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“Kinderen sprankelen. Kinderen hebben de toekomst. De basisschoolleerlingen van nu zijn de volwassenen 

van morgen, die onze wereld gaan gebruiken en bewaren. Als we stimuleren dat kinderen zich op jonge 

leeftijd oriënteren op deze wereld en hun talenten om met de wereld om te gaan, dan hebben we daar 

allemaal plezier van!” 1

Als mondige burgers zullen kinderen straks beslissen over nieuwe ontwikkelingen. Als bewoners van deze    

wereld zullen ze allerlei nieuwe technologieën gebruiken en willen begrijpen. Een groot aantal kinderen zal een 

beroep kiezen waarin Wetenschap en Techniek een belangrijke rol speelt. Voor voeding, gezondheidszorg, energie, 

duurzaamheid, wonen, transport en communicatie zijn we straks afhankelijk van hen. 

Dus is het óók belangrijk oog te hebben voor Bètatalenten en hen de ruimte te geven om zich verder te kunnen 

ontwikkelen! Daarom biedt Bètapunt Noord u dit derde magazine aan.  Vol met ideeën en ervaringen. Om u 

enthousiast te maken en om in de klas mee aan het werk te gaan!

Bètapunt Noord ondersteunt besturen, scholen en leerkrachten om Wetenschap en Techniek te implementeren in 

het onderwijs. De partners binnen Bètapunt Noord werken met schoolbesturen uit Groningen, Drenthe en Friesland 

samen om dit vorm te geven.

Nieuwe ambities voor 2014-2016 zijn inmiddels door Bètapunt Noord geformuleerd. De basis hiervoor is het 

“Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs”, op 1 oktober 2014 gelanceerd 

door de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker. De actiepunten hebben een verbinding met het Techniekpact 

2020 en in de uitwerking zoeken we verbinding met het voortgezet onderwijs, de provincies, TechNetkringen en het 

bedrijfsleven. De rol van schoolbesturen is verder versterkt. Zij kunnen ook beleidsmatig de juiste impulsen geven 

aan het ontwikkelingsperspectief van de kinderen in een snel veranderende maatschappelijke context. 

Veel meer informatie over de partners, de deelnemende schoolbesturen, de plannen, good practice en de nieuwste 

ontwikkelingen kunt u vinden op www.betapuntnoord.nl. 

Maar eerst veel leesplezier met dit magazine!

 

Hans Greidanus

1. Citaat van Hanno van Keulen
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Onlangs zijn de leerlingen van De 
Wrâldpoarte voor de eerste keer naar 
een bouwlocatie van de Centrale As ge-
weest. Na een uitgebreide uitleg over 
het bouwproject onderzochten de kin-
deren welke invloed de bouw heeft op 
de omgeving. De leerlingen hebben een 
geweldige, leerzame middag gehad!

W&T-lessen geven is uitdagend en leuk! 
Het verruimt de blik van de leerkrachten 
en prikkelt hen om vanuit een technolo-
gisch perspectief te denken.

Omdat er in de toekomst andere banen 
zijn dan nu hebben kinderen andere 
vaardigheden nodig zoals creatief en 
probleemoplossend denken en goed 
samenwerken.

In onze vereniging worden in alle groepen 
lessen W&T gegeven. De manier waarop 
verschilt sterk per school. Sommigen doen 
dat met projecten zoals de Centrale As 
en de First Lego League, andere scholen 
hebben W&T opgenomen in een circuit en 
bij weer anderen is het keuzewerk op week- 
of dagtaken. Ook qua onderwerpkeuze is er 
veel diversteit. Sommige scholen gebruiken 
de methode Leefwereld, andere scholen 
werken rond het thema Constructie. Cen-
traal in de lessen staat dat leerlingen zelf 
actief bezig zijn, onderzoek doen, antwoor-
den zoeken op vragen of ontwerpen maken.

Op iedere school is een techniekcoördinator 
aangewezen, die hiervoor scholing krijgt. 
Daarnaast hebben de midden- en boven-
bouwleerkrachten een workshop over Talen-
tenkracht gevolgd. Dit schooljaar besteedt 
een aantal teams aandacht aan het werken 
met de wetenschappelijke methode in 
teambijeenkomsten. 

Leerlingen van de scholen die dichtbij de te 
bouwen Centrale As liggen, hebben in no-
vember 2013 voor de duur van drie jaar een 
technisch ‘kunstwerk’ geadopteerd. Dat kan 
een viaduct, een aquaduct, een rotonde of 
een onderdoorgang zijn. Als onderdeel van 
het driejarige project gaan de leerlingen een 
aantal keer per jaar op locatiebezoek en/of 
krijgen ze een gastles van een educatieme-
dewerker van de Centrale As. De volgende 
thema’s komen aan bod: ontwerpen, meten, 
grondwerk, bouwtechniek, asfaltering, 
inrichting van de weg en verkeerseducatie 
en ecologie.

De samenwerking met de Centrale As is een 
mooie manier om kinderen kennis te laten 
maken met Wetenschap en Technologie. 
Kinderen komen er immers op alle moge-
lijke manieren mee in aanraking en het is 
van groot belang dat zij ermee opgevoed 
worden. Zo leren ze ook beroepen kennen 
waar ze later eventueel voor kunnen kiezen.

4 | Bètapunt Noord Magazine |  Tekst Lisette van Heusden 

Leerlingen 

adopteren een 

kunstwerk

Hoe wordt een aquaduct gebouwd? Wat gebeurt er met de dieren die zich in 

het gebied bevinden waar een rotonde wordt aangelegd? De komende drie 

jaar gaan de leerlingen van groep 6, 7, en 8 van een aantal scholen van PCBO 

Tytsjerksteradiel met dit soort vragen aan de slag in samenwerking met de 

Centrale As. Aanleiding is de rondweg die aangelegd wordt rondom Dongeradeel, 

Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland; de Centrale As. Eind vorig jaar is 

PCBO Tytsjerksteradiel een samenwerking gestart met de Centrale As om invulling 

te geven aan Wetenschap en Technologie (W&T).
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Vanaf 2011 onderzochten negen basisscho-
len in Noord Nederland gesteund door de 
drie Noordelijke Pabo’s en de Stichting 
Technasium de haalbaarheid van een nieuw 
vak “experimenteren” op de basisschool. 
Aan het eind van het onderzoek wilden we 
antwoord hebben op de vragen:

-  Bevordert experimenteren de talentont-
wikkeling door een dynamische interactie 
tussen leerling, leerkracht en materiaal?

-  Bevordert experimenteren bètatechnisch 
inzicht&enthousiasme door authentieke 
opdrachten van externe opdrachtgevers 
waarbij experts vragen beantwoorden?

-  Is het concept kubusschool aantrekkelijk 
en kun je het invoeren op andere scholen?

Authentiek onderwijs
De visie van de kubusschool rust op 6 pij-
lers. Constructivisme van kennis en ervarin-
gen door onderzoekend en samenwerkend 
leren om tot optimale talentontwikkeling 
te komen door al samen lerend te vernieu-
wen. Iedere school en onderwijssysteem 
zal dit als basis hebben. De kubusschool 
onderscheidt zich van ander projectonder-
wijs door de pijler authentiek onderwijs: 
onderwijs aan de hand van reële opdrach-
ten uit de praktijk. 

In het voortgezet onderwijs heeft het vak 
onderzoek&ontwerpen (O&O) op een Tech-
nasium ervaring met authentiek onderwijs. 
Op een Technasium dienen de reële op-
drachten uit de praktijk als voorbeeld voor 
een beroep. In het basisonderwijs komen 
de authentieke opdrachten uit de omgeving 

van de school. De leerlingen gaan de school 
uit om te kijken bij de opdrachtgever en 
experts komen de school in om vragen te 
beantwoorden die de leerlingen hebben 
bedacht.

Kubusprojecten
Bij de uitvoer van een kubusproject staan 
de zes kwaliteiten van de experimenteer-
cyclus centraal, namelijk vragenstellen, 
uitproberen, maken, uitleggen, overdenken 
op basis van samenwerken. Vervolgens ont-
staan er van zelf nieuwe vragen waarmee de 
cyclus opnieuw wordt doorlopen. De eerste 
en misschien daardoor wel de belangrijkste 
kwaliteit is vragenstellen. Hoe leer je goede 
vragenstellen? Hoe leert een leerkracht de 
kinderen goede vragen te stellen? Leiden 
goede vragen tot een beter eindproduct?
Afgelopen jaar hebben de scholen die 
meedoen aan het haalbaarheidsonderzoek 
kubusprojecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld 
het ontwerpen van een speeltoestel in de 
speeltuin om de hoek bij de school. De 
externe opdrachtgever was de Gemeente 
of speeltuinvereniging en de expert een 
speeltoestellenfrabrikant. Het idee was 
een toestel met water te ontwerpen. Dus 
wateronderzoeksintituut Wetsus kwam met 
allemaal proefjes en vertelde zelfs over Blue 
Energy, de energie die op de grens van zoet 
en zout water wordt opgewekt. Het bleek 
dat vooral de veiligheid van de speeltoe-
stellen uitermate belangrijk is: hoe staan 
de speeltoestellen vast, hoe hard kom je op 
de grond terecht en als er iets mis gaat hoe 
gevaarlijk is het dan?
Bij een ander project kwam de vraag van 

een marktverkoper van fietsen. Hoe kan ik 
de fietsen makkelijk in en uit de vrachtauto 
krijgen? De oplossingen waren heel divers: 
het ene groepje leerlingen kwam met rails, 
anderen bedachten een constructie met 
takels via katrollen. Ook werd een inschuif-
bare loopplank ontworpen. Deze moest 
wel licht genoeg zijn om het in en uit te 
kunnen duwen, dus voorzien van gaten. Het 
oppervlak mocht natuurlijk niet glad zijn, 
want anders kon de marktkoopman er op 
uitglijden.

Afsluiting haalbaarheidsonderzoek
Tijdens het kubusonderwijs losten de leer-
lingen enthousiast en serieus hun probleem 
op en presenteerden hun oplossing aan de 
opdrachtgevers en de experts en vaak ook 
ouders. Je ziet het gebeuren in de klas, de 
onderwijsdynamiek vanuit enthousiasme 
dat je zo graag in de klas wilt zien. Het 
schoolleidersoverleg heeft door de goede 
ervaringen met kubusprojecten besloten 
een businessplan te schrijven om van de 
kubusschool een „sterk merk” te maken. 
Kubusprojecten worden daarbij structureel 
opgenomen in het curriculum, met een hel-
dere verantwoording, het geeft een duidelij-
ke profilering van de school en voldoet aan 
w&t normen zoals die gelden vanaf 2020.

We verwachten dat we dan kunnen zeggen 
“De kubusschool, daar leer je experimen-
teren!”

De kubusschool, 

daar leer je 

experimenteren!
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De traditionele vorm van kennisoverdracht, de leerlingen lezen informatie uit 

een boek of de leerkracht legt uit hoe iets werkt, lijkt minder geschikt voor het 

onderwijzen van wetenschap en techniek. In deze setting zijn de leerlingen passief en 

worden ze niet geactiveerd om te ontdekken, exploreren, zelf na te denken of om hun 

gedachten te verwoorden. Talentenkracht wil een andere manier van kennis vergaren 

voorstellen, een manier om leerlingen van alle leeftijden enthousiast en nieuwsgierig 

te maken en te stimuleren tot redeneren. Hoe? Door aan te sluiten bij de natuurlijke 

nieuwsgierigheid van leerlingen, door vragen te stellen die stimuleren en uitnodigen tot 

nadenken. Met wat voor soort vragen kunnen leerkracht dit bereiken? 

Maar ik wil geen 

vragenvuur...

Er zijn verschillende soorten vragen, die elk 
verschillende soorten antwoorden uitlok-
ken. Zo kent iedereen het verschil tussen 
open en gesloten vragen. Open vragen 
nodigen uit tot een uitgebreider antwoord 
dat de leerling zelf kan formuleren. Ge-
sloten vragen beperken de leerling eerder 
in zijn antwoordmogelijkheden. Echter, 
binnen de wetenschap- en techniekles moet 
niet alleen onderscheid gemaakt worden 
tussen open en gesloten vragen, maar juist 
ook tussen kennisvragen en denkvragen. 
Wetenschap en techniek gaat over veel 
meer dan alleen feitenkennis: het gaat om 
exploreren, ontdekken, leren hoe iets werkt 
en dat kunnen verwoorden. Een belangrijke 
stap is om als leerkracht vragen te stellen 
die leerlingen uitnodigen te vertellen wat 
ze denken, zoals ‘Wat denk je dat er gaat 
gebeuren als we olie bij water gieten?’ of 
‘Hoe denk je dat het komt dat de olie op 
het water blijft liggen?’. Het effect van het 
stellen van dergelijke vragen is tweeledig: 
leerlingen geven complexere antwoorden 
en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen.
 
Denkvragen leiden vaak tot antwoorden 
die een complexer niveau van redeneren 
verlangen. Leerlingen worden aangezet tot 
nadenken, moeten zich abstracte voorstel-
lingen kunnen maken en oorzaak-gevol-

grelaties leren leggen. De manier waarop 
voorgaande denkvragen zijn geformuleerd 
geeft bovendien aan dat er niet een goed 
of fout antwoord is, maar dat de leerkracht 
echt benieuwd is naar wat de leerling denkt. 
In de praktijk blijkt dat een simpele toevoe-
ging als ‘Wat denk je?’ er al toe kan leiden 
dat kinderen meer durven te vertellen wat 
ze denken en minder bang zijn het verkeer-
de antwoord te geven (dat is er immers 
niet!). Door samen met de leerlingen op 
zoek te gaan naar een antwoord, eventueel 
met behulp van de hele klas, wordt een 
gevonden antwoord ook eerder voor waar 
aangenomen. De leerlingen hebben het ge-
voel het antwoord zelf gevonden te hebben 
en dus zelf de regie te hebben. Hierdoor 
wordt het geleerde beter geconsolideerd, 
wat uiteindelijk het doel is van de weten-
schap- en techniekles. 

Deze benaderingswijze leidt er bovendien 
toe dat kinderen zich veiliger voelen om 
zelf ideeën aan te dragen, antwoorden te 
formuleren of vragen te stellen. Vaak komen 
de opmerkingen van leerlingen voort uit 
nieuwsgierigheid omdat er iets onverwachts 
gebeurt tijdens een les of omdat er hiaten 
zitten in het kennisniveau van de leerlingen. 
Deze opmerkingen en vragen worden door 
volwassenen niet altijd meteen begrepen. 

Het is bijna een automatisme om de inten-
tie van leerlingen te gaan invullen vanuit de 
eigen kennis en beleving en dan van daaruit 
verder te gaan met het eigen verhaal of 
verder te zoeken naar ‘het juiste antwoord’. 
Soms is dit echter een gemiste kans. Het 
is beter er vanuit te gaan dat de leerlin-
gen niet zomaar iets zeggen, maar aan te 
nemen dat de opmerking voortkomt uit 
iets dat hen boeit. Het is daarom de moeite 
waard om te vragen wat leerlingen precies 
bedoelen (‘Wat bedoel je daarmee?’, ‘Kun 
je dat verder uitleggen’, ‘Waarom denk je 
dat?’). Zo wordt bovendien aangesloten 
bij de interesse en nieuwsgierigheid van 
de leerlingen. Ook als een leerling een 
‘fout’ antwoord geeft op een vraag is het 
uitermate belangrijk om door te vragen. 
Met name het proces van hoe een leerling 
tot een antwoord komt is belangrijk om 
leerlingen te stimuleren tot wetenschappe-
lijk redeneren. Door de aandacht te richten 
op het denkproces van leerlingen wordt 
doorvragen steeds makkelijker en meer 
een automatisme door.. Het doel hiervan is 
om leerlingen uiteindelijk tot een adequate 
verklaring of antwoord te laten komen en 
hen op die manier naar een hoger niveau 
van begrip te brengen. Een vragenvuur in 
de klas is dus niet nodig. Leerlingen worden 
meer gestimuleerd door enkele denkvragen 

dan door een veelheid aan kennisvragen. 
De kwaliteit van de vragen is belangrijker 
dan de kwantiteit. 

In de praktijk blijkt dat er nog meer uit de 
opmerkingen van leerlingen gehaald kan 
worden met behulp van doorvragen. Het 
komt regelmatig voor dat leerlingen een 
kort antwoord geven of voordoen wat ze 
bedoelen, terwijl de leerkracht op zoek is 
naar een uitleg of verklaring. Zoals box 1 

aangeeft is het belangrijk om geen genoe-
gen te nemen met een kort antwoord. 

Tot slot is de open, stimulerende, interactie-
ve benaderingswijze niet alleen toepasbaar 
op wetenschap- en technieklessen. Deze 
benaderingswijze kan bij vele andere lessen 
worden toegepast. In de kleuterklassen kan 
zelfs een kringgesprek of een buitenspeel-
activiteit tot prachtige redeneringen van 
leerlingen leiden. Bijvoorbeeld een onver-

wachte uitspraak van een leerling tijdens 
het fruiteten, ‘Mijn rietje doet het niet meer’ 
(van pakje drinken omdat er een gaatje in 
zit, zie box 2), kan leiden tot een prachtig 
spontaan leermoment, mits er adequaat op 
wordt ingespeeld door de leerkracht. Dit 
kleine onderzoek kan verdiept worden door 
vragen te stellen die de leerlingen aan-
zetten tot nadenken over wat er eigenlijk 
gebeurt.
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2013/2014 met de leerlijn. De leerkrach-
ten hebben allemaal de begeleidende 
workshops gevolgd en waren hier positief 
over. Uit de reacties bleek dat de leerlijn 
zowel geschikt is voor scholen die al enige 
ervaring hebben met wetenschap en tech-
nologie, als voor scholen die ermee willen 
beginnen.   

Aan de slag met Techniek, Talent  
en Energie
Bent u geïnteresseerd in de leerlijn Tech-
niek, Talent en Energie en wilt u weten of 
het iets is voor uw school? Neem dan con-
tact op met de projectleiders van Bètapunt 
Noord. 

Bas Pieterse, projectleider Drenthe, bas.
pieterse@betapuntnoord.nl 
Grietha de Boer, projectleider Groningen, 
grietha.deboer@betapuntnoord.nl
www.betapuntnoord.nl

Techniek, Talent en Energie
De leerlijn Techniek, Talent en Energie be-
staat uit spannende lessen voor leerlingen 
van groep 5 t/m 8. Per groep zijn er tien 
afwisselende lessen die de kinderen in 
aanraking brengen met de verschillende 

aspecten van energie. Van energie in je lijf, 
stroomkringen, energie van de zon, mag-
netisme en duurzaam gebruik van energie, 
tot de manier waarop het energiedistribu-
tienetwerk in ons land is vormgegeven. De 
leerlijn maakt kinderen nieuwsgierig, daagt 
uit, bevordert creativiteit en stimuleert om 
oplossingsgericht te denken.

Materialen leerlijn
Alle materialen voor de verschillende groe-
pen, inclusief de mappen met de handlei-
dingen en de werkbladen, worden geleverd 
in een aantrekkelijk vormgegeven techniek-
kar. Alle materialen die de leerlingen nodig 
hebben voor de verschillende experimenten 
zijn in deze kar aanwezig. Een speciale 
website biedt aanvullende materialen en 
filmpjes die de leerlingen gebruiken tijdens 

het maken van de opdrachten. De lessen en 
de werkbladen zijn ook te downloaden van 
deze site.

Voorbereidende workshops
De leerkrachten die met de leerlijn gaan 
werken, volgen ter voorbereiding drie tot 
vier workshops. Tijdens de eerste bijeen-
komst krijgen zij uitleg over de visie achter 
de leerlijn, de uitgangspunten van Talenten-
Kracht en de inhoud van de lessen. Daarna 
volgen ze twee tot drie workshops waarin 
de leerkrachten leren om met de methode 
te werken. Tijdens deze bijeenkomsten is er 
ook tijd om in te gaan op specifieke vragen 
of wensen van de school.

Resultaten tot nu toe
Twintig scholen werken sinds schooljaar 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalde in het masterplan 

Ruimte voor Talent – Ruimte voor Wetenschap en Techniek (2011 – 2016) dat 

wetenschap en techniek in 2016 op alle scholen in voldoende mate behandeld moeten 

worden.1 De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) kreeg van de minister de opdracht 

om hiervoor de kaders op te stellen en te komen met suggesties voor een invulling. Ook 

is besloten dat in 2020 Wetenschap & Techniek onderdeel wordt van het toezichtkader 

van de Onderwijsinspectie. Bètapunt Noord speelt met de leerlijn Techniek, Talent 

en Energie in op deze ontwikkelingen. Scholen die met deze leerlijn werken voldoen 

daarmee aan de eisen die door het ministerie gesteld worden aan onderwijs in 

wetenschap en techniek.

Leerlijn Techniek, 

Talent en Energie

Bekijk een proefles 
Op de website www.betapuntnoord.nl kunt u een goede indruk van de leerlijn krijgen. Klik op de homepage op het kader 
Techniek, Talent & Energie. Vervolgens kunt u doorklikken naar een overzicht van de lesstof. Ook kunt u er van iedere groep 
een proefles bekijken.

Scholen die de leerlijn afnemen krijgen een inlogcode voor de website www.techniektalentenergie.nl. U heeft dan toegang tot alle 
lessen en werkbladen, de filmpjes en het materiaal voor het digibord. Binnenkort starten we op dit afgeschermde deel van de website 
een inhoudelijke helpdesk.

Subsidie 
Scholen die participeren 
binnen Bètapunt Noord en 
die willen gaan werken met 
de leerlijn Techniek, Talent en Energie 
komen in aanmerking voor een aantrek-
kelijke subsidie die via Bètapunt Noord 
geregeld kan worden. Voor meer infor-
matie hierover kunt u contact opnemen 
met de projectleiders.

1 Zie Het Masterplan “Ruimte voor Talent – Ruimte voor 

Wetenschap en Techniek”



Leren gebeurt 

in het hier-en-nu!

Om te kijken wat kinderen geleerd hebben, wordt hun kennis vaak op 
vaste momenten getest. Maar het is niet op die momenten dat kinde-
ren leren. Testen zijn meestal momentopnamen van wat er geleerd is 
over een langere termijn. Kinderen leren echter op de korte termijn-
tijdschaal: tijdens, door en in alle interacties die ze hebben met hun 
omgeving, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De prestatie van 
kinderen in het hier en nu is dan ook niet het simpelweg tevoorschijn 
halen van de juiste informatie in het geheugen van het kind, maar 
het resultaat van de huidige interactie van het kind met zijn/haar 
omgeving. Die omgeving bestaat uit de leerkracht, het materiaal, de 
klasgenoten en alle andere elementen van de situatie.

Deze invloed van de omgeving op de prestatie in het hier en nu 
betekent ook dat er een grote variabiliteit is in de prestatie van een 
persoon. De prestaties van kinderen wisselen dus van moment tot 
moment. Deze variabiliteit is al vele malen door wetenschappelijk 
onderzoek bevestigd en speelt een belangrijke rol in de lange-
termijnontwikkeling. Zo is bekend dat vlak vóór een verandering 
in gedrag of kennis er een periode is van verhoogde variabiliteit. 
Dus een kind heeft het ene moment al een verhoogd inzicht, maar 
presteert het volgende moment weer op het ‘gewone’ niveau. Ook 
breekt er na een periode van verandering vaak een stabiele periode 
aan waarbij het kind op hetzelfde niveau blijft. Deze variabiliteit is 

niet alleen op de lange termijn zichtbaar, maar juist ook op de korte 
termijn.

Kijk eens naar het voorbeeld van een kleuter van vijf jaar, die door 
een volwassene gevraagd wordt of bepaalde voorwerpen zullen 
drijven of zinken. Na verloop van tijd toont de volwassene een me-
talen knikker aan het kind. Het kind voorspelt dat deze zal zinken 
want ‘hij is zo zwaar’. De volwassene laat de metalen knikker vallen 
in een waterbak en, inderdaad, de knikker zinkt. De jongen ver-
klaart: ‘want hij is zo zwaar EN hij is gemaakt van metaal’. Daarna 
krijgt het kind een kleine, gewone knikker. Nu voorspelt de jongen 
het niet goed: de knikker zal gaan drijven want ‘deze is zo klein en 
licht’. Als hij heeft gezien dat de knikker wel degelijk zinkt, zegt hij 
dat de knikker ‘een beetje zwaar is’. Het volgende voorwerp is een 
golfbal, waarvan hij goed voorspelt dat deze zinkt met als reden dat 
deze ‘zwaar en hard is’.
De jongen in het voorbeeld hierboven laat duidelijk variatie zien in 
zijn verklaringen. Zo verwijst hij naar gewicht, materiaal, grootte 
en hardheid. Ook de invloed van de omgeving is duidelijk in dit 
voorbeeld. In vergelijking met de zware, metalen knikker voelt het 
volgende voorwerp, de kleine knikker, licht aan en  doet de jongen 
een foutieve voorspelling. Dit voorbeeld laat niet alleen de grote 
variabiliteit op de korte termijn zien, maar ook de invloed van de 
omgeving.

In een onderzoek is dit effect van de volgorde van objecten nader 
bekeken. Twee groepen kleuters werden individueel ondervraagd 
over het drijven en zinken van veertien verschillende voorwerpen. 
De volgorde van de voorwerpen verschilde echter per groep. Dit 
verschil in volgorde zorgde er bijvoorbeeld voor dat een normale 
knikker door de ene groep in 95 % van de gevallen goed werd 
voorspeld, maar door de andere groep slechts door 44 % van de 
kinderen. Net als de jongen in het voorbeeld, werden de kinderen 
in de laatste groep gevraagd het gedrag van de knikker te voorspel-
len direct na de metalen knikker. De kinderen in de eerste groep 
ontvingen de knikker na het zien zinken van een gummetje. Ook 
bij andere voorwerpen was er een duidelijk verschil te zien in de 
voorspellingen tussen beide volgordes. De verklaringen waarom 

een voorwerp drijft of zinkt, verschilden qua inhoud niet zo sterk 
tussen beide volgordes als de voorspellingen. Wel verwezen de 
kinderen in de tweede groep vaker naar een aspect van dichtheid 
(verwijzing naar grootte, gewicht en/of materiaal). Het vermoeden 
bestaat dat bepaalde objecten makkelijker een verwijzing naar 
dichtheid ‘ontlokken’ en dat dit door de volgorde van objecten 
versterkt kan worden. De prestatie in het hier-en-nu wordt dus niet 
alleen bepaald door de huidige interactie maar ook door wat er een 
moment geleden gebeurd is. 
Ook naar dit kortetermijnproces binnen een interactie is in dit on-
derzoek gekeken. Zo was er bij 31 van de 38 kleuters in het onder-
zoek een hoge variabiliteit te zien in de verklaringen die ze gaven 
binnen een periode van tien minuten, wederom bij een drijven en 
zinken-taak met veertien voorwerpen. Bij kinderen met een hoge 
variabiliteit (drie verschillende complexiteitsniveaus van verkla-
ringen binnen tien minuten) was een toename in de complexiteit 
van de verklaringen te zien binnen deze enkele taak (figuur 1). Niet 
alleen was er een toename in de complexiteit maar ook een afname 
in de variabiliteit in de verklaringen: kinderen gingen steeds vaker 
hetzelfde argument gebruiken om het drijven of zinken van het 
object te verklaren. 

Deze onderzoeken laten niet alleen de invloed van een onderdeel 
van de taakopzet zien, maar ook dat verandering plaatsvindt in het 
hier en nu. De verandering die een kind laat zien in een taak van 
slechts tien minuten kan een proces van leren op de lange termijn 
in gang zetten. De kortetermijn-opeenvolging van acties in een en-
kele taak beïnvloedt dan ook de langetermijnontwikkeling van een 
kind. Deze langetermijnontwikkeling beïnvloedt op zijn beurt weer 
de interactie in het hier en nu. Kortom, langetermijn- en korteter-
mijnontwikkeling zijn met elkaar verweven. 

Om meer te weten te komen over verandering of leren, is het goed 
om te beginnen met kijken naar het hier en nu. Niet alleen binnen 
het onderzoek, maar ook in de dagelijkse omgang met kinderen. 
Het leren gebeurt tenslotte in het hier en nu. 

Voorwerp

Complexiteit van de verklaringen per voorwerp
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Het belang van de omgeving  

en variabiliteit
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Daar vinden ze het heel gewoon dat in alle groepen, vanaf de kleu-
ters tot en met de bovenbouw, elke week aandacht is voor Weten-
schap en Techniek.  Alle groepsleerkrachten geven deze lessen zelf, 
maar niet alleen in hun eigen groep. Voor de jongste groepen en 
de middenbouw hebben ze een leuke opzet bedacht; kinderen uit 
verschillende groepen werken samen aan een bepaalde opdracht. 
Zo komen niet alleen vaardigheden als onderzoeken en redeneren 
aan bod, maar is samenwerken – ook met kinderen die je minder 
goed kent – net zo goed van belang.

Een leerkracht vertelt: ‘Het bevalt heel goed om met gemixte 
groepen te werken. De Wetenschap en Techniekles is daardoor echt 
een speciaal moment in de week. Overal in de school zie je dan 
kinderen die enthousiast bezig zijn met proefjes met hele gewone 

materialen zoals zeepsop, citroensap of spiegels. Of ze ontdekken 
hoe batterijen werken, wat tandwielen zijn en wat je allemaal met 
magneten kunt doen. Kinderen vinden deze lessen heel leuk en 
interessant.’

De school werkt met de methode Leefwereld, maar maakt ook zelf 
een programma, bijvoorbeeld met behulp van de website Proef-
jes.nl. Werken met een methode heeft als voordeel dat er een 
doorgaande leerlijn is door alle groepen heen. Tiny Hoedemaker 
van de Kinderkoepel: ‘Wij gaan zeker door met de wetenschap- en 
technieklessen. Het is erg belangrijk om talenten van kinderen te 
ontdekken en hen nieuwsgierig te maken naar de wereld om zich 
heen.’

Wetenschap en Techniek 

in alle groepen; 

Veel scholen aarzelen nog. Is dat niet veel gedoe, elke week een wetenschap- 

en techniekles? Kunnen de leerkrachten dat wel? Op de Kinderkoepel in 

Leeuwarden spelen dat soort vragen niet meer.

op de Kinderkoepel in Leeuwarden vinden  

ze dat heel gewoon.
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De inhoud is net zo bijzonder: binnen 
worden beelden in 3D getoond op een 
koepelscherm. Een enorm filmscherm 
helemaal om je heen, waarbij je hele ge-
zichtsveld wordt gevuld met beelden. Het 
is alsof je ín een film zit, alsof je iets ècht 
beleeft. Een overweldigende ervaring. Van 
dit soort 3D koepeltheaters zijn er slechts 
een 20-tal in de wereld.
Er worden niet alleen films vertoond. Er 
zijn ook live voorstellingen waarbij in 3D 
door het heelal gereisd wordt. Een presen-
tator maakt de bewegingen en vertelt wat 
de bezoekers meemaken. In de toekomst 

zal het aanbod van Infoversum nog 
gevarieerder worden: reizen door andere 
omgevingen zoals het menselijk lichaam 
of abstracte kunst, muzikale optredens, 
lezingen met prachtige visualisaties en 
congressen. 

Het doel van Infoversum is om een unieke 
belevenis aan te bieden. Het publiek 
vermaken, maar ook iets bij brengen. Door 
het prikkelen van zintuigen kun je mensen 
op een laagdrempelige manier aan het 
denken zetten en zo hun belevingswereld 
vergroten. De intense beleving helpt men-

sen iets te leren: het gaat spelenderwijs 
en haast vanzelf. Een perfecte plek dus 
voor scholen en die wil Infoversum graag 
ontvangen. 
Het aanbod voor scholen bestaat momen-
teel uit educatieve films en sterrenkundige 
live presentaties, al dan niet vergezeld van 
lesprogramma’s. Voor het basisonderwijs 
zijn deze lesprogramma’s momenteel in 
ontwikkeling en binnenkort beschikbaar. 
Programma’s die een verrijking zijn voor 
het reguliere onderwijs, voldoen aan de 
wensen van leerkrachten en zowel leerlin-
gen als leerkrachten inspireren.

Is het een ruimteschip, een 

boot of zelfs een synagoge?

Sinds dit jaar kent Groningen een nieuwe culturele attractie: Infoversum.  

De bouw ervan heeft een jaar geduurd, met een spraakmakend resultaat. 

Het gebouw trekt veel bekijks. Wat gebeurt daar binnen? Kunnen we dat gebouw 

bezoeken?

Met school naar het 3D koepeltheater 

Infoversum

Voor meer informatie over 
schoolbezoeken kunt u mailen 
naar educatie@infoversum.nl.
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Techniekpact Noord 

- Samen de krachten 

bundelen!

Begin 2013 is in Noord-Nederland met veel energie en enthousiasme de 

handschoen van het nationale Techniekpact opgepakt. Overheid, ondernemers 

en onderwijsinstellingen hebben afgesproken om samen met extra inzet en energie te 

werken aan activiteiten die bijdragen aan een sterke en aantrekkelijke technieksector. 

In het regionale pact zijn de nationale ambities uitgewerkt in een concrete aanpak 

voor Drenthe, Fryslân en Groningen. Daarmee is het Techniekpact Noord hét startpunt 

van een groot aantal maatregelen en acties die op korte of middellange termijn 

moeten zorgen voor het werven, opleiden en vasthouden van talent voor de regionale 

technieksector. Het pact is nadrukkelijk geen stuk van of voor bestuurders of 

ambtenaren: het betreft de ambities van ondernemers en onderwijsinstellingen voor 

een sterke technieksector in het Noorden. De aanpak is daarbij gebaseerd op goede 

ervaringen uit de dagelijkse praktijk van scholen en bedrijven.

Praktijkvoorbeeld - Girl power  
in de techniek

Meisjes zijn goed in bèta-vakken, maar kiezen nog onvol-
doende voor de techniek als studierichting. Van der Tuuk: ‘We 
kunnen het ons niet veroorloven om de helft van de potentiële 
werknemers in de techniek langs de kant te laten staan. Daar-
voor is de technieksector – inclusief bouw, chemie en ICT – te 
belangrijk voor de B.V. Noord-Nederland. Daarom zet ik me er 
ook voor in om meisjes en vrouwen te werven en vast te hou-
den voor de technieksector.’ Eind september was de provincie 
Drenthe daarom gastheer voor de door het VHTO georgani-
seerde conferentie ‘Talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie 
voor meisjes in de techniek’, waar ruim honderd docenten en 
leerlingen uit het middelbaar onderwijs aanwezig waren. 

Met het Techniekpact Noord-Nederland geven we antwoord op de 
grote vraag van de technieksector: ‘Wie doet het werk van morgen?’ 
Nu al zijn er signalen dat de demografische verandering de ont-
wikkeling van onze economie gaat vertragen. We leven immers in 
een wereld waarin bedrijven zich dáár vestigen, waar het talent is. 
Investeren in voldoende en goed talent is daarom onmisbaar op elk 
terrein van de Noordelijke economie. 

Wij hanteren een brede definitie van de sector techniek: we richten 
ons onder andere op de metaal- en elektrotechniek, de chemie, 
de energie, de bouw en de installatietechniek. Maar ook in andere 
sectoren, bijvoorbeeld de zorg, is er een groeiende behoefte aan 
technisch geschoold personeel. Gezien de breedte van de behoefte 
aan goed opgeleide technici bestaat er niet zoiets als een ‘one size 
fits all’-aanpak. Wel beseffen de partners van het Techniekpact 
Noord-Nederland dat het vraagstuk dusdanig groot is dat een 
sectorale of lokale benadering onvoldoende is. Daarom hebben 
we een aanpak gekozen die de grenzen van provincies en sectoren 
overschrijdt. 

Wat bruist de techniek in het Noorden! 
De technieksector in het Noorden is ontzettend dynamisch. Onder-
nemers en onderwijsinstellingen weten elkaar goed te vinden. Dat 
blijkt uit de inventarisatie van tientallen noordelijke initiatieven en 
samenwerkingen. Deze initiatieven kennen een grote verscheiden-
heid: het gaat bijvoorbeeld om twintig zeer actieve TechNet-krin-
gen, Centra voor Innovatief Vakmanschap (Water, Food, Energie en 
Bio Based Economy) en een breed scala aan opleidingsbedrijven 

die door of met het noordelijk bedrijfsleven zijn opgezet (bijv. In-
stallatietechniek in Hoogeveen en Metaal in Leeuwarden en het TT 
Institute in Assen).  Met het pact zetten we ons in om de krachten 
te bundelen en de samenwerkingen zo handig mogelijk te organi-
seren. 

Ard van der Tuuk, gedeputeerde Economie en Arbeidsmarkt van de 
provincie Drenthe en bestuurlijk trekker van het Techniekpact in 
Noord-Nederland: ‘We zien dat de sterke samenwerking in het Tech-
niekpact inmiddels tot resultaten leidt. De enthousiaste aanpak 
werpt zijn vruchten af en de kansen op een baan in de techniek 
nemen alleen maar toe. Het imago van de technieksector verbetert 
en daarmee kunnen we de jongeren verleiden om te kiezen voor 
techniek. Techniek heeft de toekomst!’

Talenten van de toekomst- Jong geleerd…
Bekend maakt bemind: Daarom is het van belang om jongens en 
meisjes al vroeg in hun schoolcarrière te laten kennismaken met 
het werk in de techniek. Want als kinderen de techniekles afsluiten 
met ‘supergaaf’ is het fundament gelegd. Bovenaan de prioriteiten-
lijst van het Techniekpact Noord-Nederland staat daarom het thema 
versterking van Wetenschap & Techniek op de basisschool. 

Dit moet eraan bijdragen dat bij jonge mensen de interesse voor 
techniek wordt gewekt. Want ondanks het feit dat het nog wel even 
duurt voordat jongeren die nu op de basisschool zitten hun studie 
uitkiezen, willen wij hen nu al stimuleren om over vijftien jaar de bè-
ta-kant op te gaan! Dat betekent dat wij nu al aan de slag moeten. 
En dat is nodig ook; een tekort aan geschoold personeel levert in 
de toekomst flink wat problemen op. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: techniekpact@
drenthe.nl

Met het Techniekpact naar 2020:
- meer leerlingen kiezen voor techniek
- personeel en vakkennis in de techniek behouden
- een technisch diploma leidt vaker tot een technische baan
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De attitude van leerkrachten ten op-
zichte van wetenschap en technologie 
Voor veel leerkrachten, met name vrouwen, 
blijkt het onderwijzen van W&T een strui-
kelblok. Uit eerder onderzoek is gebleken 
dat mannelijke leerkrachten W&T-onderwijs 
leuker vinden om te geven dan vrouwelijke 

leerkrachten. Eveneens is het zo dat de 
motivatie van leerlingen voor W&T gesti-
muleerd wordt door een enthousiaste leer-
kracht. Het is dus belangrijk voor leerlingen 
om een leerkracht te hebben met positieve, 
niet genderstereotype opvattingen**.

Uit de Talentenkrachtonderzoeken (zie 
onderzoek Sabine van Vondel & Carla 
Geveke) blijkt dat zowel mannelijke 
als vrouwelijke leerkrachten positieve 
opvattingen hebben ten opzichte van het 
onderwijzen van W&T. Maar uit onderzoek 
bij het wetenschapsknooppunt blijkt dat 
mannelijke leerkrachten meer plezier 
ervaren tijdens W&T-onderwijs. Daarnaast 
blijkt uit het onderzoek in de bovenbouw-
klassen dat de vrouwelijke leerkrachten 
zich vaker ‘zenuwachtig’, ‘nerveus’ en ‘ge-
spannen’ voelen dan mannelijke leerkrach-
ten. Mannelijke leerkrachten hebben meer 
dan vrouwelijke leerkrachten het gevoel 
goed in staat te zijn om W&T-onderwijs te 
verzorgen. Tot slot rapporteren vrouwen 
sterkere stereotype opvattingen dan hun 
mannelijke collega’s. Zo geven vrouwelijke 
leerkrachten bijvoorbeeld vaker aan dat 
ze denken dat mannelijke basisschoolleer-
krachten makkelijker een onderzoekje of 
techniekopdracht doen met de leerlingen 
dan vrouwelijke leerkrachten.

Interactie tussen leerkracht en leer-
lingen tijdens W&T-activiteiten
De houding van een leerkracht heeft im-
pliciet effect op zijn of haar gedrag. Uit de 
literatuur blijkt bijvoorbeeld dat leerkrach-
ten jongens vaker de beurt geven, jongens 
meer stimuleren om langer na te denken 
en jongens vaker de kans geven om zich-
zelf te corrigeren dan meisjes***. Uit de 
onderzoeken blijkt ook dat het percentage 
spreektijd tijdens W&T-activiteiten van jon-
gens hoger is dan van meisjes en meisjes 
beginnen vaak later deel te nemen aan het 
inhoudelijke deel van het gesprek.  Een 
analyse van de rol van de leerkracht laat 
vergelijkbare resultaten zien: leerkrach-
ten geven (onbewust) meer beurten aan 
jongens, stellen hen meer vragen, maken 
meer verdiepende opmerkingen en geven 
meer positieve feedback aan jongens. 

Meisjes en jongens: 
verschillen in houding en gedrag tijdens 

wetenschap- en technologie activiteiten

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn 

een terugkerend onderwerp van discussie en 

onderzoek. Dit is zeker het geval in de wetenschap 

en technologie (W&T) disciplines. Toch blijkt uit 

internationaal onderzoek* dat er gemiddeld genomen 

geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes 

in W&T-prestaties. De verschillen lijken vooral te 

bestaan in de attitude ten opzichte van W&T: ouders, 

leerkrachten en leerlingen associëren dit namelijk 

vaak met eigenschappen die als mannelijk worden 

gekwalificeerd. Dit leidt ertoe dat jongens en mannen 

vaker een opleiding volgen en vaker werkzaam zijn 

in bèta- en technologiegerelateerde werkvelden. 

Op deze manier blijven talenten van vrouwen voor 

W&T onderbenut. In het onderwijs kan misschien 

een attitudeverandering plaatsvinden. Verschillende 

onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) 

laten zien of er sprake is van genderverschillen en 

hoe leerkrachten hiermee omgaan. 

Conclusie
Deze Talentenkrachtonderzoeken laten 
zien dat zowel mannelijke als vrouwelijke 
leerkrachten een positieve houding hebben 
ten opzichte van het onderwijzen van W&T, 
maar dat de mannelijke leerkrachten toch 
vaker een positieve attitude rapporteren en 
zich bekwamer voelen in het verzorgen van 
W&T-onderwijs vergeleken met vrouwelijke 
leerkrachten. Dit lijkt zijn weerslag te heb-
ben in de klaspraktijk waarin de jongens 
meer gelegenheid krijgen om zich te uiten. 
Talentenkracht promoot een interactiestijl 

waarbij leerlingen spontaan reageren, 
hun gedachten verwoorden en waarbij de 
leerkracht vragen stelt om het denken te 
stimuleren (zogenaamde ‘denkvragen’). 
Echter, het is belangrijk om bewust met 
deze interactiestijl om te gaan en te zorgen 
dat alle leerlingen gestimuleerd worden. 
Het is essentieel om zowel jongens als 
meisjes de kans te bieden hun W&T-talen-
ten te benutten. Leerkrachten kunnen hierin 
het verschil maken door extra te letten op 
de inbreng van meisjes, meisjes bewust 
beurten te geven, meisjes vanaf het begin 

te betrekken en vervolgens de beurten te 
bewaken. Vragen stellen, aanmoedigen 
en doorvragen zijn daarbij belangrijke 
vaardigheden.
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***  voor publicaties over verschillen tussen jongens en meisjes in 

Nederlands W&T-onderwijs - www.VHTO.nl
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Talenten goed  

in beeld

Boeiend Onderwijs 
Op OBS De Tolter in Meppel (onderdeel van stichting Promes) is er 
een aantal jaar geleden voor gekozen om Boeiend Onderwijs vorm 
te geven. Dit houdt in dat de leerlingen leren dat wat er gebeurt in 
en om de school met elkaar samenhangt. De Tolter werkt met de 
methode ‘Alles-in-1’. Dit is een methode voor totaalonderwijs, waar-
in projectmatig gewerkt wordt. Dit geeft de leerlingen de nodige 
ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven. Van de leerkrachten 
vraagt het dat zij goed vorm en inhoud kunnen geven aan activeren-
de didactiek, zodat zij de leerlingen optimaal uit kunnen dagen om 
het maximale uit zichzelf te halen.

Valkuil 
Het goed toepassen van activerende didactiek is geen vanzelfspre-
kendheid. In het onderwijs is men over het algemeen erg oplos-
sings- en handelingsgericht. Leerkrachten helpen graag leerlingen 
en staan snel klaar met een antwoord of oplossing. Het is een val-
kuil waar iedereen die in het onderwijs werkt, regelmatig in stapt. 
Gewoon omdat leerkrachten zo graag ondersteunen. Het toepassen 
van activerende didactiek is echter ook ondersteunen, maar dan 
zo dat de leerling verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen 
leerproces en daar vervolgens ook het juiste competentiegevoel uit 
kan halen.

Teambijeenkomst
Onder begeleiding van Alex van Dal en Helmar Rouwenhorst is er 
in januari 2013 gestart met het traject ‘Train de Trainer Videobege-
leiding’. Het doel van deze cursus was: Het kunnen coachen van 
leerkrachten op het gebied van activerende didactiek1 bij weten-
schap en techniek. Mieke Boers, leerkracht op de school, en Petra 

Schoenmaker, intern begeleider en leerkracht, wierpen zich op om 
hieraan deel te nemen.

Mieke: ‘Tijdens een teambijeenkomst hebben we kennisgemaakt 
met de W&T-didactiek en stilgestaan bij hoe het team op de Tolter 
tegen talent aankijkt. Door de stappen van de wetenschappelijke 
methode2 toe te passen bij diverse proefjes hebben wij zelf ervaren 
dat het stellen van de juiste vragen uitnodigt tot redeneren en 
argumenteren.’

Kijken naar beelden
‘We zijn het Train de Trainertraject op De Tolter met Mieke en Petra 
gestart met het kijken naar filmpjes op YouTube’, vertelt Helmar. 
‘Het doel daarvan was om scherp te leren observeren en focus te 
houden op de vooraf vastgestelde vraagstelling.’ ‘Dat blijkt nog niet 
zo eenvoudig’, vult Mieke aan. ‘Als je de eerste keer naar een film-
pje kijkt, zie je van alles en is het lastig om gericht te blijven op de 
vraagstelling.’ ‘Ook merk je dat je in het begin veel aandacht hebt 
voor dingen die je fout ziet gaan en dan stap je snel in de valkuil 
van het geven van tips en oplossingen’, vertelt Petra. ‘Door te oe-
fenen hebben we geleerd te kijken naar positieve momenten in de 
video-opname en onze coachende rol. Het grappige was dat dit ook 
direct effect had op hoe wij ons werk als leerkracht en intern bege-
leider doen. Het was een bewustwording van ons eigen gedrag.’

Proefcoach
Door eerst elkaars proefcoach te zijn, hebben we zelf (in een veilige 
situatie) ervaren wat het met je doet als er bij jou in de klas wordt 
gefilmd. Petra: ‘Tijdens de bijeenkomsten met Alex en Helmar ana-
lyseerden we gezamenlijke de gemaakte beelden. Zo trainden we 
onszelf in de stappen van de achterliggende didactiek en het coa-
chen hierbij.’ Mieke: ‘Daarna hebben we het hele traject nogmaals 
doorlopen, maar nu met een andere collega. We konden de opgeda-
ne ervaringen uitbouwen. Om de cirkel rond te maken hebben we 
onze ervaringen tijdens een afsluitende teambijeenkomst gedeeld 
met de collega’s. De reacties hierop waren heel positief.’

En dan…
Mieke: ‘De komende maanden willen we de puntjes op de i zetten, 
zodat we op de lange termijn de leerkrachten kunnen coachen op 
het gebied van activerende didactiek met betrekking tot weten-
schap en techniek.’ Petra: ‘Daarnaast zou een jaarlijkse opfrisbij-
eenkomst prettig zijn. Je kunt zo je nieuwe ervaringen en vragen 
bespreken met iemand van buiten de schoolomgeving.’

1   Gebaseerd op de TK-videofeedbackcoaching (Wetzels, Steenbeek, Fraiquin, RuG 2011)
2  Wetzels, RuG 2011

Binnen een TechNetkring werken basis-, voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs samen met de 
lokale technische ondernemers aan een activiteiten-
plan. Hierin worden allerlei activiteiten op de agenda 
gezet om leerlingen in aanraking te laten komen met 
Techniek.  Ondernemers kunnen bijvoorbeeld gast-
lessen geven(bo-vo leerlingen), leerlingen kunnen 
meedoen aan techniekwedstrijden (yougi zoekt, ju-
nior vakkanjers voor VMBO onderbouw) of bedrijven 
stellen hun deuren open voor de leerlingen (Tech-
niekdag in Dokkum voor VMBO onderbouw). Voor 
het basisonderwijs wordt er elk jaar in samenwerking 
met VMBO-leerlingen een prachtige techniekdag 
georganiseerd, Technics4U. Gekoppeld aan dit event 
stellen bedrijven hun deuren op zaterdag open om de 
leerlingen en hun ouders te ontvangen.
Belangrijk is om de bovenstaande activiteiten zo 
te organiseren of te presenteren dat we de leerlin-
gen ook echt “raken”. Vooroordelen over Techniek 
willen we verzachten, we streven juist naar een heel 
breed beeld van Techniek met oneindig veel goede 
mogelijkheden voor de toekomst. “Niet gekend is 
niet gekozen” geldt echt voor de Techniek. Door 
middel van het geven van workshops en presentaties, 
bijvoorbeeld voor techniek coördinatoren basison-
derwijs, laten we zien dat leerlingen op vele manieren 
te beïnvloeden zijn voor techniek. 
Uniek aan de technetkringen is dat we heel prak-
tisch te werk gaan.  Techniek Talent.nu kan net die 
extra stimulans geven om leerlingen te interesseren 
voor een technische opleiding. Jong geleerd is oud 
gedaan!

Techniek Talent.nu  

in het Noorden

Techniektalent.nu heeft samen 

met de TechNetkringen maar 

één doel en dat is meer leerlingen 

interesseren voor Techniek!

Voor verdere informatie 
zie de website 
www.techniektalent.nu 
Hier kunt u o.a. de programmalijn 
vinden voor het basisonderwijs. 
Of  neem contact op met Petra Lam-
bert: p.lambert@techniektalent.nu
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Participeren in een Cirkel
Wilt u participeren in een Cirkel of wilt u meer  
informatie, dan kunt u contact opnemen met de 
projectleiders van Bètapunt Noord.

Bas Pieterse, projectleider Drenthe, bas.pieterse@beta-
puntnoord.nl  Grietha de Boer, projectleider Groningen, grietha.
deboer@betapuntnoord.nl
www.betapuntnoord.nl 

Cirkels; scholen, 
bedrijven  

en overheid

Het is al lang geen nieuws meer dat in de toekomst de werkgelegenheid voor 

een belangrijk deel te vinden zal zijn in de technologische sector. Dus hoe 

meer leerlingen kiezen voor wetenschap en technologie, hoe groter de kans dat ze 

snel een baan zullen vinden. De vraag is alleen: Hoe zorgen we dat de leerlingen 

van nu zo enthousiast worden dat ze ook daadwerkelijk een opleiding en baan in 

de wetenschap of technologie zullen kiezen? De Cirkels geven een antwoord op die 

vraag.

Effectief samenwerkingsverband
Dat meer leerlingen gaan kiezen voor wetenschap en technolo-
gie is een gemeenschappelijk belang van onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven. Daarom werkt Bètapunt Noord de komende jaren 
aan het opzetten van zogenaamde Cirkels. Dit zijn samenwerkings-
verbanden waarbinnen de drie partijen hun krachten bundelen om 
leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. 
De Cirkels werken als communities. De betrokken partijen zijn 
samen verantwoordelijk voor het succes.

Vraag vanuit de school als startpunt
De Cirkels starten met een vraag vanuit de scholen1. Op basis van 
de interesses van de leerlingen kunnen zij bijvoorbeeld vragen om 
activiteiten die zijn gericht op onderzoek, ontwerpen of construe-
ren. De inhoudelijke keuze voor de invulling van het programma is, 
naast de vraag van scholen, ook afhankelijk van de economische en 
sociale omgevingsfactoren. 

Techniek Talent en Energie als basis
Scholen die het afgelopen jaar participeerden in een Cirkel-pilot-
traject kozen ervoor om de leerlijn Techniek, Talent en Energie als 

basis te gebruiken. De leerlijn voorziet in aansprekende lessen 
rondom het thema energie, voor de groepen 5 t/m 8. Voor iedere 
groep zijn er tien lessen. Lessen voor de groepen 1 t/m 4 zijn in 
ontwikkeling. Vanuit de leerlijn wordt er een verbinding gezocht 
met bedrijven in de omgeving van de school. 

Koppeling met bedrijven
Vervolgens worden er gastlessen ontworpen en bedrijfsbezoeken 
georganiseerd. De koppeling met bedrijven biedt leerlingen de 
mogelijkheid in gesprek te gaan met professionals uit het werkveld. 
De bedrijfsbezoeken geven leerlingen en hun ouders een helder 
beeld van wat er mogelijk is met een opleiding in de wetenschap of 
technologie. Door de verbinding met de Jet-Net Junior Hub2 is het 
mogelijk om de juiste bedrijven te vinden en vraag en aanbod goed 
op elkaar te laten aansluiten.

Begeleiding door Bètapunt Noord
De coördinatie van iedere Cirkel is in handen van een projectleider 
van Bètapunt Noord. Hij of zij helpt de scholen met het formuleren 
van een concrete vraag en brengt verbindingen tot stand tussen 
de scholen en de bedrijven. De projectleider schakelt de experts 

van Bètapunt Noord in en zorgt ervoor dat beschikbare subsidies 
worden benut. In opdracht van de projectleider organiseren stu-
denten van de drie noordelijke pabo’s3 de bedrijfsbezoeken en de 
gastlessen op de scholen.

Verder overlegt de projectleider regelmatig met zijn of haar col-
lega’s van andere Cirkels, zodat kennis en nieuwe ideeën snel en 
efficiënt gedeeld worden. Van de voortgang vindt een terugkoppe-
ling plaats naar de TechNet-kringen4 waar de regionale projectlei-
ders van Bètapunt Noord actief (gaan) participeren. Zo kunnen de 
ontwikkelingen binnen de Cirkels regionaal gestructureerd worden 
en is de cirkel rond.

Doelstellingen 2014/2015
In het schooljaar 2014/2015 worden er negen Cirkels opgezet, ver-
deeld over de drie noordelijke provincies. In Groningen en Drenthe 
is er al een start gemaakt. De Cirkels in deze provincies bestaan aan 
het einde van deze periode uit minimaal één school voor voortgezet 
onderwijs, meerdere scholen uit het primair onderwijs en meerdere 
bedrijven uit de regio.

1   De schoolbesturen die participeren in het samenwerkingsverband worden gedurende een 

vooraf vastgestelde periode stakeholder van Bètapunt Noord. 
2   Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrij-

ven, onderwijs en overheid.
3   Sinds enkele jaren bieden diverse pabo’s wetenschap & techniek en talentontwikkeling 

aan als profielmogelijkheid. Onder studenten is hiervoor grote belangstelling waardoor er 

voldoende aanbod is van getalenteerde en bekwame pabostudenten.
4   De Cirkels worden opgezet in die regio’s waar ook de TechNet-kringen actief zijn of waar het 

gewenst is om actief te worden.

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers leidt tot  

aantrekkelijk techniekonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt.
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Veel leerkrachten vinden het spannend of lastig om les te geven in 
wetenschap en techniek (W&T) in de onderbouw van het basison-
derwijs. Dit is heel begrijpelijk, want de meeste leerkrachten zijn 
niet opgeleid om dergelijke lessen te geven aan jonge kinderen. 
Leerkrachten vinden dat ze weinig theoretische kennis bezitten en 
weinig ervaring hebben met deze lessen. Ook is er geen vaste les-
methode en zijn ze soms bang voor moeilijke vragen van leerlingen. 
Precies om deze redenen is er bij de Rijksuniversiteit Groningen een 
video feedback coachingsmodule voor leerkrachten ontwikkeld. 
Gedurende dit traject leren leerkrachten hoe ze op een eenvoudige 
manier leuke W&T-lessen kunnen geven waar de kinderen enthou-
siast van worden en bovendien iets van leren. In een onderzoek is 
gekeken of de houding en opvattingen van (aanstaande) leerkrach-
ten ook veranderd zijn na afloop van de coaching. Hun ervaringen 
zijn vergeleken met die van een groep leerkrachten die wel W&T-
lessen hebben gegeven, maar niet de coaching hebben gevolgd 
(controlegroep).

Meer plezier
De uitkomsten zijn veelbelovend. De meest opvallende bevinding 
is dat (aanstaande) leerkrachten na afloop van het traject niet meer 
zo zenuwachtig zijn voor een les en meer plezier beleven  aan het 
geven van W&T. Dit geldt overigens ook voor de leerkrachten die 
niet gecoacht zijn.
Wat ook  veranderd is de ervaren eigen controle die leerkrachten 
hebben over het lesgeven. Zij hebben meer kennis over en meer 
vertrouwen in het onderwijzen van W&T. Bovendien geven ze aan 
dat de context, zoals een lesmethode, minder bepalend is voor het 
geven van een goede les. Voor de controleleerkrachten geldt deze 
verandering niet.
De algemene opvattingen van leerkrachten over het onderwijzen 
van W&T zijn minder veranderd. Ze zijn niet anders gaan denken 
over de relevantie van W&Tonderwijs of over de moeilijkheidsgraad. 
Ten slotte wijzen de resultaten uit dat de houding van alle deelne-
mers op het gebied van W&T voor jongens en meisjes (‘W&T meer 
iets voor jongens’ ) onveranderd is. 

Anders lesgeven
Een van de belangrijkste redenen die vooraf door leerkrachten 
wordt genoemd om geen wetenschap en techniek te geven is het 
gebrek aan kennis. Hier wordt gedurende het coachingstraject niet 
direct aandacht besteed, maar wel aan het hanteren van een ande-
re benadering. Een benadering waarin kinderen zelf de kans krijgen 

om te exploreren en verklaringen te zoeken voor fenomenen. De 
leerkracht leert om stimulerende vragen te stellen die de leerlin-
gen aanzetten tot nadenken. Op deze manier doen de leerlingen 
meer kennis op dan wanneer de leerkracht alleen maar uitlegt hoe 
bijvoorbeeld luchtdruk werkt. Leerkrachten ervaren hierdoor zelf 
een toename in kennis over wetenschap en techniek én ze merken 
dat ze op een andere manier les zijn gaan geven. Een leerkracht 
gaf aan nu het denkproces van kinderen meer op gang te kunnen 
brengen en hen op deze manier te kunnen helpen om processen 
onder woorden te brengen. 
Wat helpt is dat leerkrachten steeds meer enthousiasme en 
betrokkenheid bij de kinderen zien. De kinderen die normaal in de 
klas wat rustiger zijn, gaan steeds meer meedoen, meepraten en 
bloeien soms helemaal op tijdens de W&T-lessen. Dat W&T goed 
geïntegreerd kan worden met andere vakken wordt duidelijk als 
leerkrachten aangeven dat de woordenschat van kinderen blijvend 
vergroot wordt en dat kinderen complexere zinsconstructies gaan 
hanteren.
De organisatie van W&T-lessen blijven leerkrachten wel lastig vin-
den. Ze denken dat de les niet haalbaar is met de hele klas, omdat 
kinderen het dan niet goed kunnen zien of niet allemaal zelf kunnen 
ervaren. Daarnaast denken ze dat ze zelf de geleerde vaardigheden 
minder goed kunnen toepassen wanneer ze klassikaal een W&T-les 
moeten geven.

Enthousiaste kinderen – enthousiaste leerkrachten
Het geven van W&Tlessen, met of zonder coaching, is een goed 
startpunt voor essentiële veranderingen in de houding van leer-
krachten ten opzichte van dergelijke lessen. Het simpelweg regel-
matig uitvoeren van W&Tlessen, het plezier en de motivatie van de 
kinderen ervaren, leidt al tot minder spanning en meer plezier bij de 
leerkrachten zelf.  De coaching kan ertoe bijdragen dat leerkrach-
ten zich vrijer voelen in onderwerp- en materiaalkeuze en op een 
andere manier gaan lesgeven. Een langer traject kan wellicht ook 
de algemene opvattingen van leerkrachten over W&T beinvloeden 
. Organisatorische zaken vormen vaak de grootste belemmering 
voor het structureel geven van deze lessen. Daarom is het van groot 
belang om niet alleen individuele leerkrachten te benaderen en te 
stimuleren tot het geven van W&T, maar om de hele organisatie 
mee te nemen in dit proces van verandering.

Met dank aan Mariëlle Rorije, een masterthesestudent aan de RUG, 
die alle deelnemers heeft geïnterviewd.

“Ik wist er wel iets 
vanaf maar niet genoeg om 

het goed te organiseren”
Hoe leerkrachten denken over wetenschap-  

en technieklessen in de onderbouw

Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd (dit geldt voor kinderen, maar ook 

voor leerkrachten en ouders). Om die talenten maximaal te ontplooien is het van 

belang kinderen te ondersteunen en stimuleren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

Herkennen we hun nieuwsgierigheid en begrijpen wij hun re-
deneringen en concepten? Kunnen we de juiste vragen stellen 
om kinderen verder te boeien? Het is onze opdracht die vragen 
te stellen, waardoor een onderzoekende werkhouding wordt 
gestimuleerd en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen. 
Binnen de scholen van de Tjongerwerven CPO heeft ‘tjong®talent.
nl  vanaf augustus 2013 een prominente rol.  Er worden talentklas-
sen georganiseerd rond allerlei thema’s zoals Natuur & Biologie, 
Wetenschap&Techniek, Geschienis&Politiek. Zo proberen we het 
onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de individuele 
mogelijkheden en talenten van het kind. 

Binnen de talentklassen (bijvoorbeeld ook Sport, Muziek, Taal en 
Toneel) wordt er niet lesgegeven vanuit een kant-en-klare metho-
de. Er wordt projectmatig gewerkt in een blok van ongeveer 6 tot 
8 weken. Ieder blok wordt er binnen het thema een ander aspect 
aangeboden. 

Baukje Duinstra is een van de leerkrachten die lesgeven aan de 
Talentklassen. Over de wetenschap- en technieklessen vertelt 
ze: “Dit blok hebben we gekozen voor het thema Innovatie en 
duurzaamheid. De kinderen zijn bezig met onderzoeksvragen en 
ontwerpopdrachten op het gebied van duurzame energie. Zo moch-
ten ze bijvoorbeeld een nieuwe uitvinding bedenken en ontwerpen, 
die duurzaam moest zijn of een bestaande (duurzame) uitvinding 
veranderen of verbeteren. Binnen deze opdracht is er volop ruimte 
voor hun eigen ideeën en vragen.” Tjongerwerven werkt daarbij 
veel samen met ketenpartners, zoals gastdocenten (VO/ HBO/ Uni-
versiteit), Provincie Fryslân N381 en bedrijven. In het kader van he 
thema Innovatie en Duurzaamheid verzorgde Clafis een mini-mas-

terclass over de Solarboot en mochten de leerlingen de Solarboot 
bekijken.

Kinderen krijgen in deze lessen ook de ruimte om eigen leervragen 
te stellen, die vastgelegd worden in hun persoonlijk logboek. Zo 
leren kinderen zelfstandig en verantwoordelijk om te gaan met hun 
eigen leerproces.
 
Om meer aandacht te geven aan het vak Wetenschap en Techniek 
deed Baukje vorig schooljaar mee aan het onderzoek naar TK-vi-
deo-coaching1 (in groep 7/8): “Het bleef vaak bij een project en het 
vak stond nog niet structureel op het rooster. Tijdens het traject heb 
ik heel veel geleerd en was voor mij echt een eye-opener.”
Voor de kinderen was het soms ook even wennen: “Ik heb geleerd 
meer los te laten en de verantwoordelijkheid meer bij de kinderen 
neer te leggen. Dit was voor hun eerst wel even wennen, maar uit-
eindelijk konden ze de ruimte en vrijheid prima aan. Daarnaast was 
het geweldig om te zien dat door de manier van vragen stellen, het 
wetenschappelijk denkproces bij kinderen wordt vergroot. Kinderen 
kunnen heel goed verwoorden wat er gebeurt en bedenken hoe dit 
tot stand komt.”

1  In het kader van TalentenKracht-onderzoek, RuG

Kinderen vinden Wetenschap en Techniek helemaal geweldig! 
Dit blijkt uit de vele aanmeldingen voor dit vak. Wetenschap en 
Techniek is het meest gekozen vakgebied binnen ’t Jongerta-
lent!

Vertrouwen in Talent!
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Samenwerken tijdens 

een wetenschap- en 

techniektaakje, 

lukt kleuters dat?

In het onderwijs moeten kinderen regelmatig samenwerken met 
elkaar. Het is namelijk bekend dat interactie erg belangrijk is bij het 
leren, niet alleen de interactie tussen kind en leerkracht en maar 
ook die tussen kinderen onderling. Onderzoek van Laal en Ghodsi 
(2012) heeft bijvoorbeeld aangetoond dat sociale interactie en 
samenwerkend leren een positief effect heeft op het leerresultaat 
en de kwaliteit van de redeneringen. Ook zorgt samenwerken er 
voor dat de communicatievaardigheden verbeteren (Pinter, 2007). 
Samenwerken is dus waarschijnlijk ook belangrijk voor het leren 
redeneren tijdens een wetenschap- en techniekles. 

De vraag is echter of kinderen die samen een opdracht moeten 
maken ook wel echt samenwerken, in de zin van dat zij ook iets 
leren van elkaar. In dit onderzoek, dat gericht was op het redeneren 
van kleuters tijdens de wetenschap- en techniekles, ging het over 
de vraag  hoe de kinderen met elkaar en het taakmateriaal omgaan 
en of ze gaandeweg meer samenwerking laten zien.  
De studie

Er deden 14 kleuters mee (van 4 tot 6 jaar oud) die met elkaar 
moesten samenwerken in tweetallen. Deze kinderen konden goed 
met elkaar opschieten. Samen deden de kinderen twee taakreek-
sen: een over luchtdruk, een over hellingen. Er waren 6 sessies 
(met telkens iets andere taakjes) in de loop van een schooljaar. Elke 
sessie duurde ongeveer 25-30 minuten en werd op video opgeno-
men. Alle handelingen en taaluitingen werden gecodeerd. 

Wat werd gevonden?
De verbale interactie tussen de kinderen kon worden getypeerd als 
een van de vijf volgende ‘stijlen’: 
•  Momenten waarop het kind niet betrokken is, terwijl het andere 

kind aan de taak werkt/antwoorden geeft (bijvoorbeeld om zich 
heen kijkt) » ‘no work’ 

•  Momenten waarop het kind passief toekijkt, terwijl de ander aan 
de taak werkt/antwoorden geeft » passive work

•  Momenten waarop het kind het andere kind nadoet (handelingen 
of zinnen imiteert) » copy work

•  Momenten waarop het kind aan de taak werk en antwoorden 
geeft, en het andere kind ook, maar los van elkaar » parallel work

•  Momenten waarop het kind samenwerkt met het andere kind: 
het reageert of gaat door op handelingen of antwoorden van de 
ander » collaboration

De resultaten van de studie lieten zien dat de stijlen ‘parallel work’ 
en ‘passive work’ het meeste voorkwamen. Collaboratie (samen-
werken) kwam relatief weinig voor bij deze jonge kinderen. 
De vormen ‘copy work’ en ‘no work’ kwamen vrijwel niet voor. Dit 
betekent dat de kinderen van deze leeftijd vrij onafhankelijk van 
elkaar werkten, ook toen ze herhaaldelijk werden gevraagd om 
samen te werken en naar elkaar te luisteren. Af en toe zijn er mo-
menten van samenwerking, maar dit blijft beperkt. Ze doen elkaar 
nauwelijks na, maar zijn wel betrokken bij de taak. 
Zou de samenwerking met de tijd toenemen als de kinderen vaker 
met elkaar werkten? De kinderen kregen immers regelmatig met 
zijn tweeën een taakje (zes keer in de loop van een schooljaar) en 
wellicht zou het wat langer duren voordat de stijl ‘collaboratie’ te 
zien zou zijn. De resultaten lieten echter zien dat het vooral de stijl 
‘parallel work’ was die nog verder toenam. De kinderen zijn dus 
steeds meer betrokken bij het materiaal, maar vooral onafhankelijk 
van elkaar. 

Conclusies
Hoewel kinderen duidelijk de opdracht kregen om samen te werken 
tijdens de taak, leidde dit niet vaak tot samenwerkend leren. En dat 
terwijl in dit onderzoek een eenvoudige definitie van ‘samenwer-
ken’ werd gehanteerd: namelijk het reageren op de handelingen 
of antwoorden van de ander. De verschillende interactievormen 
wisselden elkaar wel af (er leek meer sprake te zijn van beurtge-
drag), maar de samenwerking nam niet toe. Het lijkt er dus op dat 
samenwerking bij deze jonge kinderen nog niet het gewenste effect 
heeft. De kinderen hadden wel veel plezier in de taak en waren 
actief betrokken. 

Met dank aan de Internationale School of Groningen (GSV), en alle 
kinderen die deelnamen aan het onderzoek.
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Verrassende 
combinaties bij het 
Wetenschapsknooppunt 
Noord-Nederland

Het Wetenschapsknooppunt Noord-Ne-
derland (WKNN), is een samenwerking 
tussen de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG), Hanzehogeschool en een groeiend 
aantal basisscholen in Groningen, Fries-
land en Drenthe. Het WKNN organiseert en 
ondersteunt -naast professionaliseringsbij-
eenkomsten voor leerkrachten- activiteiten 
voor basisschoolkinderen. Onderzoekend 
leren staat daarbij centraal. Deelnemende 
scholen bezoeken succesvolle arrange-
menten,zoals de Kinderuniversiteit, de 

Zout Express en het mobiele planetarium. 
In de afgelopen jaren zijn daar bijzondere 
arrangementen aan toegevoegd. Zo kregen 
tal van scholen bezoek van het Muzikaal 
Kindertheater om op inspirerende wijze les 
te krijgen over toonhoogte. Of ze gingen op 
een spannende ontdekkingstocht door het 
Eise Eisinga planetarium. 
In de afgelopen maanden zijn nieuwe ar-
rangementen gestart in samenwerking met 
het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), 

waarin techniek, bètawetenschappen,  ge-
schiedenis, kunst en cultuur op verassende 
wijze samenkomen. 

Het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland groeit. Niet alleen nemen 

steeds meer scholen deel aan het knooppunt, ook het aantal aangeboden 

activiteiten breidt zich gestaag uit. De activiteiten richten zich niet alleen op bèta 

en techniek, maar wetenschap in de breedste zin van het woord. Dat leidt tot 

verrassende combinaties: bouwtechniek in de kerk, natuurkunde in het Noordelijk 

Scheepvaartmuseum en waarnemen en ervaren in vestingstad Oudeschans. 

Bekijk voor meer informatie 
onze website, www.wknn.nl, 
of neem direct contact op met 
Douwe van der Tuin, 
d.van.der.tuin@rug.nl



 Tekst Kim van Steenwijk  | Bètapunt Noord Magazine | 27 26 | Bètapunt Noord Magazine |  Tekst Kim van Steenwijk

De wereld verandert
Met ieder beetje nieuwe kennis en met 
iedere nieuwe technologische toepassing 
verandert er een stukje van de wereld. Er 
verandert iets in onze omgeving, in ons le-
ven, in de manier waarop we naar de wereld 
kijken, hoe wij daarover denken en hoe we 

ons daartoe verhouden. Wetenschap en 
technologie zijn daardoor onlosmakelijk 
verbonden met cultuur. 1 

Techniek door een culturele bril
Cultuuronderwijs kun je goed inzetten om 
W&T-lessen te verdiepen. Bijvoorbeeld door 

met leerlingen te onderzoeken hoe een be-
paalde toepassing of uitvinding ons leven 
heeft veranderd, wat het heeft betekend 
of zou kunnen betekenen voor henzelf of 
voor mensen in het algemeen. Verderop 
in dit artikel vind je een werkvorm voor de 
bovenbouw die je kunt gebruiken om met 

leerlingen vanuit een cultureel perspectief 
onderzoek te doen naar (alledaagse) tech-
nologische toepassingen en producten
Technologie, cultuur en cultuur 
onderwijs
Cultuur kun je opvatten als alles wat wij 
(mensen) doen of maken (materieel én 
immaterieel). Technologie is daar dus 
een onderdeel van. We maken technische 
producten die we vervolgens gebruiken om 
ons leven vorm te geven. Denk bijvoorbeeld 
aan hoe wij onze huizen bouwen, hoe we 
ons verplaatsen, hoe ons voedsel wordt 
geproduceerd, hoe we met elkaar commu-
niceren, hoe onze kleding wordt gemaakt 
of hoe muziek gemaakt en verspreid wordt. 
Allemaal voorbeelden waarin techniek en 
cultuur een rol spelen en elkaar overlappen. 
Het is dus heel goed mogelijk om onderwijs 
in wetenschap en techniek te verbinden 
met cultuuronderwijs.

Cultuur onder de loep
Tijdens een les cultuuronderwijs leg je als 
het ware een stukje van de cultuur onder 
een vergrootglas. Samen met de leerlingen 
kijk je er vanuit verschillende perspectieven 
nauwkeuriger naar. In plaats van iets voor 
kennisgeving aan te nemen, ga je jezelf 
vragen stellen. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken 
we dit? Waarom hebben we dit nodig? Wat 
levert het ons op en wat kost het ons? Daar-
bij train je vaardigheden als onderzoeken, 
vragen stellen, observeren en reflecteren. 
Vaardigheden die ook vaak genoemd wor-
den in relatie tot wetenschap en techniek.

Cultureel bewustzijn
Wanneer je je aandacht op de cultuur zelf 
richt, dus reflecteert op cultuur, dan doe je 
een beroep op je  cultureel bewustzijn. Dit 
kan omschreven worden als ‘het geheugen 
dat we gebruiken om een steeds veranderen-
de werkelijkheid te (her)kennen en er vorm en 
betekenis aan te geven.’2

Hoe beter het cultureel bewustzijn is ontwik-
keld hoe beter we in staat zijn om flexibel met 
veranderingen om te gaan en ons aan te pas-
sen aan nieuwe omstandigheden. Het geeft 
ons grip op ons handelen en de keuzes die we 
maken en het leert ons het handelen en de 
keuzes van anderen (bijvoorbeeld mensen uit 
andere culturen) beter te begrijpen.
Wie vanuit een cultureel perspectief kijkt 

naar wetenschappelijke en/of technologi-
sche uitvindingen leert deze uitvindingen 
kritisch te waarderen. Dat is een belangrijke 
vaardigheid in een wereld die steeds meer 
door technologie gedreven zal zijn. We 
hebben behoefte aan wetenschappers en 
technici die bestaande technologische toe-
passingen en producten kunnen verbeteren 
en nieuwe kunnen ontwikkelen. En die zich 
met het oog op veiligheid, milieu en duur-
zaamheid bewust zijn van de impact die 
hun creaties op de wereld en op ons leven 
kunnen hebben. 

Werkvorm - De wereld voor en na… de 
fiets
In dit voorbeeld staat de fiets centraal, 
maar je kunt deze oefening natuurlijk ook 
met andere producten doen, zoals een 
computer, een smart Phone, een auto, een 
vliegtuig etc. Je kunt ervoor kiezen om de 
leerlingen zelf onderzoek te laten doen naar 
de geschiedenis van het product maar je 
kunt ze ook een eindje op weg helpen door 
er zelf iets over te vertellen. 

De fiets
De eerste fiets met kettingaandrijving werd 
uitgevonden in 1868. Het bleek een gat 
in de markt. De fiets werd een ongekend 
populair vervoermiddel dat een grote 
impact had op het leven van velen. Opeens 
was het mogelijk om in relatief korte tijd 
op een goedkope manier, op ieder gewenst 
moment,  aanzienlijke afstanden af te leg-
gen. De toegenomen mobiliteit zorgde voor 
een toename in contacten tussen mensen 
uit verschillende dorpen en steden. Het 
werd opeens veel eenvoudiger om in de ene 
plaats te wonen en in de andere plaats te 
werken. Voor velen werd de wereld letterlijk 
een heel stuk groter. Daarnaast waren er 
nog andere effecten zoals de opkomst van 
de fietsindustrie met leveranciers, toeleve-
ranciers van onderdelen en accessoires, de 
opkomst van de wielersport en de aanleg 
van een steeds geavanceerdere infrastruc-
tuur speciaal voor fietsers, met fietspaden, 
fietstunnels, stoplichten, fietssnelwegen en 
knooppuntroutes. 

Er is dus een wereld voor en na de fiets. Met 
leerlingen kunt je onderzoeken hoe beide 
werelden zich tot elkaar verhouden. Wat 

zijn de positieve en de negatieve kanten 
van een wereld zonder en een wereld met 
fiets? Bekijk de fiets vanuit verschillende 
perspectieven. Wat betekent de fiets voor 
de leerlingen zelf? Wat betekent een fiets 
voor iemand in een dorp of juist iemand in 
een stad? En voor een moeder in Afrika, of 
een boer die honderd jaar geleden leefde? 
Deze oefening doet een beroep op de 
verbeelding van je leerlingen omdat ze zich 
moeten inleven in een andere wereld.  Ze 
moeten zich bijvoorbeeld voorstellen hoe 
het is om beperkt te zijn in je bewegings-
vrijheid of wat het betekent om nooit verder 
van huis te zijn dan slechts een paar kilo-
meter. Door de wereld voor de fiets en de 
wereld na de fiets met elkaar te vergelijken 
oefenen de leerlingen met het analyseren 
van informatie.

Een dergelijke opdracht biedt ook kansen 
voor vakoverstijgend leren. Je kunt de 
leerlingen bijvoorbeeld een onderzoek 
laten doen naar de geschiedenis van de 
fiets. Met betrekking tot verkeer kunnen ze 
in de omgeving van de school observeren 
welke maatregelen er genomen zijn om de 
veiligheid van fietsers te vergroten. Hier 
kunnen ze een rapport over schrijven met 
aanbevelingen. Om kaartleesvaardigheden 
te trainen kun je ze met stadskaarten en 
Googlemaps de meest veilige fietsroutes 
laten uitzoeken van het ene punt naar het 
andere. 

Voor meer informatie over de 
combinatie van W&T en 
cultuuronderwijs kun je 
contact opnemen met  
k.vansteenwijk@klassewijzer.nl. 

1   In dit artikel wordt met cultuur bedoeld: ‘een proces van 

denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en 

collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan 

een steeds veranderende omgeving. Cultuur zit niet ‘in’ de 

dingen, maar is de  specifieke manier waarop mensen, in 

hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijk-

heid.’  M. Van der Hoeven e.a., Cultuur in de Spiegel in de 

praktijk, SLO, Enschede 2014 p. 11

2   M. Van der Hoeven e.a., Cultuur in de Spiegel in de praktijk, 

SLO, Enschede 2014 p. 11

ZONDER TECHNOLOGIE 
ZIJN WE NERGENS; 
W&T-lessen vanuit 
een cultureel 
perspectief

Waar zouden we zijn zonder technologie? Zeer waarschijnlijk nergens want 

mensen zijn ervan afhankelijk om te overleven. Al vanaf het allereerste 

begin gebruiken we wetenschap en technologie om te voorzien in onze primaire 

levensbehoeften: voedsel, onderdak en veiligheid. Zonder dit zouden we totaal 

hulpeloos zijn.
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Wetenschap en 

techniek binnen 

Stichting Radius!

Stichting Radius, openbaar onderwijs in Franeker e.o., onderschrijft 

het belang van de lessen wetenschap en techniek voor de 

basisschoolleerlingen. Dit uit zich in het faciliteren van een bovenschools 

coördinator W&T en het feit dat Radius zich aanmeldde als participant in  

Bèta Punt Noord.

Vorig jaar deden de scholen een aantal vaste projecten zoals Kijken 
naar de Maan met medewerking van Sterrenwacht Burgum en het 
Planetarium in Franeker. Sterrenkundigen kwamen op de scholen 
om een gastles te geven over het heelal en vervolgens met de 
kinderen door een telescoop naar de Maan te kijken. Verschillende 
groepen gingen naar het Planetarium voor een educatieve activiteit 
in het geboortehuis van Eise Eisinga. Ook de ouders konden hun 
kennis vergroten; samen met hun kinderen konden ze op een avond 
naar de Sterrenwacht in Burgum voor een gastles en de tentoon-
stelling over de Maan en Jupiter.

Andere vaste projecten waren Bouwen aan de bouw, De Zoutex-
press waarbij zoutprofessor  Jurriens speciaal voor gastlessen naar 
Franeker was gekomen, Girlsday en het waterproject voor de bo-
venbouw van Wetsus, watertechnology uit Leeuwarden. De scholen 
organiseerden onderling techniektoernooitjes rond het bouwen van 
torens en racen met zelfgemaakte windkarretjes.

Voor komend schooljaar staat een nieuw onderdeel op het pro-
gramma in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt en 
Natuurmuseum Leeuwarden. De bovenbouw kan op onderzoek in 
het Leeuwarder Bos, de middenbouw op reis in Verwonderland en 
voor de onderbouw staat een tocht door het museum langs het 
Ganzenpad op het programma.

Voor de groepen 5-8 op obs De Opslach hebben de leerkrachten, 
ter voorbereiding op hun traject binnen het project Talentenkracht1, 
voorbeeldlessen wetenschapsonderwijs gekoppeld aan thema’s 
waar zij op dat moment mee bezig waren. Zo werd er een waterzui-
veringsinstallatie gemaakt, ter voorbereiding op Serious Request. 
Andere groepen gingen aan de slag met vragen als: hoe kan het 
warme water uit een geiser gebruikt worden in huizen, hoe kan je 
huizen bij de bouw aardbeving bestendig maken, en hoe kan je 
mensen tegen tsunami’s beschermen? Experimenten met voedings-
middelen stonden centraal in groep 8. Ze deden proefjes rond zuren 
en basen, absorptie, het aantonen van zetmeel, het scheiden van 
stoffen, enzovoort, enzovoort! Er werd geproefd, gelachen, verwon-
derd. Het leek soms wel magie! En dat door eenvoudige proefjes te 
doen met een aantal voedingsmiddelen. Voor de kinderen uit groep 
8 een voorproefje op de scheikunde lessen die ze misschien op het 
voortgezet onderwijs zullen krijgen. 

1   De leerkrachten namen deel aan TK-Videofeedbackcoaching in het kader van onderzoek van 

de RuG

‘ Een aanrader voor 
alle leerkrachten... 

Verscheidene leerkrachten uit Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland 

hebben meegewerkt aan een onderzoek om de effectiviteit van ‘Talentenkracht 

in de klas: wetenschappelijk redeneren in de bovenbouw’ in kaart te brengen. 

Tijdens dit onderzoek kijken bovenbouwleerkrachten, onder begeleiding van een 

coach, kritisch terug op fragmenten van vier wetenschap en technologie (W&T) 

lessen. Het gaat dan over het gedrag van de leerkracht tijdens het bevorderen van 

W&T-talent van leerlingen. Na afloop van het traject geven leerkracht, door middel 

van een vragenlijst, hun ervaringen weer. De hieronder uitgewerkte uitspraken 

geven een beeld van de ervaringen van bovenbouw leerkrachten aan het Video 

Feedback Coaching programma. 

‘Een aanrader voor alle leerkrachten… Kijken naar jezelf 
maakt je alleen maar sterker.’ 
Het terugkijken van fragmenten uit de les zorgt ervoor dat de 
leerkracht kritisch naar zijn eigen rol kijkt in het ontlokken van 
wetenschappelijk redeneren van leerlingen. Dit wordt ervaren als 
‘een intensief proces…’, maar ook als een ‘eyeopener’. Leerkrach-
ten merken bijvoorbeeld dat ze onbewust vaak gesloten vragen of 
kennisvragen stellen. Ook zien ze dat zelf al een antwoord hebben 
gegeven, terwijl er nog niet eens tijd is geweest voor de leerlingen 
om iets te zeggen. Door het samen terugkijken en bespreken van 
de fragmenten wordt de leerkracht ondersteund om talent-ontlok-
kende en talent-bevorderende leersituaties te creëren. Deze meer 
leerlinggerichte manier van lesgeven zorgt ervoor dat het talent van 
de leerling(en) zo optimaal mogelijk benut wordt. Bewust worden 
van eigen gedrag zorgt ervoor dat een leerkracht sterker voor de 
groep staat.

‘De leerlingen zijn enthousiast en meer betrokken bij de 
lessen.’
Leerkrachten rapporteren dat ze merken dat leerlingen de lessen 
leuk en interessant vinden en dat leerlingen tijdens W&T-activitei-
ten vaak niet het gevoel hebben dat ze aan het leren zijn (zoals bij 
taal en rekenen). Toch is dit wel zo. Het gebeurt enkel op een ande-
re manier. De lessen hebben over het algemeen een meer leerling-
gericht in plaats van leerkrachtgericht karakter. Dat wil zeggen dat 

de leerkracht een coachende rol aanneemt en dat de leerlingen zelf 
actief met materiaal aan de slag gaan. Leerlingen werken op deze 
manier onbewust aan allerlei belangrijke vaardigheden. Zo zijn ze 
vaak bezig met samenwerken, ze communiceren en presenteren 
observaties en conclusies, ze beargumenteren hun mening en leren 
hun verklaringen beter verwoorden. Daarnaast leren ze over het 
achterliggende principe van een proefje. Bijvoorbeeld dat ‘trillingen 
in de lucht eigenlijk voor geluid zorgen’. Leerkrachten hebben hier 
een belangrijke rol in. Door het stellen van open, niet-kennisgerich-
te vragen kunnen zij leerlingen naar een hoger niveau van redene-
ren begeleiden.

‘De interactie [tussen mij en de leerlingen] is opener ge-
worden door het stellen van vragen en dan door te vragen. 
Je moet ook veel beter luisteren naar de antwoorden.’
Leerkrachten zorgen niet alleen voor een uitdagende leeromgeving 
door opdrachten of experimenten te verzinnen waardoor leerlingen 
verwonderd raken, maar ook het ondersteunen van het denkproces 
is een belangrijk onderdeel van de W&T-les. Zo geeft een leerkracht 
aan dat hij ‘nu veel vragen stelt, in plaats van antwoorden te geven. 
Ook tijdens andere lessen’ 

Door middel van een coachende rol dagen leerkrachten leerlingen 
uit om goed te observeren en om een verklaring te zoeken voor het 
fenomeen. »

Kijken naar jezelf maakt je alleen maar sterker.’



Voor vragen en meer informatie over het Video 
Feedback Coaching programma in de bovenbouw: 
s.van.vondel@rug.nl.

» Een voorbeeld uit groep 5/6: leerlingen zijn bezig met een 
ontwerp voor een aantrekkelijk vuilnisbak voor buiten. Een jongen 
zegt: ‘van karton is niet zo handig’. De leerkracht kan dan zeg-
gen: ‘nee, dat klopt’. Maar beter is: ‘Waarom is dat niet zo handig 
volgens jou?’. De leerling kan vervolgens de redenering volledig 
maken door te antwoorden ‘[van karton is niet handig,] omdat kar-
ton niet stevig is als het nat wordt, dan zakt het helemaal in elkaar.’ 
Om goede vragen te stellen is het belangrijk goed te luisteren naar 
wat leerlingen eigenlijk (willen) vertellen. Het in de praktijk brengen 
van deze interactievaardigheden zorgt ervoor dat leerlingen zich ge-
waardeerd voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en meer leerlingen 
zullen iets in willen brengen. Het stellen van stimulerende vragen is 
een verrijking voor de lespraktijk.

‘Ik heb vooral geleerd los te laten…’ 
Veel leerkrachten beginnen het traject met zeer gestructureerde 
lessen, waarbij ze zelf het grootste aandeel hebben in de interactie 
in de groep en leerlingen stap voor stap vertellen wat ze moeten 
doen. Gaandeweg ervaren ze dat het belangrijk en leuk is om ‘los 
te laten’. Hierdoor geeft de leerkracht meer mogelijkheden aan 
leerlingen om zichzelf te ontwikkelen. Zo ervaren leerlingen niet 
alleen een gevoel van competentie, ze hebben tenslotte zelf iets 
ontdekt, maar krijgen ze ook autonomie over hun eigen leerproces. 
Bovendien ervaren leerkrachten dat leerlingen prima in staat zijn 
om zelf met materiaal aan de slag te gaan, juist de eigen inbreng 
zorgt vaak voor verassende resultaten en nieuwe inzichten. Een 

voorbeeld: een jongen uit groep 8 was bezig met de opdracht om 
een panfluit te maken. Hij ontdekte echter dat je ook een heel klein 
propje boven een rietje kan laten zweven en kon met behulp van de 
leerkracht vervolgens uitleggen hoe dit kwam. 

‘Ik heb nu het gevoel dat ik toch wél W&T-onderwijs kan 
geven’
Tot slot, zien we de uitspraken van leerkrachten terug in de ingevul-
de attitude vragenlijsten. Zo rapporteren bovenbouwleerkrachten 
dat ze na afloop van het traject een significant positievere attitude 
ten opzichte van het onderwijzen van W&T, dat ze minder negatie-
ve gevoelens ervaren tijdens het geven van de W&T-lessen en dat 
ze zich meer bekwaam voelen om W&T-onderwijs te verzorgen in 
vergelijking met de start van het traject (lees voor vergelijkbare 
resultaten van het Video Feedback Coaching in de onderbouw het 
stuk van Astrid Menninga).

Met dank aan de bovenbouwleerkrachten en leerlingen die dit 
onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt.
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De proefjes op de website Proefjes.nl gaan over uiteenlopende 
onderwerpen uit de natuurkunde, scheikunde en biologie. Hoe 
verschillend die onderwerpen ook zijn, de opbouw van elk proefje 
is min of meer hetzelfde. En als je begrijpt hoe zo’n proefje is opge-
bouwd, dan kan je dat helpen bij het toepassen van onderzoekend 
leren in de klas.

Opbouw van een proefje
Een bekend proefje is ‘water op zijn kop’ waarbij je een ansicht-
kaart op een tot de rand gevuld glas water legt. Als het goed gaat 
kun je het glas omkeren zonder de kaart aan te raken en zonder een 
druppel te morsen, omdat de kaart door de krachten van lucht en 
water blijft hangen.

Eerst maak je een proefopstelling: het glas water met de kaart. 
Hierna stel je een onderzoeksvraag van de vorm ‘Wat denk je dat er 
gebeurt als je het glas omdraait?’. Het antwoord hierop is een voor-
spelling van het resultaat van het proefje. Dan komt het eigenlijke 
experiment, waarmee je erachter komt of je voorspelling klopt. Bij 
de vraag ‘Wat is er gebeurd?’ doe je verslag van het resultaat door 
nauwkeurig op te schrijven wat je hebt waargenomen – gezien, 
gehoord, gevoeld of geroken – je kunt soms meerdere zintuigen 
gebruiken. Tot slot probeer je het resultaat te verklaren bij de vraag 
‘Hoe denk je dat dit komt?’.

Vervolgonderzoek
Hoe kun je dit proefje met de leerlingen nu verder uitbouwen?
Voor het proefje ‘water op zijn kop’ kun je bijvoorbeeld onderzoe-
ken of het ook met een groter glas lukt, of zelfs met een vaas of een 
emmer. Ze moeten dit niet alleen bedenken, maar ook uitproberen 
en zichzelf daarbij de drie basisvragen ‘Wat denk je dat er gebeurt 
als...?’, ‘Wat is er gebeurd?’ en ‘Hoe denk je dat dit komt?’ stellen.

Open onderzoek
De volgende stap is om niet meer te variëren op een uitgeschreven 
proefje, maar om vragen te laten onderzoeken waar de leerlingen 
zelf mee komen. Een vraag ‘Kunnen bloemen tegen zure regen?’ 
kun je bijvoorbeeld onderzoeken aan de hand van een proefopstel-
ling met een vaas met water en bloemen en de vragen ‘Wat denk 
je dat er gebeurt als je azijn toevoegt aan het water?’, ‘Wat is er 
gebeurd?’ en ‘Hoe denk je dat dit komt?’. De vraag ‘Welke kleur 
kleding wordt het warmst in de zon?’  kunnen leerlingen onderzoe-
ken door T-shirts van verschillende kleuren in de zon te leggen, de 
temperatuur te meten en de drie basisvragen te stellen.

Je kunt proefjes dus gebruiken als uitgangspunt voor onderzoekend 

leren. Door het bedenken van vervolgvragen bij de proefjes of het 
onderzoeken van eigen vragen kun je leerlingen bijbrengen dat ze 
de antwoorden op sommige praktische vragen niet hoeven te weten 
of op te zoeken, maar dat ze die zelf kunnen onderzoeken.

www.proefjes.nl

Proefjes als 

startpunt voor 

onderzoekend leren
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“Moet je veel achtergrondkennis hebben om goede lessen Wetenschap 

en Technologie te kunnen geven of gaat het meer om het toepassen 

van een goede didactiek?” Deze vraag stond centraal aan het begin van het 

promotieonderzoek naar de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt Noord-

Nederland. Bij video-opnames van de verschillende activiteiten viel op dat de ene 

educator ‘het gewoon beter doet’ dan andere. Maar wat is ‘het’ dan en waarin 

onderscheidt een betere educator of leerkracht zich van een minder goede? 
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Sommige educatoren begeleidden voorna-
melijk op processen. Ze stellen vragen als: 
Kan iedereen de opdracht doen? Krijgen 
ze de apparaten aan? Andere educatoren 
waren met name bezig om kennis over 
te dragen door een uitgebreid verhaal te 
vertellen. Echter, een tussenweg waarbij 
zowel inhoud als didactiek op de juiste 
wijze gecombineerd wordt, is de beste 
manier om talenten van kinderen optimaal 
te ontplooien (cf. Park, Jang, Chen, & Jung, 
2010).
Voor dit onderzoek is een instrument 
ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de 
educatoren gevangen kon worden. Die 
kwaliteit wordt de Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) genoemd,  een didac-
tische aanpak waarbij de leerkracht de 
inhoudelijke kennis die hij/zij bezit omzet 
in onderwijsstrategieën die effectief zijn 
voor alle leerlingen. In dit geval heet het 
expressieve PCK (EPCK) omdat het gedrag 
van de educator centraal staat. Uit eerder 
onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat een 
open stijl waarbij de leerkracht denk-stimu-
lerende vragen stelt en nadenktijd inlast, 
zorgt voor meer en complexe bijdragen van 
kinderen. Het uiteindelijke EPCK-instrument 

is opgebouwd uit verschillende onderdelen 
waarop geobserveerd kan worden.

Het instrument is getest op basis van een 
filmopname van een educator die hoog 
scoorde in ‘het goed doen’ op een globale 
observatielijst. Deze educator begeleidde 
kinderen van groep 5 bij een interessante 
Wetenschap&Technologie activiteit op het 
gebied van astronomie. In de test bij deze 
educator bleek dat er op drie momenten in 
de les pieken waren die gekarakteriseerd 
kunnen worden als: 1) ‘Leerkrachtgestuurde 
EPCK’ (de educator stelde denkstimuleren-
de vragen en de kinderen lieten complexe 
reacties zien) , 2) ‘Leerlinggestuurde EPCK’ 
(de kinderen stelden o.a. spontaan inhou-
delijke vragen aan de educator) , en 3) 
‘Spontane kennisreproductie’ (de kinderen 
noemden o.a. spontaan de namen van 
verschillende planeten en sterrenbeelden). 
Meer dan de helft van de tijd was echter ge-
richt op een hele andere aanpak: het  aan-
snijden van een onderwerp door het geven 
van instructie of informatie. Opvallend was 
dat deze aanpak steeds weer terug kwam 
na elke piek. Deze gesloten initiatie was als 
het ware het ‘voorkeurshandelen’ van de 

educator. Ondanks dat deze educator hoog 
scoorde op de globale screening, bleek dus 
de hoeveelheid tijd besteed aan EPCK nog 
niet optimaal.

Door dit onderzoek is er nu een instrument 
waarmee kwalitatief goede lesmomenten 
opgespoord kunnen worden. Ook het 
‘voorkeurshandelen’ van elke individuele 
educator of leerkracht  wordt zo zichtbaar.  
Die gegevens kunnen resulteren in tips voor 
educatoren en leerkrachten om kwalitatief 
beter onderwijs te geven, bijvoorbeeld door 
meer momenten in de les in te inbouwen 
waarbij leerkrachtgestuurde en leerling-
gestuurde EPCK elkaar afwisselen. Hierbij 
valt te denken aan o.a.: meer denk-stimu-
lerende vragen van de leerkracht, com-
plexere redeneringen van de leerlingen, 
meer ruimte voor spontane inbreng van de 
leerlingen, meer vragen van de leerlingen, 
beter en vaker reageren op (mis)concepten 
van de leerlingen.

Park, S., Jang, J.-Y., Chen, Y.-C., & Jung, J. (2010). Is Pedagogi-

cal Content Knowledge (PCK) Necessary for Reformed Science 

Teaching?: Evidence from an Empirical Study. Research in 

Science Education, 41(2), 245–260. doi:10.1007/s11165-009-

9163-8

Wanneer is een leerkracht 

goed in het geven van 

Wetenschap en Technologie?
Het meten van Expressieve Pedagogical Content 

Knowledge



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 stimule-
ren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, 
in een rijke leeromgeving. Dat doen wij 
onder andere door samen met scholen, 
bedrijven en lokale overheden educatieve 

projecten te ontwikkelen waarin weten-
schap en techniek een hoofdrol spelen. 

Bètapunt Noord is een initiatief van 
een aantal noordelijke schoolbesturen, 
de Hanzehogeschool Groningen, NHL, 
Stenden, CEDIN, Klassewijzer en de RuG. 
Alle basisscholen in Noord-Nederland 
en instanties die zich bezig houden met 

wetenschap en techniek in het onderwijs 
kunnen gebruikmaken van de diensten 
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

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
Bas pieterse.

M bas.pieterse@betapuntnoord.nl

T 06 30 06 38 53

kijk ook eens op 
www.betapuntnoord.nl
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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.

Talent stimuleren 

bij excellente 

leerlingen; Een 
e-learning module 

voor leerkrachten

In elke groep zitten wel een paar leerlingen 
die “er boven uit steken”. Leerlingen die de 
stof makkelijk oppikken, veel dingen allang 
weten en dat voortdurend laten merken of 
juist helemaal niet meer meedoen met de 
les. Hoe kunnen leerkrachten deze kinderen 
wel uitdagen en stimuleren? 

De e-learning module Talent creëert Talent 
reikt leerkrachten kennis en vaardigheden 
aan over pedagogisch-didactische middelen 
om de van nature aanwezige nieuwsgierig-
heid van kinderen te stimuleren. Bovendien 
geeft de module tips en laat de valkuilen 
zien die juist bij excellent presterende leer-
lingen een rol spelen. De module bestaat uit 
een combinatie van kennis vergaren mid-
dels mini-colleges (film) en voorbeeld-films, 
en zelf in de eigen lespraktijk oefenen. 

De module is gebaseerd op bevindingen uit 
TalentenKracht-onderzoek. In de module 
worden achtereenvolgens de Talenten-
Kracht-principes behandeld  en wordt 
uitgelegd hoe leerkrachten volgens deze 
principes kunnen werken in de klas. Een 
drietal didactische hulpmiddelen staan 
daarbij centraal: het stellen van vragen, het 
werken met de wetenschappelijke methode 
en ‘scaffolding’, het bieden van ondersteu-
ning aan leerlingen als het nodig is en deze 
hulp ook weer weghalen als dat kan.

Leerkrachten kunnen de module zelfstandig 
doorlopen, maar samen met het team of 
met een collega is nog beter. Dat geeft de 
mogelijkheid om elkaar feedback te geven. 

De reacties van gebruikers van de module 
zijn positief. Een leerkracht liet weten dat 
de module goed zelfstandig is te doorlopen 
naast het lesgeven. Een andere leerkracht 
vermeldde dat zij zich bewuster is gewor-
den van haar aanpak bij excellente leerlin-
gen. Een team van talentexperts noemde 
het werken met de module een mooie 
opstap in het bewust worden van de eigen 
werkwijze richting talentvolle leerlingen. 
Daarnaast worden de filmpjes zeer illus-
tratief gevonden en de module uitdagend 
genoeg voor leerkrachten. 

Met dank aan de directie, leerkrachten 
(i.h.b. Joffra van de Velde) en kinderen van 
de Willem Alexanderschool in Leeuwarden.
De module is ontwikkeld met steun van 
School-aan-Zet.

Hoe kunt u als leerkracht 

excellent presterende leerlingen 

meer uitdagen?
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‘De cursus is wel een investering, maar als je de vaardigheden in de vingers hebt en je 
er bewust van bent, dan heb je op een eenvoudige manier veel leerwinst’. (uitspraak 
van leerkracht over de module)

Kijk voor de e-learning  
module Talent creëert Talent 
op http://cfp.schoolaanzet.nl
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