belang dat activiteiten, zoals een bezoek aan het Kapteyn Mobie-
le Planetarium, ingebed zijn in een lesprogramma op school dat 
aansluit bij het bezoek.

Leerkracht: Waarom zien we dan niet dat die poolster draait?
Kind: Eh... omdat die ook draait?
Leerkracht: Ja, maar dat doen al die…
Kind: Die draait altijd mee?
Leerkracht: Die draait mee?
Kind: Draait met de aarde.
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Jonge kinderen als kleine 

wetenschappers: wat is 

de rol van samenwerking 

tussen kinderen? 

Uit ontwikkelingspsychologisch onderzoek weten we dat kinderen al op jonge 

leeftijd over complexe redeneervaardigheden beschikken. Het begrip van de 

wereld ontwikkelt zich al kort na de geboorte. Jonge baby’s zijn bijvoorbeeld al in 

staat tot het onderzoeken van objecten die binnen handbereik liggen. Zij richten 

zich hierbij vaak op perceptuele informatie, zoals kleur, geluid en materiaal. Deze 

exploratie van voorwerpen wordt steeds complexer en gaat steeds meer gepaard 

met het kunnen verwoorden van kennis. Aan de hand hiervan begrijpen jonge 

kinderen de wereld steeds beter.
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Jonge kinderen zijn in staat tot het stellen van vragen (bijvoor-
beeld: ‘waarom is de maan zo licht?’), het geven van beschrijvingen 
(zoals: ‘de blaadjes worden geel’) en het doen van  voorspellin-
gen (bijvoorbeeld: ‘als ik hem los laat, gaat ie zinken’).  Kinderen 
worden daarom wel eens beschreven als ‘kleine wetenschap-
pertjes’, op zoek naar begrip van de wereld om hen heen (zie 
bijvoorbeeld literatuur van Gopnik en Melzhoff, 1997). Het begrip 
‘wetenschappelijk redeneren’ verwijst naar dit idee van kinderen 
als kleine onderzoekers. Vaardigheden als beschrijven, voorspellen 
en verklaren staan ook vaak centraal tijdens een Wetenschap- en 
Techniekles in de klas. In een Wetenschap- en  Techniekles is ech-
ter ook altijd sprake van interactie, enerzijds tussen leerkracht en 
kinderen, anderzijds tussen kinderen onderling. 

Het onderzoek
Er vindt op dit moment een onderzoek plaats aan de Rijksuni-
versiteit Groningen naar de relatie tussen het wetenschappelijk 
redeneren van kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar en hun 
onderlinge interactie tijdens een Wetenschap- en Techniek-taak. De 
kinderen doen in tweetallen een reeks wetenschappelijke taakjes 
waarvan de ene reeks gaat over luchtdruk en de andere over 
hellingen. De kinderen zijn leerlingen van een internationale school 
waar de voertaal Engels is. Tijdens de taak worden (volgens een 
vast protocol) vragen gesteld die beschrijvingen, voorspellingen en 
verklaringen uitlokken. Alle taaksessies worden op video opgeno-
men en naderhand gecodeerd (zie Box 1 voor enkele voorbeelden). 
Er wordt ook gekeken naar de verschillende spontane vormen van 
samenwerking tussen de kinderen en de aanwezigheid van weten-
schappelijk redeneren.

Interacties tussen kinderen: grote verschillen
Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. De resultaten 
over de eerste meetmomenten laten het volgende zien: 

• Er is een grote variatie in de manier waarop de jonge kinderen 
met elkaar omgaan. Hoewel de kinderen de opdracht krijgen 
om met elkaar samen te werken en te spelen, gebeurt dat 
lang niet altijd. Sommige kinderen werken vooral parallel aan 
elkaar, zijn passief of kopiëren de antwoorden en gedragingen 
van de ander. Leeftijd lijkt hierbij een rol te spelen. 

• De redeneervermogens van de kinderen zijn ook erg ver-
schillend. Waar sommige kinderen zich beperken tot het 
benoemen van perceptuele aspecten (dus wat zij waarnemen, 
bijvoorbeeld ‘omdat ie naar boven gaat’), kunnen anderen 
al één of twee aspecten van de onderliggende mechanis-
men benoemen (‘er zit lucht in dat er niet uit kan’).  Op deze 
leeftijd maken kinderen nog nauwelijks gebruik van abstracte 
begrippen.

• Bij sommige kinderen is er een relatie tussen de interactie 
met de klasgenoot en het redeneren, terwijl deze aspecten 
bij andere kinderen totaal los van elkaar lijken te staan. 
Sommige kinderen maken alleen gebruik van de complexere 
vormen van redeneren (zoals het geven van verklaringen) op 
die momenten dat zij samenwerken. Bij andere kinderen is dit 
niet het geval. 

De variatie tussen de kinderen is dus groot, wat betreft alle aspec-
ten. De volgende stap in het onderzoek is deze verschillen in dyna-
miek te beschrijven en nader te onderzoeken. Daarnaast wordt ook 
gekeken naar de lange termijnverandering van het redeneren en de 
manier van samenwerken in de loop van het schooljaar. 

Voorbeelden van beschrijvingen, voorspellingen en verklaringen bij de taken op de hellingtaak.

Beschrijvingen Voorspellingen Verklaringen

Vraag:  Vraag:  Vraag: 
wat is het verschil tussen deze ballen? Wat gebeurt er als je de bal zou loslaten? waarom rolt de bal zo snel?

Deze is klein en deze is groot Hij rolt naar beneden Omdat hij heel snel is

Deze is heel glad Hij rolt heel snel Omdat ie groot is 

Deze is niet ruw Hij doet niets Omdat ie glad is

Referentie: 
Gopnik, A. Meltzoff A. (1997). 
Words, Thoughts, and Theories. 
Cambridge, MA: MIT Press. 

Veel dank aan de International School of Groningen (GSV), en 
alle kinderen en ouders die dit onderzoek mogelijk hebben 
gemaakt.
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Wetenschap, natuur en techniek 
en ouderbetrokkenheid

Ouders ogen geven:

Wetenschap, natuur en techniek lenen zich er uitstekend voor om 
ouders te betrekken bij het leren op school en hen uit te nodigen 
ook thuis aan de slag te gaan. Scholen kunnen met de map Ouders 
ogen geven een serie ouderbijeenkomsten (voor groep 1 en 2) 
organiseren, die aansluiten bij de Wetenschap- en Technieklessen 

op school. In de map zitten onder andere materialen voor drie 
ouderbijeenkomsten, een lessenserie rond het boek Owie en het 
geheime ding en Ouderhulpkaarten om ouders mee naar huis te 
geven. De map is, in het kader van Betapunt Noord, ontwikkeld 
door Cedin en de RuG.

Voor meer informatie en bestellen
m.vos@cedin.nl



Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd. Dit geldt zowel 
voor kinderen als voor leerkrachten. Om die talenten maximaal 
te ontplooien is het van belang kinderen te ondersteunen en te 
stimuleren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een rijke leer-
omgeving. Dat doen wij onder andere door samen met scholen, 
bedrijven en lokale overheden educatieve projecten te ontwik-
kelen waarin wetenschap en techniek een hoofdrol spelen.  

Bètapunt Noord is een initiatief van negen noordelijke school-
besturen, de Hanzehogeschool Groningen, NHL, Stenden, 
CEDIN, Klassewijzer en de RuG. Alle basisscholen in Noord-Ne-
derland en instanties die zich bezig houden met wetenschap en 
techniek in het onderwijs kunnen gebruikmaken van de dien-
sten van Bètapunt Noord. Op de website www.betapuntnoord.
nl is alle informatie te vinden over projecten, nieuwe activiteiten 
en interessante evenementen in de regio. Voor vragen en meer 
informatie kunt u terecht bij de regionale projectleiders.

BEtapunt Noord:
krachtige samenwerking

Voor meer informatie en bestellingen kunt u 
contact opnemen met mcfraiquin@gmail.com.

Projectleider 
regio Groningen
Grietha de Boer 

M grietha.deboer@betapunt.nl

T 06 53 16 18 36

Projectleider 
regio Friesland
Anke Postma

M anke.postma@betapuntnoord.nl 

T 06 12 74 33 21

Projectleider 
Drenthe
Gerrit Rotman

M gerrit.rotman@betapuntnoord.nl

T 06 21 70 25 41

kijk ook eens op 
www.betapuntnoord.nl

Voorlezen, onderzoeken, ontdekken: 
doe- en ontdekboeken voor groep 1 t/m 3

Marianne Fraiquin en Henderien Steenbeek
Met illustraties van Marijke Klompmaker
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De Owie-boeken lenen zich uitstekend 
voor een serie van vijf  Wetenschap&-
Techniek-lessen voor groep 1 t/m 3, 
waarin voorlezen (woordenschat) 
en zelf ontdekken vloeiend in el-
kaar overlopen. Bij de activiteiten 
staan aansprekende illustraties; 
de boeken bevatten tevens 
informatie over de achterlig-
gende principes. De lesbrief 
bij Owie en het geheime ding is te 
downloaden via www.talentenkracht.nl. Owie en het 
raadsel van de schatkaart zal binnenkort beschikbaar zijn. 

Bètapunt Noord wil kinderen en 

leerkrachten enthousiast maken 

voor wetenschap en techniek, met als 

doel meer technisch personeel voor de 

toekomst. Dat is goed voor de landelijke 

economie in het algemeen en de 

regionale economie in het bijzonder.

Owie en het geheime ding 

Owie en het raadsel  

van de schatkaart



Contactgegevens
Bètapunt Noord
Zernikeplein 7
9747 AS  Groningen
Tel 050-5957797
www.betapuntnoord.nl


