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inhoud Voorwoord

Als u dit leest heeft u wellicht onze vijfde jubileumversie van het 

symposium van Bètapunt Noord bezocht. ‘Verrast, Verbaast, 

Verwondert’ dekt de lading van dit symposium volledig. In dit 

symposium werd een aantrekkelijk programma gepresenteerd, dat  

u hopelijk ook daadwerkelijk heeft verrast, verbaasd en verwonderd. 

Dan durft u namelijk in de wereld van het kind te kijken en indien u 

echt verwonderd bent geraakt, zelfs door de ogen van een kind.

Dat is de manier om onderwijs aan te laten sluiten bij de talenten 

van een kind; kijken door de ogen van een kind. Wetenschap en 

technologie is gedurende de afgelopen vijf jaar een prominente rol gaan spelen in het onderwijs. Juist de 

verworvenheden van wetenschap en technologie zorgen voor de 3 V’s.

Wetenschap en technologie is overal om ons heen, het biedt grenzeloze mogelijkheden in het primaire 

proces. De symbiose van wetenschap, technologie en talentonderwijs heeft in de drie noordelijke provincies 

ontelbaar veel mooie voorbeelden opgeleverd van succesvolle onderwijsverandering.

Hoe gaan we nu verder?

Bij het ter perse gaan van dit magazine is nog niet helder hoe de situatie er voor Bètapunt Noord na 1 januari 

2017 uitziet. Op woensdag 23 november (2016) zal in Den Haag een Ronde Tafel Conferentie plaatsvinden 

met minister Kamp van Economische Zaken, een fors aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en drie 

penvoerders van de regionale netwerken.

Na deze bijeenkomst hoop ik u zo snel mogelijk te kunnen berichten over hoe we komend kalenderjaar de 

verworvenheden van Bètapunt Noord kunnen voortzetten. Natuurlijk hopen we op een succesvolle Ronde 

Tafel Conferentie en zijn zowel onderwijs, bedrijfsleven als overheid bereid om financieel te ondersteunen 

en een fonds te creëren.

We hebben gedurende de afgelopen periode prachtige projecten en initiatieven zien ontstaan. Wetenschap 

en technologie gekoppeld aan talentonderwijs is een krachtige formule om onderwijsvernieuwing te 

realiseren. 

Ik wens het ondersteunend personeel, leerkrachten, directies en bestuurders heel veel succes toe bij het 

realiseren van deze onderwijsvernieuwing. 

Harry van Malsen

Voorzitter Bètapunt Noord
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Auke Willem Kampen is coördinator van 
de First Lego League bij PCBO Tytsjerk-
steradiel: ‘Al wil de provinciale organisatie 
van de Lego League de scholen met raad 
en daad bijstaan, toch is het uitgangs-
punt dat de kinderen al enigszins kunnen 
programmeren. Daarvoor zijn helaas geen 
kant-en-klare materialen of lesmethodes 
beschikbaar.’ 

Niet alleen van de (groep 8) leerlingen wordt 
basiskennis verwacht, het is wenselijk dat 
de leerkracht, als coach, ook enig verstand 
van zaken heeft. Auke Willem: ‘Om het de 
leerling en de leerkracht makkelijker te 
maken heb ik zelf een digitale methode ont-
wikkeld met daarbij behorende instructies, 
die de basiskennis over het programmeren 
overbrengt op de leerlingen.’ Dat betekent 
een verlichting voor de leerkracht, die niet 
bekwaam en zelfs niet aanwezig hoeft te 
zijn als leerlingen met de methode aan het 
werk zijn. 

De methode bestaat uit zeventien instap-
kaarten in de vorm van instructiefilmpjes, 
die voorafgaand aan de eigenlijke program-
meermissies doorlopen kunnen worden. 
De kaarten zijn te vinden op de website 
www.legoleague-tytsjerksteradiel.nl. De 
opdrachtkaarten, die leerkrachten en kinde-
ren kunnen downloaden, werken toe naar 

een ‘missie’. Deze missies moeten na het 
volgen van de instructies behaald kunnen 
worden. De kinderen kunnen zelfstandig, 
of eventueel onder begeleiding van een 
onderwijsassistent, stagiaire of ouder, aan 
de slag.

Auke Willem: ‘De kinderen vinden deze op-
drachtkaarten en de bijbehorende missies 
vaak ook nog pittig, maar wel te doen. Een 
echte uitdaging! En na het doorwerken van 
de opdrachtkaarten kunnen ze al behoorlijk 
goed programmeren en zijn ze klaar voor de 
echte missies van de Lego League.’
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Deelnemen aan de 

First Lego league: een 

goede voorbereiding 

is het halve werk!

Sinds een aantal jaren neemt PCBO Tytsjerksteradiel deel aan de First Lego 

League. De leerlingen van de deelnemende basisscholen staan altijd met veel 

enthousiasme klaar om aan de regionale wedstrijd te beginnen. De afgelopen jaren 

is echter wel gebleken dat de weg daarnaartoe, zowel voor de leerling als voor de 

leerkracht, niet meevalt.

Tip voor leerkrachten: 
Begin na de kerst al met deze kaar-
ten, omdat het best nog wel wat tijd 
kost om het programmeren onder 
de knie te krijgen. Als de kinderen 
het programmeren leren vóór de 
zomervakantie, kunnen ze na de va-
kantie direct starten met de nieuwe 
uitdagingen van de Lego League.
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Je hebt vast wel eens een jonge ouder horen 
praten tegen een baby. Dan vallen de hoge 
intonatie en de korte zinnen meteen op. Op 
deze manier leert het jonge kind patronen 
in de moedertaal te onderscheiden en is 
het begin van de taalontwikkeling een feit. 
Datzelfde kind zal later proberen om de 
ingewikkelde scheikunde-uitleg te begrij-
pen. De taal waar deze puber mee te maken 
krijgt is vele malen complexer. Toch zal ook 
de scheikundeleraar de uitleg zo geven, dat 
de meeste leerlingen deze kunnen volgen. 
Het taalgebruik wordt dus aangepast aan 
degene die het zou moeten begrijpen. 
Eenvoudig is dit niet. Aan de ene kant is het 
aanpassen aan de verstandelijke mogelijk-
heden van het kind belangrijk, maar aan de 
andere kant moet je het ook niet te makke-
lijk maken. Uiteindelijk is het verdiepen van 
taalkennis en taalvaardigheden het doel. 
Waar ligt nu de balans? En hoe weten leer-
krachten wat ze wanneer moeten doen om 
hun taal zo leerzaam mogelijk te laten zijn?

Taal tijdens wetenschap- en techno-
logieles
Uit onderzoek weten we dat taal het meest 
effectief wordt geleerd in betekenisvolle 
contexten. Wetenschap- en technologieles-
sen (w&t-lessen) bieden zo’n context: er 
zijn niet alleen rijke mogelijkheden voor het 
leren van taal, maar taal is ook essentieel 
voor dit soort onderwijs. Het taalgebruik tij-
dens deze lessen verschilt van het dagelijks 
taalgebruik in de zin dat het een specifieke 
woordenschat en complexe zinsstructuren 
verlangt. Om goed mee te kunnen doen 
tijdens deze lessen, moeten leerlingen leren 
om deze complexere vormen van taal te 
begrijpen en te gebruiken. Hierin ligt een 
grote verantwoordelijkheid en uitdaging 
voor leerkrachten. Belangrijke factoren die 

bijdragen aan (taal-)ontwikkelingskansen 
van leerlingen zijn uitgebreide gesprekken, 
complexe zinsstructuren en divers woord-
gebruik.

Aanpassen taalgebruik
Aanpassing aan de mogelijkheden van 
de leerlingen is een dynamisch proces. 
Uitingen van een gesprekspartner zijn nooit 
onafhankelijk, maar worden als het ware 
‘gecoördineerd’ in interactie met de ander. 
Een leerkracht past het taalgebruik dus aan 
aan wat leerlingen zeggen en bouwt daar 
op voort. Op deze wijze ontstaan steeds 
complexere gesprekken, zowel inhoudelijk 
als qua taal. Deze aanpassing vergt veel 
flexibiliteit, die ontstaat door ervaring met 
veel verschillende situaties. 

Wetenschappelijk onderzoek
In een recente studie naar taalgebruik 
in leerkracht-leerlinginteracties tijdens 
w&t-lessen vonden we dat leerkracht en 
leerling elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit 
betekent dat complexe zinnen van leer-
krachten vaker gevolgd werden door com-
plexe zinnen van leerlingen, en vice versa. 
Kleuterleerkrachten pasten hun taalgebruik 
aan de leerlingen aan, maar dit geldt an-
dersom ook voor de leerlingen. Ook vonden 
we dat open vragen van de leerkracht meer 
complex geformuleerde antwoorden van 
leerlingen uitlokten.

Strategieën in de klas
Voor leerkrachten is het belangrijk om zich 
bewust te zijn van de rol die zij hebben 
in het taalontwikkelingsproces tijdens 
w&t-lessen. Leerkrachten kunnen mode-
ling gebruiken om taalvaardigheden van 
leerlingen te verdiepen, bijvoorbeeld door 
bewust bepaalde ingewikkelde woorden 

(‘zwaartekracht’, ‘observatie’) of als-dan 
redeneringen te gebruiken. Daarnaast kan 
het leerkrachten helpen om bewuster te 
luisteren naar de antwoorden van leerlingen  
- vooral hoe ze iets zeggen - zodat ze op een 
gepaste manier kunnen reageren. 

Goed luisteren geeft dus aanleiding tot 
gericht doorvragen. Een laatste belangrijke 
bevinding is dat het stellen van open vra-
gen (‘Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’) 
leerlingen stimuleert tot het geven van 
uitgebreidere en complexere antwoorden. 
Ze krijgen meer en betere mogelijkheden 
voor het verrijken van hun taalvaardig-
heden. De antwoorden van leerlingen 
zijn het startpunt voor de leerkracht om 
complexe taal uit te lokken, te modeleren 
of leerlingantwoorden te herformuleren. 
Dit is het moment waarop leerlingen leren 
waarom en hoe zij complexe taal moeten 
gebruiken; het helpt hen om gedachten te 
organiseren en hun ideeën over de inhoud 
te verwoorden. 

Leerling: ‘Deze moet daarop’
Leerkracht: ‘Wat bedoel je precies, kun 
je dat uitleggen aan de anderen?’

Zie ook
http://talentenkrachtgroningen.nl/
toepassen/taal en 
https://kiezenvoortechnologie.nl/
home/de-rijke-context-van-wt. 

Taal tijdens 

wetenschap- en 

technologielessen:
balanceren tussen aanpassen en uitdagen



Wat eraan vooraf ging: OBS Triangel startte 
in schooljaar 2013-2014 met het project 
‘Waterspaarders’ om leerlingen bewust 
te maken van het feit dat zij zelf verant-
woordelijk zijn voor hun leefomgeving. Zij 
kregen een gastles over klimaatverandering 
en ontwierpen in het kader hiervan een 
milieubewust etiket voor een shampoofles. 
Ze probeerden vanaf dat moment om niet 
langer dan vijf minuten te douchen. Het jaar 
daarop gingen de leerlingen in het vervolg 
op dit project vijf minuten touwtjespringen 
om te laten zien en zelf te ervaren, dat vijf 
minuten heel lang is en dat je in die tijd 
makkelijk kunt douchen.

Dit schooljaar belichtte de school een ander 
facet van water. Ze nodigde een gastdocent 
van Wetsus uit. De eerste les leerden de 
leerlingen door middel van een proefopstel-
ling welk ijs sneller smelt; dat van de Noord- 
of van de Zuidpool. Ook dit was weer een 
stukje bewustwording van omgaan met je 
leefomgeving. Toen gingen ze de weten-
schappelijke kant op. De leerlingen deden 
twaalf wetenschappelijke proefjes met 

water, variërend van het maken van een 
draaikolk om water weg te laten stromen, 
tot het stijgen van water door het laten 
verdwijnen van zuurstof onder een stolp. 
De leerlingen waren tijdens deze momenten 
heel gedreven. ‘Dan zie je ze opbloeien. 
Je ziet de interesse en de wil om de proef 
te begrijpen’, aldus de leerkracht van de 
bovenbouw.

In de tweede les gingen de leerlingen 
naar het Woudagemaal in Lemmer om te 
bekijken welke technieken de mens heeft 
ontwikkeld om het water in bedwang te 
houden. Het oude gemaal laat heel mooi 
zien hoe de stoommachine nog steeds 
werkt. De leerlingen hingen aan de lippen 
van de gids. Ze wilden alles weten. 

Tenslotte was er dan alweer de laatste les 
van dit project. Weer terug op school kregen 
de leerlingen een introductie in de wereld 
van de watertechnologie. Ze maakten 
kennis met het Norritrietje, een uitvinding 
van de mensen van Wetsus. Een apparaat-
je met een rietje erin waarmee je schoon 

water kunt drinken, als er geen schoon 
water voorhanden is. Het rietje zuivert het 
vervuilde water. Dit leidde tot verbazing en 
bewondering. De leerlingen dachten daarna 
mee over verbetering van het Norritrietje 
en kwamen tot verrassende inzichten. On-
dertussen leerden ze nieuwe woorden als 
membraam, celwand en poreus. Deze be-
grippen werden meteen tot leven gebracht 
toen ze zelf een membraam gingen maken 
en vervolgens zagen hoe druppels water 
hier doorheen sijpelden. 

Ook de informatie over ‘blue energy’ slurp-
ten ze op als ware het limonade. Daarna 
gingen ze aan hun laatste proeven begin-
nen: de ph-waarde van in water opgeloste 
vloeistof bepalen, elektriciteit opwekken 
met water en zetmeel in water vaststellen 
met jodium.

OBS Triangel vindt wetenschap en technolo-
gie op het lesrooster heel erg belangrijk, uit 
het voorgaande mag blijken waarom.

Wetenschap en 

technologie op 

OBS Triangel
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‘Juf kijk nu, het ijs gaat weer dicht en het touwtje zakt gewoon door het ijs!’ 

Leerlingen reageerden intuïtief en verwonderd tijdens het uitvoeren van de 

verschillende waterproeven bij de eerste Wetsusles op OBS Triangel in Steggerda.
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Elke school van COG Drenthe heeft een ‘techniekcoördinator’. De naam ‘techniekcoördinator’ 

wordt gebruikt, maar iedereen weet dat dit niet dekkend is voor de aandacht voor techniek, 

en de rest. Afgelopen jaren veranderde het vak ‘techniek’ van lieverlee in wetenschap en 

technologie. ‘Techniek’ is meer dan leren solderen, figuurzagen en weet hebben van elektriciteit en 

magnetisme. Trouwens, óók goed om te doen, actief met kinderen bezig zijn. Respect heb ik voor 

meester Frans van CBS de Scharmhof in Assen die regelmatig soldeert met zijn leerlingen.

Delen, inspireren en doen
Drie keer per jaar komen we voor ‘we-
tenschap en technologie’ bij elkaar. We 
wisselen ideeën uit, houden doelen helder 
en hebben aandacht voor projecten van el-
kaar. Wat de een weet en graag doet, is voor 
de ander nog te ontdekken gebied. Denk 
aan Robotica, leren programmeren. Op de 
Eshorst in Beilen zag ik in een middagpauze 
hoe een collega met bordjes en ijsklontjes 
in de weer was. Proefjes doen met sneeuw, 
water en ijs. Kinderen in de klas met glim-
mende oogjes!
Niet alles wat kan en wordt aangeboden 
hoeft door iedereen gedaan te worden. 
Maak een keuze, doe wat bij jullie kinde-
ren, school en..  bij jezelf past. Wanneer de 
leerkracht enthousiast en nieuwsgierig is, 
brengt hij of zij dat over op kinderen. 

Leuk, leerzaam en nodig! 
Door de overheid en het bedrijfsleven wordt 
wetenschap en technologie gepromoot. 
Lange tijd is dit op scholen, vaak vanwege 
tijdgebrek en moeten voldoen aan veel 
andere eisen, een ondergeschoven kindje 
geweest.  
Naast werken met de Techniektoren of de 
Energietechniekkar van Bètapunt Noord, 
zijn het op scholen vaak juist huis-tuin-en 
keukendingen waarmee kinderen zelf en 
met plezier ontdekkingen doen. Bijna álles 
om ons heen is door ‘techniek’ tot stand 
gekomen. Van dichtbij kan de wereld ont-
dekt worden. Gebruikmaken van de eigen 
omgeving en kinderen laten ontdekken 
en ervaren is geweldig. Veel scholen gaan 
regelmatig op bezoek bij een bedrijf. Soms 
is er een ouder die de klas van zijn of haar 

kind uitnodigt of kent de leerkracht iemand 
die zijn of haar bedrijf wil laten zien. Overal 
wordt met techniek of technologie gewerkt. 
Bij de kapper, de boer, het zorgcentrum, de 
aannemer, het transportbedrijf en ga maar 
door. Op SSBO De Boei in Assen gaan kin-
deren regelmatig op bedrijfsbezoek. Voor 
veel van hen gaat een wereld open wanneer 
ze bij een boer op het land zijn, zien wat van 
aardappelzetmeel wordt gemaakt en met 
eigen handen een biet of aardappel uit de 
grond halen. 

Brede talentontwikkeling
In onze bijeenkomst van september spraken 
we over mogelijkheden om op onze scholen 
aandacht te besteden aan ‘brede talen-
tontwikkeling’. Op veel scholen is er ‘de 
plusklas’ voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben. Het talent van élk kind 
zien en ontwikkelen, vinden wij van groot 
belang. Om dit meer bewust aandacht te 
geven, gaan we als techniekcoördinatoren 
op onze scholen een project over onderne-
mend leren1 starten. Ik hoop dat we in 2017 
regelmatig met enthousiaste berichten 
verschijnen over dit project.

1  met ondersteuning van Itie van den Berg van MOID

Het personeel van OBS De Wiekslag (Blijham) en van OBS 
F.T. Venema (Westerlee) wordt al enige tijd begeleid door 
Bètapunt Noord om wetenschap en technologie nog beter 
toe te passen tijdens de lessen. Het personeel probeert bij 
de leerlingen een onderzoekende houding te stimuleren. 
Bètapunt Noord stimuleert het uitwisselen van kennis en 
ervaringen en is erop gericht om onderzoekend en creatief 
denken te ontwikkelen. 

Doordat de leerlingen zo enthousiast zijn geworden van de 
wetenschap- en technologielessen, hebben de groepen 7 en 
8 van OBS De Wiekslag en de groepen 5 t/m 8 van OBS F.T. 
Venema zich aangemeld voor het techniektoernooi. Van de 
voorbereidingen is een project gemaakt. De uitdaging van 
het techniektoernooi was erg pittig, maar iedereen was erg 
creatief en lerend bezig. 

Helaas wonnen de leerlingen van OBS De Wiekslag geen 
prijs. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van OBS F.T. 
Venema vielen (voor de tweede keer) wel in de prijzen: zij 
wonnen met hun creaties de eerste prijs. Wetenschap en 
technologie wordt binnen de lessen op beide scholen op 
deze manier steeds meer op de kaart gezet!

Leerlingen 

enthousiast 

over 

wetenschap en 

technologie

8 | Bètapunt Noord Magazine |  Auteurs Hans Rendering, Sjoerd Huining, SOOOG

Techniekcoordinatoren 

en COG Drenthe

..

De Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG) heeft achttien basisscholen onder haar 
verantwoordelijkheid, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, in vier 
Drentse gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe. Zeven 
van onze scholen zijn opleidingsscholen. COG Drenthe is toonaangevend in opvang 
en onderwijs en doorlopend op zoek naar verbeteringen, nieuwe ontwikkelingen en 
uitdagingen. Ons professionaliseringsaanbod is hierop ingericht. In totaal bezoeken 
ongeveer 3500 kinderen de scholen. Alle medewerkers zetten zich in om naast het 
geven van goed onderwijs binnen de scholen een prettige sfeer te creëren.
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Om kinderen met het toekomstig milieubeleid en de daarmee 
samenhangende uitdagingen kennis te laten maken, is de Peda-
gogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen gevraagd 
om een lessenserie over duurzaamheid te ontwikkelen die aansluit 
bij de leerlijn Techniek, Talent & Energie (TT&E). Het doel is om 
kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium bewust te laten worden 
van de manier waarop mensen met ruimte en grondstoffen omgaan 
en om de kinderen te laten nadenken over manieren waarop het 
duurzamer kan. 

Veel scholen in Drenthe werken al met de leerlijn TT&E. Leerkrach-
ten zijn bekend met de aanpak. Bij de ontwikkeling van het aanvul-
lende pakket staan vier zaken voorop: 
• meerwaarde (aansluiten bij het bestaande onderwijs –kern-

doelen- en integratie met diverse vakken);
• kinderen kunnen zich met het onderwerp verbinden (beleving 

door waarneming en verbeelding, onderzoekend en ontwer-
pend leren);

• de didactische uitgangspunten van TT&E (leren door doen, zelf 
ervaren, verbinding met emotie);

• in mogelijkheden en oplossingen denken waarbij problemen 
niet uit de weg worden gegaan, maar juist als uitdaging wor-
den gezien.

De lessenserie ‘Duurzaam Drenthe’ is een aanvulling op de leerlijn 
Techniek, Talent & Energie; eenzelfde lesopzet, stijl, kwaliteitsni-
veau, karakters en illustraties. De kern van deze lessenserie draait 

om circulaire economie en grondstoffen in combinatie met de 
specifieke Drentse situatie.
 
Eindresultaat van het project ‘Duurzaam Drenthe’1 is dat er aan 
het eind van schooljaar 2016-2017 24 lessen worden opgeleverd, 
geschikt voor de groepen 1 tot en met 8 van TT&E basisscholen.

Drenthe 2050, 

Duurzaam Drenthe
‘Hoe ziet de provincie er in 2050 uit? Waar staan we nu als het gaat om natuur, milieu, 

grondstoffen en gebruik van ruimte en wat wensen wij onze kinderen toe? Wat moet er de 

komende jaren dan gebeuren en hoe kan ik hier een bijdrage aan leveren?’ Vraagstukken waar 

het milieubeleid van de provincie Drenthe zich de komende jaren op zal richten. 

Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een onderwijsprogramma 

rond energietransitie voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van 

de basisschool. Het omvat per groep lessen met als vaste onder-

delen: Kennis, Onderzoeken, Bouwen en Spel. Energie wordt voor 

de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp 

gebracht. Het programma, dat toepasbaar is in diverse school-

typen en in combinatieklassen, sluit aan bij het Wetenschap- en 

Techniekonderwijs, vervangt een deel van het huidige curriculum 

en sluit aan bij de kerndoelen. Onderwijskundige uitgangspunten 

zijn het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwik-

keling van kinderen. Inmiddels werken meer dan 150 scholen in 

Noord-Nederland met de leerlijn Techniek, Talent & Energie.

1  Het project ‘Duurzaam Drenthe’ komt mede tot stand dankzij inbreng van Klassewijzer 
en Bètapunt Noord

Voor meer informatie over het project Duurzaam Drenthe neemt u 
per mail contact op met projectleider Pauline Groenhof via:
p.k.groenhof@pl.hanze.nl 

‘Die verbazing, als ze ontdekken hoe iets werkt, dat is echt fantastisch om te zien’, 

vertelt Peter de Vries, leerkracht op OBS De Bolder in Drachten, enthousiast. Als 

wetenschaps- en technologiecoördinator is hij de drijvende kracht achter de projecten, 

gastlessen en excursies die hij en zijn collega’s organiseren voor hun leerlingen.

‘Bij ons op school is de methode Leefwereld 
de rode draad in alle groepen’, vertelt Peter. 
‘De lessen uit deze methode vullen we aan 
met extra activiteiten. Dat kunnen gastles-
sen en excursies zijn, maar bijvoorbeeld 
ook leskisten van externe organisaties of 
eigen gemaakte lessen.’

Dichtbij beginnen
‘De les over de fiets, die we laatst deden, is 
daar een mooi voorbeeld van’, zegt Peter. 
‘Als je het met de leerlingen gaat hebben 
over tandwielen, dan is het heel belangrijk 
dat ze daar een beeld bij hebben. Je kunt 
natuurlijk plaatjes laten zien van tandwie-
len, maar dat blijft abstract. Veel leuker en 
leerzamer is het om echte tandwielen te be-
kijken en te ontdekken hoe ze werken. Nou, 
alle leerlingen hebben tandwielen, want ze 
hebben allemaal een fiets. Dus zo ontstond 
er in groep 4 als vanzelf een practicum over 
tandwielen, met hun eigen fietsen.’

Wetenschappelijke methode in de klas
De fietsen werden in de hal op de kop 
gezet, en met behulp van een werkblad 
voerden de leerlingen in groepjes verschil-
lende onderzoeken uit volgens de weten-
schappelijke methode. ‘Dat een fiets wordt 
aangedreven door de tandwielen en de 
ketting was voor veel leerlingen een open-
baring’, vertelt Peter. ‘Ze kunnen allemaal 
fietsen, maar geen enkele leerling had zich 
ooit afgevraagd hoe een fiets nu eigenlijk 
werkt. Tijdens de les werd iets heel vanzelf-
sprekends opeens bijzonder. Geweldig!’

Nieuwe woorden
En er bleek nog veel meer te ontdekken 
aan een fiets, bijvoorbeeld op het gebied 
van woordenschat. Veel leerlingen wisten 
namelijk nog niet dat de ‘stokjes’ in de 

wielen spaken heten, dat het licht werkt op 
een dynamo en dat je in het verkeer beter 
zichtbaar bent door de reflectoren aan je 
fiets. ‘En toen ze die reflectoren hadden 
ontdekt, wilden ze weten hoe ze werken, 
dus gingen we met zaklampen aan de slag’, 
vertelt Peter enthousiast.

Vakoverstijgend werken tijdens  
projectweken
‘Bij ons op school is iedereen heel enthousi-
ast over wetenschap- en technieklessen’, 
zegt Peter. ‘Het biedt enorm veel mogelijk-
heden voor kinderen om te experimenteren 
en te onderzoeken. Voor de ontwikkeling 
van de woordenschat is het heel goed en 
door samen te werken in groepjes oefenen 
de kinderen sociale vaardigheden. En wil je 
vakoverstijgend werken dan kun je gemak-
kelijk relaties leggen met andere vakge-

bieden. Wij doen dat tijdens projectweken. 
Dan werken alle groepen een week lang 
aan hetzelfde onderwerp dat we in zoveel 
mogelijk vakken terug laten komen.’

Inzet netwerk school
‘Onze belangrijkste tip voor andere 
scholen? Investeer in een netwerk van 
ouders, bedrijven en specialisten waar je 
terecht kunt voor gastlessen, excursies, 
materialen en dergelijke’, zegt Peter. ‘Vaak 
is er veel meer te regelen dan je denkt. En 
maak gebruik van expertise van andere 
organisaties, bijvoorbeeld van IVN, het 
wetenschapsknooppunt Noord-Nederland 
of, als je een project over water gaat doen, 
Wetsus. Zij hebben mooi lesmateriaal, 
interessante workshops en leuke activitei-
ten die je kunt koppelen aan de lessen uit 
je methode.’

Technieklessen maken iets 

vanzelfsprekends bijzonder

Auteur Kim van Steenwijk, Bètapunt Noord   | Bètapunt Noord Magazine | 11 
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Kubusschool:; 

Technasiumonderwijs 

voor de basisschool

Het vak Onderzoek & Ontwerp (O&O) dat in het voortgezet onderwijs op 

een Technasium wordt gegeven is vertaald naar het basisonderwijs, de 

Kubusschool. Afgelopen jaar zijn vijf basisscholen uitgegroeid tot volwaardige 

Kubusscholen en voerden daarbij de eerste Kubusprojecten uit.

De basisvoorwaarde voor onderzoekend 
en ontwerpend leren op een Kubusschool 
is een opdracht van een externe opdracht-
gever uit de omgeving van de school. Een 
reële authentieke opdracht waarvoor nog 
geen oplossing is bedacht. De opdracht-
gever geeft op school een toelichting en 
de leerlingen brengen een bezoek aan de 
opdrachtgever om het probleem in praktijk 
te bekijken. Na een brainstormsessie 
over mogelijke ideeën stellen de leer lingen 
vragen op. Experts worden op school 
uitgenodigd om deze vragen te beant-
woorden. Vervolgens gaan de leerlingen 
uitproberen, maken en verbeteren ze hun 
oplossing. De leerlingen kunnen daarbij al 
hun creativiteit en out-of-the-box-denken 
benutten waarbij zijzelf uitleggen hoe ze 
aan hun oplossing komen. De essentie van 
onderzoekend en ontwerpend leren is dat 
de leerling eigenaar van de oplossing is.

Kubusonderwijs is projectonderwijs 
waarbij de leerlingen met een oplossing 
komen. Dit is vaak net andersom dan bij 
klassikaal onderwijs met behulp van het 
directe instructie model. Het team van een 
Kubusschool wordt dan ook geschoold in 
deze didactiek: de leerling komt met een 
oplossing en de leerkracht helpt de leer-
ling verder door middel van vragen stellen. 
Verder heeft iedere Kubusschool een Ku-
buscoördinator die de post-hbo opleiding 
daartoe gevolgd heeft. De Kubuscoördina-

tor zorgt voor een goede organisatie van 
de Kubusprojecten op school.

Een Kubusproject bestaat uit zes dagdelen. 
Tijdens het eerste dagdeel, de introductie, 
komt meestal de externe opdrachtgever 
het probleem toelichten. Vervolgens 
volgen vier Doe-dagen waarbij altijd iets 
gemaakt moet worden. Daarbij bedenken 
de leerlingen de moeilijkste vragen die 
de experts beantwoorden. Het laatste 
dagdeel is de presentatie voor ouders, 
experts en in ieder geval de opdrachtgever. 
De aanwezigheid van de externe opdracht-
gever zorgt voor een geweldige dynamiek 
omdat er vol bewondering geluisterd wordt 
naar de zelf bedachte unieke oplossingen 
van de leerlingen.

Een van de uitgevoerde opdrachten is 
bijvoorbeeld de vraag van een opdracht-
gever die tweedehands fietsen verkoopt 
op de markt in Groningen: ‘Hoe krijg ik 

zoveel mogelijk fietsen in mijn vrachtwa-
gen zonder zwaar te tillen?’ Vrijwel alle 
oplossingen waren verschillend: met rails, 
met katrollen of een oprijbaan met gaten 
om het tillen lichter te maken. Een andere 
opdrachtgever was een boer met ingekuild 
gras. Zijn vraag was: ‘Hoe zorg ik ervoor 
dat de kraaien het landbouwplastic om 
het gras niet kapot pikken?’ De kinderen 
bedachten als oplossingen onder andere 
noppenplastic waarbij de kraaien schrok-
ken van het geluid bij het openpikken of 
doorzichtig plastic met aluminiumfolie 
waardoor kraaien schrokken van hun eigen 
spiegelbeeld.

Het doel van de Stichting Kubusschool 
is het verspreiden van kwalitatief hoog-
staand projectonderwijs aan de hand van 
O&O-leren voor brede talentontwikkeling 
en bètatechnische ontwikkeling in het bij-
zonder. Zij wil dit bereiken door uitbreiding 
van het aantal Kubusscholen. 

Vanaf het jaar 2020 is invoering van 
Wetenschap & Technologie verplicht in het 
basisonderwijs. Kubusscholen zijn daar 
klaar voor!

Zie ook
www.kubusschool.nl

Iedereen wil 

programmeerles

Het Friesland College houdt niet van stati-
sche onderwijsprogramma’s. Opleidingen 
moeten aansluiten bij de vraag vanuit het 
werkveld. ‘Zo vind je voldoende stageplek-
ken en bereid je de studenten optimaal 
voor op de arbeidsmarkt of op verdere 
studie’, vertelt Jos Linneman, docent, coach 
en drijvende kracht achter het lespro-
gramma Make it Move. Make it Move is 
een voorbeeld van een project waarbij die 
aansluiting op het werkveld heel erg goed 
is gelukt: programmeerlessen die door 
studenten Pedagogisch Werk van D’Drive, 
school voor Creatieve Design & Pedago-
gisch werk, gegeven worden in de klas, van 
groep 1 t/m 8. Daar hebben basisscholen 
wel oren naar!

Aansluiten bij maatschappelijke ont-
wikkelingen
‘Onderwijsprogramma’s zijn bij ons altijd in 
ontwikkeling’, zegt Linneman. ‘De samenle-
ving is in beweging, ons onderwijs beweegt 
mee. Op die manier bereiden we onze 
studenten optimaal voor op de arbeids-
markt. Een paar jaar geleden verschenen er 

in de media steeds vaker berichten over het 
belang van leren programmeren op jonge 
leeftijd. Wij besloten te onderzoeken of 
wij daar in onze opleiding iets mee zouden 
kunnen.’

Meer programmeerles a.u.b.!
‘We zijn klein begonnen met de ontwik-
keling van een leskist’, gaat Linneman 
verder. ‘We vonden twee basisscholen uit 
het netwerk van Bètapunt Noord bereid om 
mee te doen als pilot school. De Wjukslag 
uit Langezwaag en OBS it Ambyld uit Ter-
wispel, beide vallend onder schoolbestuur 
PRIMO-Opsterland, begonnen met een test 
in groep 4. Dit leverde enthousiaste reacties 
op en toen kwam de vraag of er niet meer 
mogelijk was. Groep 3 wilde ook program-
meren, net als de kleuters. Daarna volgde 
de bovenbouw!

Pilot
In het schooljaar 2015/2016 begon Jos met 
zijn studenten aan de ontwikkeling van pro-
grammeerlessen voor alle basisschoolgroe-
pen. ‘De studenten verdiepen zich in kleine 

groepjes in de verschillende programmeer-
programma’s en bereiden samen de lessen 
voor’, legt Linneman uit. De principes van 
het programmeren worden in spelvorm 
gegoten zodat het voor leerlingen aantrek-
kelijk is om mee te doen. De kleuters zetten 
de eerste stappen op programmeergebied 
met Beebot. Groep 3 en 4 gaan aan de slag 
met Kodable en Scratchjr. Voor de hogere 
groepen wordt er gebruik gemaakt van Lego 
we do, Codeuur, Lego Mindstorms, Scratch,  
Bomberbot en Wordpress. 

Educational partnership
‘Wat ik echt heel geslaagd vindt aan dit 
project is de educational partnership’, 
zegt Linneman. ‘Iedereen wordt hier beter 
van. Onze studenten doen een schat aan 
ervaring op. Ze leren in de praktijk. Ze ont-
wikkelen vaardigheden op het gebied van 
ondernemen, onderzoeken, communicatie 
en samenwerken. Dat zijn dingen die je niet 
uit boeken kunt leren. Daarnaast leren ze 
programmeren. Maar de praktijk leert ook 
van de studenten. Hun programmeerkennis 
delen zij met leerlingen en leerkrachten op 
basisscholen. Ze leveren een waardevolle 
bijdrage aan het onderwijsprogramma en 
ontzorgen de leerkrachten die niet de tijd 
hebben om zichzelf in dit onderwerp te 
verdiepen.’

In juni 2016 tekenden de schoolbesturen 
Comperio en PRIMO-Opsterland een conve-
nant met het Friesland College waarmee de 
samenwerking tussen de basisscholen en 
Make it Move structureel vorm krijgt. 
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Voor informatie:
J.Linneman@fcroc.nl. 

Zie ook 
www.facebook.com/makeitmovefc en 
www.pwindepr.nl. 



Maar werkt dit ook? We hebben onder-
zocht wat de effecten van de VFCt zijn op 
het leerproces van leerlingen. Hieronder 
worden een aantal resultaten beschreven. 

Er deden elf leerkrachten mee aan de 
coaching. De VFCt bestond uit een intro-
ductiebijeenkomst (zie ook www.talen-
tenkrachtgroningen.nl) en vier individuele 
coaching sessies. De voormetingen gaven 
een indruk van de dagelijkse lespraktijk 
vóór de interventie. De nametingen, 
ongeveer 8 weken na de coaching, gaven 
inzicht in hoe wetenschap- en technologie-
lessen werden uitgevoerd zonder directe 
aanwezigheid van de coach. Ook wilden we 
de vergelijking maken met leerkrachten die 
wetenschap- en technologielessen gaven 
zoals ze dat altijd doen. Een controlegroep 
van twaalf leerkrachten heeft daarom vier 
lessen gegeven op de voor deze leerkracht 
gebruikelijke wijze. 

De resultaten van deze studie kunnen als 
volgt worden samengevat. Allereerst is het 
effect van de VFCt op wetenschappelijk 
inzicht onderzocht. De resultaten lieten 
zien dat leerlingen van leerkrachten die 
meededen aan de coaching tijdens de na-
metingen vaker redeneerden en dit vaker 
op een complex niveau deden. Leerlingen 
gaven bijvoorbeeld vaker een verklaring 
waarin ze principes zoals ‘luchtdruk’ en 
‘zwaartekracht’ gebruikten om het resul-
taat van een proefje uit te leggen of een 
verklaring waarin een causale relatie werd 
gebruikt (‘als ik tegen het propje blaas dan 
schiet het propje naar buiten’). 

Hoe kan het dat leerlingen meer gaan 
nadenken en dus andere dingen gaan 
zeggen? We hebben gekeken naar de inter-
actie tussen leerkrachten en leerlingen om 
inzicht te krijgen in hoe deze verandering 
tot stand komt. Wat zeggen leerlingen 

en wat zijn de reacties van leerkrachten 
hierop? Tijdens de voormeting reageerden 
leerkrachten vooral met instructie of in-
formatie en zetten niet aan tot redeneren. 
We zagen bij de leerlingen dan ook weinig 
uitingen van wetenschappelijk inzicht. Dit 
gold voor zowel de klassen die meededen 
aan de coaching als de controleklas-
sen. In fragment 1 wordt een voorbeeld 
gegeven van een interactie waarin de 
leerkracht voornamelijk informatie geeft 
en de leerling niet redeneert. Na de VFCt 
is een verschil gevonden. In de klassen 
die meededen aan de coaching werden 
tijdens de nameting meer vragen gesteld 
en lieten leerlingen nieuwe wetenschappe-
lijke en natuurkundige inzichten zien. Als 
de leerlingen redeneerden dan reageerden 
leerkrachten hierop met een aanmoediging 
of doorvraag. In fragment 2 wordt een 
voorbeeld gegeven van een proefje waarbij 
een gesprek op gang komt waarin leerlin-
gen gestimuleerd werden om te redeneren. 
De klassen in de controlegroep lieten deze 
verandering niet zien. 

Door te kijken naar de interactie blijkt dat 
complexere niveaus van wetenschappelijk 
inzicht worden bereikt door een gezamen-
lijke investering van leerkracht en leerlin-
gen. Leren is dus een voortdurend proces 
tussen leerlingen en de directe omgeving. 
Uit dit onderzoek blijkt dat leerkrachten 
wetenschap- en technologieonderwijs 
kunnen optimaliseren door door te vragen 
op antwoorden van leerlingen (‘waarom 
denk jij dat?’) en door leerlingen aan te 
moedigen. Hierdoor krijgen leerlingen 
meer kansen om te redeneren. Dit biedt 
vervolgens weer meer gelegenheid voor de 
leerkracht om vragen te stellen. Leerkrach-
ten en leerlingen bouwen op deze manier 
samen aan wetenschappelijk inzicht.

Leerkracht en leerlingen 

bouwen samen aan 

wetenschappelijk inzicht 

Vaardigheden behorend bij wetenschap en 

technologie worden steeds belangrijker in de 

huidige maatschappij. Om die reden zal wetenschap- 

en technologieonderwijs in toenemende mate 

onderdeel worden van het basisschoolcurriculum. Op 

verschillende basisscholen in Noord-Nederland is door 

het TalentenKrachtprogramma van de Rijksuniversiteit 

Groningen Video Feedback Coaching (VFCt) ingezet om 

bovenbouwleerkrachten te professionaliseren in dit 

type onderwijs. Leerkrachten werden ondersteund in dit 

proces door het reflectief terugkijken van eigen beelden 

van de les onder begeleiding van een coach. 
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Leerkracht Leerling Uitleg

Ik denk… Wat zit daar in? Vraag naar kennis, die geen redeneren uitlokt.

Er zit nog vloeistof in… Leerkracht beantwoordt zelf de vraag

Ja, het is rood. Leerling zegt wat zij ziet

… en dan blijft het propje plakken, dat is jammer. Leerkracht geeft informatie over waarom het proefje 

niet gaat zoals gedacht

Deze fles is droog. Probeer deze eens Leerkracht geeft een mogelijke verklaring en instructie

Leerkracht Leerling Uitleg

Wat denk je dat er gaat gebeuren? Stimulerende initiatievraag

Als je het glas er overheen zet dan gaat het water 

omhoog en door het water gaat dat waxinelichtje… 

gaat dan uit

Leerling formuleert een verwachting

Jij denkt, het water in het glas gaat omhoog, het waxine-

lichtje gaat uit… want dat komt door het water

Herformulering van het antwoord van de leerling.

Wie heeft nog meer een idee? Uitnodiging voor andere leerlingen om een voorspelling 

te formuleren

Nou ik denk dat het zeg maar… dat het glas er dan 

opzet… dat het dan gaat dampen, het water

Leerling formuleert een voorspelling

Het water gaat dampen, zeg jij. En wat denk je dat er 

daarna gebeurt?

Stimulerende doorvraag

en dan gaat het glas beslaan en dan zeg maar… aan 

de bovenkant zit ook nog damp en dan opeens wordt 

het water en dan valt het naar beneden en dan gaat 

het kaarsje uit 

Leerling formuleert een voorspelling waaruit inzicht in 

natuurkundige fenomenen blijkt

Eigenlijk maak je zelf regen op die manier, denk jij. Dus 

het water verdampt een beetje en dat gaat naar boven 

en dat beslaat tegen de bodem en dan komt het als een 

soort waterdruppels naar beneden en dan gaat het kaarsje 

daardoor uit.

Herformuleren waarbij verdiepende informatie geven 

wordt hoe het proefje gerelateerd kan worden aan het 

dagelijks leven.

Fragment 1 Transcript van het proefje: ‘Propje in de fles blazen’

Fragment 2 Letterlijk transcript van het proefje: ‘Waxinelichtje met water’

Zie ook:
http://talentenkrachtgroningen.nl/
toepassen/bovenbouw/
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Kinderen bagage meegeven voor de 

toekomst met hoofd, hart en handen 

Hoe komt mijn 

mok bij oma in 

Amsterdam?

Een middag in groep 4/5/6 van OBS De Planeet. De leerkracht vertelt: ‘Mijn 

oma woont in Amsterdam. Ze is woensdag jarig, maar ik ben dan op school. 

Ik heb een mok voor haar gekocht omdat ze gek is op koffie. Ik wil graag dat ze 

de mok krijgt op haar verjaardag. Kunnen jullie me helpen?’

Auteur Martine Kiewiet, OBS De Planeet/OBS De Spil (Gemeente Emmen)   | Bètapunt Noord Magazine | 17 

Natuurlijk leren 

bij OT Nannewiid:

1  OT Nannewiid heeft 4 schoollocaties en is onderdeel van OG Primus

In het kringgesprek ontstaan er allerlei vragen en oplossingen. De 
leerkracht stelt vragen waardoor de leerlingen in een onderzoe-
kende houding worden gezet. Vervolgens worden de plannen van 
de leerlingen besproken en worden er groepjes gemaakt. Een uur 
later vertellen Daan en Marten dat juf best op woensdagmiddag 
nog naar oma kan gaan omdat je met de trein binnen twee uur 
van Emmen naar Amsterdam kan reizen. Een groepje meiden heeft 
onderzocht welke materialen geschikt zijn om de mok mee in te 
pakken. Helaas hebben we als school nu vijf mokken minder in de 
kast. Vanaf de zesde mok bleven ze heel. Sandra en Boris hebben 
een brief geschreven voor de postbode voor op het pakketje. Zo 
komen er nog meer oplossingen van kinderen tijdens de kring naar 
voren. 

Bovenstaande is een voorbeeld van het leren op de middagen op 
OBS De Planeet. De middagen worden in samenwerking met OBS 
De Spil voorbereid. Beide scholen staan in Klazienaveen en hebben 
een leerlingenaantal tussen de vijftig en tachtig. Door de samen-
werking hebben de leerkrachten naast hun collega’s van de eigen 
school, ook collega’s uit dezelfde bouw om ideeën mee uit te wis-
selen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 worden in de middag nu de 
zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur geïntegreerd 
gegeven samen met wetenschap en technologie. Het thema van 
de middag kan ook ingezet worden op de ochtend. Het schrijven 
van een brief aan de postbode kan verwerkt worden in een taalles 
evenals de spellingsles.

Tijdens de voorbereiding van het thema worden er verschillende 
methodes en theorieën gebruikt door de leerkrachten, zoals de 

methode Topondernemers, om ideeën op te doen voor een thema. 
Topondernemers biedt een aantal kant en klare kaarten per thema 
die als opdracht kunnen worden ingezet om een onderzoeksdoel 
of presentatiedoel te behalen. Voorbeelden hiervan zijn het gericht 
zoeken op internet, het uitnodigen van een persoon of het maken 
van een collage of PowerPoint. 

Om invulling te geven aan het onderzoekend en ontwerpend 
leren  gebruiken de leerkrachten de 7 stappen van Graft (2010). 
Deze stappen zijn vanaf de implementatie van het wetenschap- en 
technologie-onderwijs op beide scholen door de leerkrachten al 
geoefend in allerlei lessen en worden nu toegepast in het gehele 
thema.

Om het talentonderwijs meer verdieping te geven zijn beide scholen 
in het schooljaar 2014-2015 gestart met New Pedagogies for Deep 
Learning (NPDL), een 3-jarig traject waarin leerkrachten leren om 
meer gebruik te maken van de wereld om hun heen en de talenten 
van kinderen. Kernwoorden van NPDL zijn de zes C’s; Character, 
Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity en Citi-
zenship. Op dit moment kiezen de leerkrachten samen één C uit om 
binnen een thema aan te werken.

Door gebruik te maken van bestaande kennis van de leerkrachten 
en om daarop aan te sluiten bieden we leerlingen een passend en 
uitdagend aanbod waarin ze worden voorbereid op de toekomst. 

Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Kinderen eigenwaarde geven, verantwoordelijkheidsgevoel en leren 
studeren is naar ons idee veel belangrijker dan het instampen van 
een grote hoeveelheid ‘leerstof’; kwaliteit boven kwantiteit.  Daar-
om is een goede basis aan kennis c.q. oplossingsmethodes wel een 
vereiste en streven we ernaar dat ieder kind maximaal presteert 
naar zijn eigen mogelijkheden en talenten. Coöperatieve werkvor-
men en aspecten van de meervoudige intelligentietheorie worden 
in de groepen gebruikt om kinderen aan te spreken op hun kracht 
en specifieke leerstijl.

Kunst en cultuur
Via het KEK project van De Friese Meren stimuleren we het 
scheppend vermogen van het individuele kind op het gebied van 
beeldende vorming. De creativiteit en het scheppend vermogen 
van de kinderen staan centraal. Kinderen leren een probleem te (h)
erkennen en een plan voor oplossing te maken. Samenwerken, ge-
zamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen 
en ondersteunen.

Ondernemen
Ondernemen is te leren. Ondernemen bestaat uit naar buiten 
kijken, kansen zien, risico’s overzien en er voor gaan. En elk van die 
vier elementen bestaat uit een mengsel van kennis, vaardigheden 
en attitude. Kennis en vaardigheden kunnen ook op latere leeftijd 
nog redelijk gemakkelijk verworven worden, maar een onderne-
mende attitude kan het best op jonge leeftijd worden ontwikkeld. 
Ondernemen is een manier om je doelen te bereiken op eigen 
kracht en op je eigen manier. Je levert met elkaar een prestatie om 
trots op te zijn.

Regeren is vooruit kijken
In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor 
de school, dat zij voor de basisleerstof moet uitgaan van de school 
van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De kennis van de leerlingen 
moet functioneren in de samenleving van morgen.

Steeds meer scholen zetten tablets in om het onderwijs te verbe-
teren. Maar dit brengt ook een aantal praktische problemen met 
zich mee: hoe houd je het overzicht wanneer kinderen zelfstanding 
(buiten de klas) gaan werken? Binnen cluster Nannewiid werken 
we sinds kort met ZuluDesk. Dit is een schoolsysteem dat scholen 
een handje helpt om onderwijs met tablets makkelijker te maken. 
Met ZuluDesk Teacher is het mogelijk om een iPad van een leerling 
of een hele groep te beheren. Leraren kunnen leerstof uitdelen, 

informatie delen, de bezigheden van leerlingen bijhouden en leer-
lingen in een app of website vastzetten gedurende een van te voren 
ingestelde tijd. Leraren kunnen hun leerlingen meer zelfstandigheid 
geven, zonder dat ze de controle verliezen.

Creatieve middagen met workshops en ateliers
Als je kinderen wilt laten kennismaken met een wereld vol we-
tenschap en technologie, en met hun eigen talenten op dat vlak, 
moet je werken aan hun houding. Het is nieuwsgierigheid, willen 
weten, willen begrijpen, willen verbeteren. De ‘black box’ openma-
ken en kijken wat er in zit.  De creatieve vakken herbergen al veel 
technieken en in de constructies en dergelijke komen de kinderen 
in aanraking met wetenschap. Hoe werken dingen, hoe maak je 
iets sterk, hoe krijg je stabiliteit. Kinderen werken en praten binnen 
ons onderwijs over belangrijke thema’s die ons leven beïnvloeden, 
zoals duurzaamheid, voeding, gezondheid, mobiliteit en nieuwe 
technieken. Tevens gaat het om kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om verstandig te handelen en gebruik te maken van apparaten, 
producten en processen in het dagelijks leven van onze hoogtech-
nologische samenleving.

Op It Haskerplak werken we al jaren met de creatieve middag op 
vrijdag. Ook op de andere scholen De Ynset, It Fiifde Sté en De 
Schakel is er veel aandacht voor bovengenoemde ontwikkelgebie-
den. Met ouders en dorpsbewoners organiseren we workshops op 
allerlei gebied; van fotografie tot het bouwen van een insectenho-
tel, figuurzagen en bedrijvenbezoek.

Een greep uit de keuken van OT Nannewiid. 1



Talentontwikkeling is een succesverhaal. 
Het zijn aan elkaar geknoopte successen 
die samen een pad vormen (met, vooruit, 
soms eens een tegenslag ertussen). Het 
creëren van successen is dus van groot be-
lang, maar dat doet een talentvol persoon 
nooit alleen. Op het gebied van wetenschap 
en technologie is het stimuleren van talent-
vol gedrag en creativiteit dus belangrijk. 
Samen kunnen leerkracht en kind in een 
positieve spiraal terechtkomen, waarin 
zij elkaar versterken in het ontdekken, 
verwonderen en onderzoeken van weten-
schap- en technologietaken. Het ervaren 
van een aantal kleine successen vormt een 
vruchtbare bodem voor nog meer succes, of 

misschien wel een buffer tegen tegenslag. 
Dit is een bekend fenomeen, dat we recent 
ook hebben gevonden in de sport. Eén van 
onze onderzoeken liet bijvoorbeeld zien dat 
roeiers die twee races achter elkaar won-
nen, meer vertrouwen hadden in een goede 
afloop toen zij achter kwamen te liggen 
tijdens een derde race. Ook bleven ze meer 
inspanningen leveren, in tegenstelling tot 
roeiers die de twee races daarvoor verloren 
hadden.

Het (herhaaldelijk) ontlokken en stimuleren 
van talentvol gedrag is dus belangrijk voor 
een optimale ontwikkeling. Dit kan voor 
leerkrachten een uitdaging zijn, maar is ook 

zeker een uitdaging in andere domeinen, 
zoals in het bedrijfsleven of in de sport. 
Hoog tijd om hier studenten in op te leiden, 
dacht een aantal onderzoekers/docen-
ten aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Talent Development and Creativity is een 
nieuw Masterprogramma van de opleiding 
Psychologie waarin studenten alles leren 
over talentontwikkeling, het herkennen en 
stimuleren van talent en creativiteit en het 
beleid dat op dit gebied gevoerd wordt. De 
Master richt zich op talent en creativiteit 
in verschillende domeinen, zoals het be-
drijfsleven, de sport, maar zeker ook het on-
derwijs. Als onderdeel van het programma 
voeren studenten een onderzoek uit, soms 
gecombineerd met een stage, waarin zij de 
ontwikkeling van talent/creativiteit in een 
domein naar keuze onderzoeken. In het ver-
lengde van het programma TalentenKracht 
www.talentenkrachtgroningen.nl beginnen 
enkele van onze studenten binnenkort 
bijvoorbeeld aan een onderzoek waarin zij 
bekijken hoe kinderen leren tijdens bui-
tenschoolse activiteiten, zoals tijdens een 
bezoek aan het Universiteitsmuseum. Het is 
een interessant programma waarin het mes 
snijdt aan twee kanten: aan de ene kant 
moet het Masterprogramma de talenten van 
de eigen studenten optimaal stimuleren, 
aan de andere kant zullen afgestudeerde 
studenten de talenten van andere mensen 
in hun werkveld gaan stimuleren.
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(H)erkennen van talent en 

creativiteit kun je leren!

De weg die bewandeld wordt door talentvolle, succesvolle mensen is zelden recht. 

Het lijkt meer op een kronkelig pad met af en toe een omweg, rustpunt of een 

boomstam die de weg verspert. De wegen van verschillende talentvolle mensen zijn 

ook zelden hetzelfde. Tussen begin- en eindpunt zijn ontelbaar veel lijntjes te trekken. 

Sommige lopen dood, sommige zijn kort en weer andere zijn lang. Het pad van een 

talentvol persoon is daarom lang niet altijd op jonge leeftijd als zodanig te herkennen. 

Van Albert Einstein wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij in zijn jonge jaren een ‘gemiddelde 

leerling’ was (maar wel één met veel interesse voor natuurkunde en wiskunde). 
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TopOndernemers en ‘Samenwerken aan bètaburgerschap’
Op de Albertine Agnesschool in Leeuwarden ontwikkelen de 
leerlingen onderzoeksvaardigheden en w&t-talent via verschillende 
projecten. In de bovenbouw geven de leerlingen iedere tien weken 
presentaties aan medeleerlingen en ouders. Dit als afsluiting van 
een thema van de methode TopOndernemers. Dit is een methode 
voor wereldoriëntatie, gebaseerd op de principes van meervou-
dige intelligentie. De lessen gaan uit van het principe: ‘wat je 
zelf ontdekt onthoud je het best’. Gedurende tien weken gaan de 
leerlingen in kleine groepjes op onderzoek uit om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen en te verwerken over een bepaald on-
derwerp binnen een thema. De thema’s vallen binnen de gebieden 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek.
 
Om verdieping te brengen én met oog op de ontwikkelingen van 
de 21e eeuwse vaardigheden doet de school ook mee aan een 
bijzondere pilot: ‘Samenwerken aan bètaburgerschap’. Deze pilot 

komt voort uit een samenwerking tussen een aantal basisscholen, 
bedrijven, opleidingsinstituten en overheden. Centraal hierin staat 
dat leren niet gaat om ‘herinneren en herhalen van informatie’ maar 
om ‘het zelf effectief kunnen vinden en gebruiken van informatie’. 
Belangrijk is dat leerlingen zelf initiatieven leren ontwikkelen, 
met elkaar problemen kunnen oplossen, samenwerken en vaardig 
worden in argumenteren.
 
Avontuur vol uitdagingen
Op de Albertine Agnesschool zijn ze tevreden met de ingeslagen 
weg. Voor de leerkrachten en de leerlingen is het een avontuur 
vol uitdagingen. Nu het eerste jaar binnen de pilot er bijna op zit, 
zijn de leerkrachten nog enthousiaster geworden. De verdieping is 
al zichtbaar, dit komt mede door de coaching die de leerkrachten 
hebben gehad. Door aangeleerde vaardigheden toe te passen in de 
klas kunnen leerlingen de verdiepingsslag maken.

De integratie van wetenschap en technologie (w&t) in het lesprogramma 

kan op heel veel manieren vorm krijgen. Scholen mogen zelf bepalen hoe 

ze w&t een plek geven binnen hun onderwijs. Dat kan soms lastig zijn. Want, 

hoe doe je dat? Een kijkje in de keuken bij een andere school kan handig zijn 

om op ideeën te komen.

Wetenschap en technologie 

een plek geven in het 

lesprogramma:een voorbeeld



Zo heeft groep 8 geprobeerd de andere leerlingen en leerkrachten 
warm te krijgen voor dit project. Ze hebben in groepjes een presen-
tatie voorbereid en deze in de verschillende groepen gegeven. Ze 
moesten natuurlijk rekening houden met de leeftijd van de verschil-
lende leerlingen. Aan de leerkrachten hebben ze met hun presenta-
tie uitgelegd wat hun bedoeling was en hoe ze de andere leerlingen 
willen attenderen op het energieverbruik van de school. 

Ze hebben een gastspreker uitgenodigd om iets te vertellen over 
zonnepanelen. Hoe werkt het opwekken van zonne-energie? Wat
gebeurt er met de energie die je niet nodig hebt op dat moment? 

Als de zon schijnt zijn we namelijk meestal niet thuis. De kinderen 
zijn naar school en papa en mama aan het werk. Wordt de energie 
dan opgeslagen in een soort accu?

Verder zijn we naar het Drents Museum geweest waar we het 
onderwijsprogramma Boordevol Energie hebben bezocht. Daar 
hebben we vooral gekeken hoe het vroeger ging met energie. Welke 
energie had men toen bijvoorbeeld nodig om een vuurtje te maken?

Daarnaast heeft het project ook zelf leuke activiteiten voor de 
deelnemende scholen georganiseerd. We brachten een bezoek aan 
SummerLabb waar wij kennis maakten met de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van duurzame technologie van de toekomst. 
We konden zelfs een kijkje nemen op de boot van Wubbo Ockels, 
Ecolution genaamd. Het schip kan al zeilend, met behulp van pro-
pellers onder de boot, zijn eigen energie opwekken die vervolgens 
kan worden opgeslagen in speciale accu’s.

Aan het einde van het schooljaar was de finale en mochten we 
naar het Zernikecomplex om daar in onze eigen stand te laten zien 
en horen wat we gedaan hadden het afgelopen jaar. Tijdens de 
prijsuitreiking werden we verrast doordat we de prijs voor het beste 
evenement wonnen: het inlichten van de verschillende groepen 
binnen de school. De poppenkast die door een aantal leerlingen 
van de groep bedacht, uitgewerkt en opgevoerd werd was een van 
de activiteiten die ons de prijs hebben laten winnen. Wat waren we 
trots. 

Dit schooljaar zullen we met andere leerlingen het project verder 
voortzetten.

Energy 

Challenges
Het afgelopen schooljaar hebben wij (groep 8 van RKB de Schelp uit Uithuizen) 

deelgenomen aan het project Energy Challenges. Dit project wil kinderen 

bekend maken met energieverbruik, duurzame energie en natuurlijk de techniek. 

Tijdens het project hebben de leerlingen op verschillende manier gewerkt aan het 

vergroten van hun kennis over dit onderwerp. Alle activiteiten die er gedaan werden 

zijn door de leerlingen bedacht en georganiseerd.
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Het onderwijsprogramma wordt aangeboden als een spannend 
avontuur en bestaat uit een compleet pakket met (voorlees)
boeken, ontdek-, bouw- en taalopdrachten, kringgesprekken, on-
derzoek in en buiten de klas, zang en spel. Ook de ouders worden 
bij de uitwerking van de opdrachten betrokken. De deelnemende 
scholen hebben het programma vanaf komend schooljaar stan-
daard in hun curriculum opgenomen voor de groepen 1 t/m 8. In 
de bovenbouw gaat het om tien lessen per jaar. De materialen 
daarvoor zitten in een leskar. De ervaringen van de leerkrachten 
zijn zeer positief: laagdrempelig, eenvoudig toe te passen en de 
kinderen zijn opvallend enthousiast!

Een van de voordelen van de leerlijn is dat het bestaande lessen 
vervangt; het programma komt er niet nog eens ‘bovenop’. De 
leerlijn is tot stand gekomen door een samenwerking met diver-
se partijen: werkveld, PABO-docenten van de Hanzehogeschool 
Groningen, energiedeskundigen, pedagogen en didactici. Het 
programma doet een beroep op onderzoekend en ontdekkend leren 
en is gebaseerd op de principes van TalentenKracht1.

Landelijke interesse
Inmiddels wordt de doorlopende leerlijn, in samenwerking met  
Bètapunt Noord, al door 150 scholen in Groningen en Drenthe 
ingezet voor het techniekonderwijs. Steeds vaker komt er vanuit 
de rest van Nederland vraag naar de leerlijn TT&E. Op dit moment 

wordt alleen het noorden van Nederland nog maar bediend, maar 
daar komt medio schooljaar 2016-2017 verandering in. In de loop 
van het nieuwe schooljaar komt TT&E beschikbaar voor de rest van 
Nederland! 

Provincie Drenthe; investeren in de toekomst
De provincie Drenthe investeert in de toekomst. ‘Er zijn creatie-
ve denkers nodig die slimme oplossingen gaan bedenken voor 
milieuproblemen en die Drenthe groen en duurzaam gaan maken. 
En daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen.’ Daarom stelt de 
provincie 150 vouchers van €750 ter beschikking voor basisscholen 
die werk willen maken van wetenschap en technologie en gebruik 
maken van de leerlijn TT&E. De provincie Drenthe is van mening dat 
de leerlijn Techniek, Talent & Energie een goed begin is om jonge 
kinderen bewust te maken van concepten die samenhangen met 
energie en duurzaamheid. ‘De leerlijn richt zich op kennis verwer-
ven, onderzoeken, ontwikkelen, bouwen en spel en leert kinderen 
‘lenig’ te denken. Op die manier draagt de leerlijn zowel bij aan 
de bèta-talentontwikkeling van leerlingen, als aan een gezonde 
Drentse economie’. 

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft de leerlijn 

Techniek, Talent & Energie (TT&E) ontwikkeld waarin voor iedere groep in het 

basisonderwijs thema’s rond energie worden aangeboden. 

Techniek, Talent en Energie 

voor basisscholen in Groningen 

en Drenthe een groot succes!
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1  Zie http://talentenkrachtgroningen.nl/over-talent/bouwstenen/

Voor informatie:
Lisette Schrage, l.schrage@betapuntnoord.nl 



Een techniekmiddag op CBS De Acker. Jongens én meisjes werken 
met geconcentreerde koppies samen aan een petfles-raket. Hoe 
houd je de raket stabiel? Hoe werkt luchtdruk eigenlijk? De leer-
lingen ontdekken de antwoorden spelenderwijs: techniek nodigt 
kinderen uit om door te denken en te vragen.

Oplossingsgericht
Op De Acker zijn de techniekmiddagen sinds een jaar of twee vaste 
prik. Techniekcoördinator Elsemiek van Delft ziet het enthousiasme 
nog steeds groeien, zowel bij leerkrachten als leerlingen. ‘Bij tech-
nische uitdagingen leren de kinderen analyseren hoe iets anders 
of beter kan. Al doende ontwikkelen ze vaardigheden die tegen-
woordig heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld oplossingsgericht denken 
en samenwerken. Voor elk kind valt er wel iets te ontdekken met 
techniek.’

Zelf doen
Maar hoe zorg je voor een effectieve implementatie van weten-
schap en technologie? De Acker klopte hiervoor aan bij een van 
de techniekcoaches. Zij helpen leerkrachten op weg, zodat ze het 
uiteindelijk zelf kunnen. Het is één van de initiatieven van Tech-
niekTalent.nu om basisscholen te helpen bij het aanbieden van 
wetenschap en technologie. Uitgangspunt: duurzame verankering. 
Want een incidentele techniekles of excursie naar een technisch 
bedrijf is weliswaar leuk, maar beklijft amper. Wat wel werkt: een 
onderwijsprogramma waar techniek integraal en structureel deel 
van uitmaakt.

Proefjesproof
‘Scholen kunnen eenvoudig een eerste stap zetten door de 
Techniekscan in te vullen’, zegt techniekcoach René Schrammeijer. 
‘Daarmee weet je meteen waar je staat met wetenschap- en 
technologie-onderwijs op school en waar de verbeterpunten zitten. 
Natuurlijk denken leerkrachten soms: kan ik dit wel? Die schroom 
verdwijnt meestal als ze onze kosteloze workshop ‘Hoe word ik 
proefjesproof?’ volgen.’

Onderzoekend en ontwerpend Leren
In die workshop ontdek je, samen met je collega’s en op de eigen 
school, in één uur hoe makkelijk het is om boeiend wetenschap- en 
technologie-onderwijs te geven, volgens de principes van onder-
zoekend en ontwerpend Leren. Schrammeijer: ‘We laten zien dat 
je met huis-tuin-en-keukenspullen leerlingen kunt uitdagen om op 
onderzoek te gaan en zelf oplossingen te bedenken. Van onder-
bouw tot bovenbouw. Dat is geen rocket science. Er zijn talloze 
opdrachten beschikbaar.’

Nieuwsgierig
De Acker maakt inmiddels volop werk van wetenschap en technolo-
gie. Van Delft: ‘De techniekcoach heeft gekeken naar onze wensen 
en samen met ons een praktisch plan van aanpak opgesteld. Nu 
doen we het helemaal op eigen kracht, met leerkrachten en leer-
lingen die het vooral ook heel leuk vinden. Ik kijk nog steeds met 
verbazing naar de nieuwsgierige gezichten van de kinderen als ze 
weer een nieuwe opdracht krijgen.’

Nieuwsgierigheid prikkelen. Talent ontdekken. Al onderzoekend en ontwerpend 

werken aan nieuwe vaardigheden. Steeds meer basisscholen zien de waarde 

van wetenschap en technologie. Niet voor niets wil het ministerie van OCW dat het 

in 2020 vast onderdeel is van het curriculum. Is uw school er al klaar voor?

Beter voorbereid op de 

toekomst met wetenschap 

en technologie
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Ook wetenschap en technologie in het curriculum? 
TechniekTalent.nu helpt basisscholen kosteloos bij het imple-
menteren van wetenschap en technologie in het curriculum. 
Met techniekcoaches in de regio, de Techniekscan, work-
shops, whitepapers en nog veel meer praktische middelen. 
Kijk voor het volledige aanbod op www.techniektalent.nu/
aanbod-basisonderwijs. 
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Samenwerking po, vo en beroepsonderwijs
Basisscholen De Tarissing, De Wumkesskoalle, It Haskerplak, De 
Schakel en De Ynset, werkten al samen met Vakcollege Seven-
wolden in een doorgaande leerlijn wetenschap en technologie om 
leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool te laten zien wat 
de opleidingsmogelijkheden in die richting zijn. Maar ook andere 
partijen bleken geïnteresseerd in een project met het basisonder-
wijs. NHL en ROC Friese Poort wilden een bijdrage leveren aan een 
project om leerlingen in contact te brengen met wegenbouw en 
infrastructuur. Informatiecentrum Knooppunt Joure, gevestigd naast 
de huidige rotonde, was bereid om de leerlingen te ontvangen. Bè-
tapunt Noord ondersteunde de samenwerking tussen de verschil-
lende partijen. Het enthousiasme was groot, de opzet eenvoudig. 
Het projectplan paste op één A4’tje.

Workshops
Verspreid over drie ochtenden konden de kinderen deelnemen 
aan vier techniekgerelateerde workshops: het maken van een 
maquette van de nieuwe fly-over, het ontwerpen van een landmark, 
het ontwerpen van een poster om weggebruikers aan te sporen 
hun snelheid te matigen en een kennismaking met opleidingen en 
beroepen in wegenbouw en infrastructuur.

Maquette nieuwe fly-over
Iedere groep leerlingen werkte aan een deel van de maquette: een 
work in progress. Op de laatste workshopdag werden alle losse 
onderdelen samengevoegd tot een geheel en werd het nieuwe 
knooppunt zichtbaar in miniatuur. Leerlingen van Vakcollege Seven-
wolden hielpen de basisschoolleerlingen met meten, boren, zagen 
en lijmen.

Landmark Joure
Een nieuw knooppunt is een mooie aanleiding voor een zogenaamd 
landmark. Met een ontwerpprogramma op de computer bogen de 
leerlingen zich over het ontwerp voor een kunstwerk dat de nieuwe 
‘poort naar Friesland’ zal markeren. Hoewel alles mocht was er wel 
een duidelijke eis: het kunstwerk moet iets te maken hebben met 
Joure. Leerlingen van Vakcollege Sevenwolden hielpen de kinderen 
van groep 8 met het wegwijs worden in het ontwerpprogramma.

Verkeershinder
Automobilisten zullen hinder ondervinden van de wegwerkzaamhe-
den. De leerlingen kregen uitleg van een verkeerspsycholoog van 
NHL over het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. 
Vervolgens kregen ze de opdracht om een poster te ontwerpen met 
in hun achterhoofd de vragen: hoe informeer je weggebruikers over 
de gevaren van wegwerkzaamheden en hoe krijg je ze zover dat ze 
hun snelheid matigen? 

Beroepsperspectief
Je ziet ze wel eens staan langs de kant van de weg met hun statief 
en meetapparatuur: de landmeters. Maar wat doen ze nu eigenlijk? 
En hoe gaat dat landmeten in zijn werk? En waarom is het belang-
rijk? Op deze en andere vragen kregen de leerlingen antwoord 
tijdens de workshop ‘beroepenspel’, begeleid door een docent infra 
van ROC Friese Poort. Door dit spel kregen de kinderen een beter 
beeld van welke banen er zijn in wegenbouw en infrastructuur en of 
een opleiding in die richting iets voor hen zou kunnen zijn.

aanleg nieuw knooppunt Joure 

biedt kansen voor kinderenl
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Een kijkje in 

wegenbouw en 

infrastructuur:

Knooppunt Joure krijgt een make-over. De bestaande rotonde zal plaats 

maken voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en de A7 om de 

doorstroming van het verkeer te verbeteren. Bij zo’n ingrijpende herinrichting 

komt heel wat techniek kijken en dat maakt het project aantrekkelijk voor 

scholen in Joure en omgeving.



hoe je als leerkracht deze visie handen en voeten kunt geven in je 
dagelijkse handelen in de klas. Het boek wordt gebruikt in de nieu-
we Master Talentontwikkeling & Diversiteit, die dit studiejaar van 
start is gegaan bij de pabo van de Hanzehogeschool Groningen. 
 
Publicatie ‘De rijke context van wetenschap en  
technologie’
In het kader van het innovatieprogramma Kiezen voor Technologie 
is de publicatie ‘De rijke context van wetenschap en technologie’ 
uitgebracht; Deze gaat over hoe je als leerkracht de context van we-
tenschap- en technologie-onderwijs kunt aangrijpen voor taalstimu-
lering. In elk hoofdstuk vind je uitleg en een praktisch voorbeeld. In 
de publicatie staan bijdragen van onderzoekers van verschillende 
universitaire TalentenKracht-centra, hogescholen en expertisecen-
tra. De publicatie is te vinden op www.kiezenvoortechnologie.nl/
home/de-rijke-context-van-wt.

TalentenKracht e-coaching
Tenslotte is er de eerder ontwikkelde TalentenKracht e-learning mo-
dule (inclusief een digitaal coachingsplatform en een train-de-trai-
nermodule) die breed wordt uitgezet onder onderwijsprofessionals 
in Noord-Nederland2. Het voordeel van de e-coaching is dat leer-
krachten zelf kunnen bepalen wanneer ze de wetenschap- en tech-
nologie-les geven en ze zelf de video-opnames maken. De e-coach 
geeft gerichte feedback. De bevindingen worden geëvalueerd door 
het lectoraat Leren & Gedrag van de Hanzehogeschool. 

Tien jaar 

TalentenKracht:; 

producten voor 

de toekomst

Bij het centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is veel onder-
zoek gedaan naar hoe wetenschappelijk redeneren bij leerlingen 
van verschillende leeftijden optimaal gestimuleerd kan worden. 
Daarbij lag steeds de focus op de interactie tussen leerkracht-leer-
ling(-en) die in de klas tijdens de les plaatsvindt. Er is een serie 
coachingsmodules ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van 
individuele videofeedback voor de leerkracht, die veel leerkrachten 
ondertussen kennen. Hierin wordt geleerd verschillende pedago-
gisch-didactische strategieën toe te passen (zoals het stellen van 
denk-stimulerende vragen en het gebruiken van de empirische 

cyclus). In een reeks onderzoeken is het effect van deze coaching 
inmiddels aangetoond. 

Hoewel het landelijk onderzoeksprogramma in 2016 formeel ten 
einde loopt, gaat TalentenKracht Groningen verder in een samen-
werking tussen de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Mede 
dankzij een subsidie van het Platform Beta Techniek zijn er ver-
schillende projecten gestart om de opbrengsten van Talentenkracht 
Groningen te verduurzamen. 

Website 
Allereerst is er een vrij toegankelijke website ontwikkeld voor leer-
krachten en andere onderwijsprofessionals. Hier staat informatie 
over de ‘vertaalslag’ van de theorie van TalentenKracht naar het 
werken met talenten van kinderen, van jezelf en van collega’s, op 
school en bij buitenschoolse activiteiten. Er zijn ook tal van materi-
alen te vinden, die te gebruiken zijn in de les. Op de website  
www.talentenkrachtgroningen.nl vind je deze materialen, informa-
tie over deze projecten en links naar artikelen en proefschriften. 

Handboek ‘Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool’ 
voor pabo’s
Ten tweede is er een handboek geschreven die de visie van Ta-
lentenKracht Groningen weergeeft. Het boek heet ‘Talentgerichte 
ontwikkeling op de basisschool; een dynamische visie op leren en 
onderwijzen’  en zal naar verwachting in voorjaar 2017 verschijnen.1 

In het boek wordt ingegaan op de visie op talentontwikkeling en 

Ruim 10 jaar geleden ging 

het landelijke programma 

TalentenKracht van start. Binnen dit 

programma werken groepen afkomstig 

van zeven verschillende universiteiten 

aan een onderzoek naar de talenten van 

kinderen (3-14 jaar) op het gebied van 

wetenschap en technologie. 
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1  Uitgeverij Coutinho
2  In samenwerking met Bètapunt Noord

Voor informatie over de master Talentonwikkeling en 
diversiteit: H.M.Moesker@pl.hanze.nl

Voor informatie over het e-coachings traject:
L.Schrage@pl.hanze.nl

Zie ook:
www.talentenkrachtgroningen.nl/materialen/e-learning/

Ten slotte, de visie en werkwijze van TalentenKracht vindt ook op 
andere manieren zijn weg de komende tijd. Zo is de visie onderdeel 
van de master Talent Development & Creativity bij de opleiding 
Psychologie van de RUG, start er een onderzoek naar talentontwik-
keling bij muziekonderwijs en wordt er een onderzoek uitgevoerd 
bij leerlingen die op bezoek gaan bij het Universiteitsmuseum.  
Kortom, het TalentenKracht werk gaat door en we hopen je daarin 
de komende tijd (opnieuw) tegen te komen.



De basis van onderzoekend leren waarbij de oplossing door de 
leerling moet worden bedacht, is projectonderwijs. De ultieme 
vorm daarvan zijn reële onopgeloste opdrachten van een externe 
opdrachtgever buiten de school, zoals bij Kubusprojecten. Bij deze 
projecten wordt in de taxonomie van Bloom de hoogste laag van 
leren aangesproken: de creativiteit. Projectonderwijs waarbij het 
onderzoekend leren volledig tot zijn recht komt vindt nog gering 
plaats in het basisonderwijs, vaker bestaat het onderwijs uit indi-
viduele of klassikale ondersteuning. Welke didactiek gebruik je bij 
individuele en klassikale ondersteuning bij onderzoekend leren?

Welke onderzoekende didactiek laat de leerling uitleggen, waar-
door de leerling eigenaar is van de oplossing? Neem als voorbeeld 
een rekenprobleem. Normaal luidt de vraag daarbij: ‘Wat komt 
eruit?’ Bij onderzoekende didactiek is het net andersom. Je hebt 
hetzelfde probleem nu mèt oplossing en vraagt aan de leerling 
‘puzzel uit hoe je aan het antwoord komt’. De leerling komt dan met 
een oplossingsrecept waarmee je nieuwe opgaven die daarop lijken 
kunt oplossen. Precies wat je wilt in het onderwijs. Tijdens het 
uitpuzzelen vormt de leerling een denkspoor in zijn hoofd met het 
oplossingsrecept om tot het antwoord te komen. De leerling legt 
dus uit en is daarmee eigenaar van de oplossing. Onderzoekende 
didactiek bij individuele begeleiding luidt dus: geef een probleem 
met antwoord en vraag de leerling uit te puzzelen hoe je aan het 
antwoord komt.

Leerkrachten geven klassikale ondersteuning door met een onder-
wijsleergesprek een voorbeeld op het bord uit te werken. Meestal 
volgt na het eerste voorbeeld nog een tweede voorbeeld. Vaak 
wordt dan het eerste voorbeeld uitgeveegd om op een schoon bord 
het tweede voorbeeld uit te werken. Zonde, laat staan dat eerste 
voorbeeld! Vervolgens komt het tweede voorbeeld ernaast. Ben je 
dan klaar? Nee, dan begint het abstraheren voor de leerling: ‘Wat 
doe je in het linker en rechter voorbeeld hetzelfde?’ Onder deze 
twee voorbeelden komt vervolgens het oplossingsrecept om dit 
soort problemen op te lossen. Het is nog beter wanneer iedere leer-
ling het oplossingsrecept in zijn eigen woorden in een ‘denkschrift’ 
schrijft. Onderzoekende didactiek bij klassikale ondersteuning luidt 
dus: Werk een voorbeeld uit, zet een tweede voorbeeld ernaast en 
laat de leerling uitpuzzelen wat je in het linker en rechter voorbeeld 
hetzelfde doet’.

Tijdens onderzoek met rekenen in groep 6 werd de methode Wereld 
in Getallen aangepast met uitwerkingen. Na een half jaar gebruik 
van deze onderzoekende ‘andersom’ didactiek ging in een klas de 
helft van de leerlingen een Cito-niveauscore vooruit. Opvallend was 
dat een leerling met niveau E (een zwakke rekenaar) omhoog ging 
naar D en een leerling met niveau B (een betere rekenaar) omhoog 
ging naar A of A+. Dus zowel zwakke als sterke leerlingen gaan 
vooruit bij de andersom didactiek waarbij de leerling uitlegt.

Probeer het uit en doe er jezelf en je leerlingen een plezier mee!

 Andersom didactiek 

voor onderzoekend leren

De essentie van onderzoekend leren is dat de leerling eigenaar is van de 

oplossing. Dus weg met het directe instructie-model waarbij de leerling 

slechts de uitleg van de leerkracht begrijpt. Welke didactiek past wel bij 

onderzoekend leren?
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• 4 stukken kosten € 48,-

• 1 stuk kost € 48 : 4 = € 12,-

• hele kaas kost 5 x € 12 = € 60,-

• 3 stukken kosten € 45,-

• 1 stuk kost € 45 : 3 = € 15,-

• hele kaas kost 4 x € 15 = € 60,-

berekenen van de prijs van de hele kaas:

stap 1) lees aantal stukken en hun prijs

stap 2) bereken de prijs van 1 stuk

stap3) hele kaas kost aantal stukken van de hele kaas x prijs van 1 stuk

Wat kost de hele kaas?

,,

De kleutertoptalentklas 

maakte haar debuut 

op televisie

Wat doen we allemaal in de kleutertoptalentklas? We leren dit blok 
onder andere over de vleermuis. Eerst vertelt Waku Waku (onze 
handpop) dat hij een ‘vreemd beest’ in de klas heeft gezien. Maar 
de naam van dat beest kan hij ons niet vertellen. Gelukkig beden-
ken de kinderen allemaal vragen. Hoeveel pootjes heeft het dier? 
Heeft het vleugels? Woont het in een bos? Op deze manier komen 
we er achter dat het om ‘Vlerkje de vleermuis’ gaat. We vinden het 
beestje in een kast in de klas.

Vlerkje vertelt dat hij erg verdrietig is, omdat hij zijn huisje kwijt is 
en nu geen plek meer heeft om in te wonen. De kinderen bedenken 
meteen dat zij Vlerkje wel willen helpen. Maar hoe maak je nu een 

huisje voor een vleermuis? Dan moet je wel weten hoe de vleermuis 
leeft en woont. In een enthousiast gesprek vertellen de kinderen 
aan elkaar wat ze al over vleermuizen weten. Ook bekijken we een 
boek en een filmpje; daarna kunnen we aan de slag. Verschillende 
materialen worden gebruikt: dozen, blokjes, lego en Knex.

Op deze manier wordt een beroep gedaan op het creatieve denk-
vermogen van kinderen. Er wordt nagedacht over de manier waarop 
Vlerkje in zijn huisje kan komen en waar zijn slaapplek moet zijn. 
Natuurlijk wil Vlerkje de huisjes ook zelf even uitproberen. Wel een 
klein probleempje: de gemaakte woonplekjes zijn zo mooi dat hij 
niet kan kiezen!
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Een team van RTL4 kwam filmen bij ons, de kleutertoptalentklas van 

Tjongerwerven. Het programma Lifestyle Experience besteedde aandacht aan 

de toptalentklassen van CPO Tjongerwerven. Ook voor de kleutertoptalentklas was 

belangstelling. Een mooie gelegenheid om te vertellen over het belang van vroege 

signalering van hoogbegaafdheid en het aanbieden van een uitdagend aanbod aan 

deze kinderen. Voor de kleuters was het een leuke en spannende dag: hoe gedraag 

je je als er opeens een camerateam in de klas aanwezig is? Een van de leerlingen 

zei: ‘We doen gewoon net alsof jullie er niet zijn’. En dat lukte prima.



TalentenKracht 
Talentenkracht is een landelijk project over het talent van jonge 
kinderen voor wetenschap en technologie. De Rijksuniversiteit Gro-
ningen heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de talenten van 
kinderen op het gebied van wetenschap- en technologie, en naar 
talenten van leerkrachten om kinderen uit te dagen en te stimu-
leren. Deze talenten zijn van belang bij wetenschap- en technolo-
gie-onderwijs, maar ook bij andere kennisdomeinen zoals burger-
schapsvorming. Door te werken volgens TalentenKracht oefenen 
leerkrachten en leerlingen onder andere hun talent in problemen 
oplossen, kritisch nadenken, argumenteren en probleemoplossend 
vermogen. TalentenKracht heeft een aantal hulpmiddelen ontwik-
keld die de leerkracht kan gebruiken in de klas om deze talenten 
te stimuleren. Eén van de hulpmiddelen is het werken volgens de 
empirische cyclus (zie voorbeeld in kader), een eenvoudig en prak-
tisch model uit de wetenschappelijke praktijk. De methode helpt 
om op een gestructureerde manier kennis over een bepaald terrein 
te verwerven. 

TalentenKracht en burgerschapsvorming
Werken volgens Talentenkracht is mogelijk vanaf de eerste school-
jaren, en bij allerlei vakken en activiteiten, zoals is gebleken uit een 
aantal onderzoeken die de Rijksuniversiteit Groningen op dit terrein 
heeft gedaan. De methode kan eenvoudig toegepast worden en 
sluit goed aan bij de principes van onderzoekend en ontdekkend 
leren, waarbij kinderen worden aangemoedigd de wereld onderzoe-
kend tegemoet te treden. Om die reden is deze bij uitstek geschikt 
bij het bespreken van vraagstukken die gaan over burgerschap.

Hieronder is een voorbeeld beschreven van de manier waarop de 
empirische cyclus gebruikt kan worden om een discussie over een 
burgerschapsvraagstuk (in dit geval een milieuprobleem) te voeren 
in de klas.

 ‘Burgerschap doe je niet twee uurtjes per week, maar in feite de 
hele week’, aldus een leerkracht. Inderdaad, probleem oplossen, 
kritisch nadenken, argumenteren kun je bij heel veel lessen in prak-
tijk brengen. Burgerschapsvorming is dan ook niet opgezet als vak, 
maar als algemene taak voor de school, omdat bij burgerschapsvor-
ming houding en vaardigheden van belang zijn. Het werken volgens 
TalentenKracht kan helpen die taak vorm te geven.

Talentenkracht en 

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming brengt leerlingen (jonge burgers!) de kennis, 

vaardigheden en houding bij die nodig zijn om later een actieve rol te kunnen 

spelen in de samenleving. In de praktijk blijkt dat de problemen waarover burgers 

meedenken, meepraten en meebeslissen vaak controversieel zijn. Het zijn meestal 

open vraagstukken waarop geen eenduidige antwoorden voorhanden zijn, ten 

aanzien waarvan inzichten onder experts omstreden zijn, en waarover de meningen 

in de maatschappij verdeeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over het 

broeikaseffect of het gebruik van nanotechnologie. Bij dergelijke controversiële 

kwesties is het nodig kennis te integreren met kritisch nadenken, afwegen en 

oordelen. Het democratische proces en het meedoen in de maatschappij vraagt om 

vaardigheden zoals problemen oplossen, kritisch nadenken en argumenteren. 

Stappen in de wetenschappelijke methode Vragen die horen bij de wetenschappelijke methode en voorbeelden

1. Stellen van een vraag Wat gaat er gebeuren als...?

Voorbeeld: als ik zonnebrandmiddel met nanodeeltjes gebruik, wat is het effect op mijn huid? En het 

effect op het milieu?

2. Opstellen van de hypothese Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?

Voorbeeld: Wat zijn de positieve effecten? Zijn er ook negatieve effecten? Wat zijn de hypotheses dan? 

(bijv. hypothese 1: nanodeeltjes in zonnebrand zorgen voor een prettig smerend zonnebrandmiddel. 

Hypothese 2: nanodeeltjes in zonnebrandmiddel zijn slecht voor het milieu)

3. Opzetten van het onderzoek Hoe kan ik dit onderzoeken?

Voorbeeld: Wat heb ik nodig om dat onderzoeken en hoe kan ik dat het beste uitvoeren? (bijv. 

hypothese 1: twee soorten zonnebrandmiddel, met en zonder uitproberen. Waar kan ik informatie

vinden? Hypothese 2: internet met de juiste zoektermen)

4. Observeren/constateren Wat zie, voel, ruik en vind je op internet?

Voorbeeld: Wat heb je voor de beide hypotheses gevonden? 

5. Conclusies trekken Klopte wat je gevonden hebt met wat je vooraf dacht? Wat betekent het nu dat je zowel positieve als 

negatieve effecten hebt gevonden? 
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Talent, techniek en 

energie als schakel 

tussen basisonderwijs 

en voortgezet onderwijs

Een doorlopende leerlijn techniek creëren van het primair onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs, die voldoet aan de eisen van Techniekpact 2020 en die 

kinderen enthousiast maakt voor techniek, door ze zo veel mogelijk facetten van 

techniek te laten beleven en ervaren. Hoe doe je dat?

RSG Wolfsbos ging met basisscholen uit de omgeving en Bètapunt 
Noord om tafel om op bovenstaande vraag een antwoord te vinden. 
De leerlijn Techniek Talent en Energie (TTE)1 , voor groep 1 t/m groep 
8 bleek geschikt als schakel tussen primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs. De lessen prikkelen de nieuwsgierigheid, stimuleren ei-
gen inbreng van de kinderen en hebben als onderliggende basis de 
uitgangspunten van TalentenKracht2. Energie is het onderwerp dat in 
alle lessen op de één of andere manier verwerkt is. 

De docenten uit het VO bedachten manieren om de leerlijn TTE 
aan te laten sluiten op hun eigen leerlijn techniek voor de onder-
bouw VO. Om de aansluiting compleet te maken ontwikkelden de 
docenten van het VO techniekworkshops voor de leerlingen uit 
de groepen 7 en 8, die gegeven werden in het technieklokaal van 
RSG Wolfsbos. De kinderen leren omgaan met gereedschap, doen 
onderzoek en leren ontwerpen met de 3D printer. De resultaten 
waren positief: enthousiaste leerlingen, een betere communicatie 
en afstemming van het techniekaanbod tussen primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs. 

Bovenstaande is een voorbeeld van een ‘POVO-project’, een project 
om de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
beter te laten verlopen. Het POVO-project is in 2015 van start ge-
gaan en bestaat altijd uit een samenwerking tussen een VO-school 
en meerdere basisscholen in de omgeving. Inmiddels draait het 
op vijf plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe. Elk project 
heeft zijn eigen dynamiek en specifieke lokale invulling. 

Zo gebruikt Het Hogelandcollege het windenergiepark van de 
Eemshaven in hun workshop voor basisscholen. De VO-scholen 
Kamerlingh Onnes en Leon van Gelder (Groningen) ontwikkelen 
beide techniekworkshops, zodat de basisschoolleerlingen op twee 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs komen. In Assen 

gebruikt CS Vincent van Gogh de elektrische energie als uitgangs-
punt voor hun workshops. De leerlingen leren technieken zoals 
solderen en zagen met machines. Zij worden begeleid door leer-
lingen van het VO. In Emmen krijgt de samenwerking tussen VO en 
PO onder meer gestalte in het verzorgen van een breed aanbod aan 
lessen en workshops techniek en technologie. De basisschoolleer-
lingen zullen ook kennismaken met het programma TalentenKracht. 
Het VO gaat het bedrijvennetwerk, opgezet voor het Bèta Challan-
geprogramma, ook inzetten voor het PO. 

Het POVO-project eindigt officieel in mei 2017. Dit betekent niet dat 
de samenwerking tussen de scholen stopt. Het is de bedoeling dat 
dit project bijdraagt aan een bredere samenwerking tussen primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook op andere plaatsen in de 
provincies ontstaan samenwerkingsinitiatieven tussen primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs; in Delfzijl (Eemsdeltacollege), 
Meppel (Stad en Esch college), Coevorden (de Nieuwe Veste), Leek 
(RSG de Borgen), Veendam (Winkler Prins) zijn goede voorbeelden 
te vinden van samenwerking tussen VO en PO.

Nu de samenwerking tussen scholen vorm heeft gekregen is de vol-
gende stap een nauwere samenwerking met bedrijven in de regio. 
Nu zijn er in veel plaatsen al initiatieven in de vorm van Dag van 
de techniek, Technics4U en bedrijfsbezoeken, maar hier kan meer 
structuur in aangebracht worden.

1  Ontwikkeld door o.a. de Hanzehogeschool
2  Zoals ontwikkeld door de RuG
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Petra Hummel, p.hummel@betapuntnoord.nl
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Betapunt Noord 

krachtige 

samenwerking

Projectleider 
regio Groningen
Grietha de Boer 

M grietha.deboer@betapuntnoord.nl

T 06 53 16 18 36

Projectleider 
regio Friesland
Anke Postma

M anke.postma@betapuntnoord.nl 

T Wordt tijdelijk vervangen,

 contact via 0516 423024

Projectleider 
regio Drenthe
Bas pieterse

M bas.pieterse@betapuntnoord.nl

T 06 30 06 38 53

kijk ook eens op 
www.betapuntnoord.nl

Secretariaat Bètapunt Noord 0516 423024 (Bereikbaar 

van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur).
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Bètapunt Noord wil kinderen en leerkrachten enthousiast maken voor 

wetenschap en technologie, 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.

Iedereen is talentvol, mits talentvol 
benaderd. Dit geldt zowel voor kinderen 
als voor leerkrachten. Om die talenten 
maximaal te ontplooien is het van belang 
om kinderen te ondersteunen en te stimu-
leren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, 
in een rijke leeromgeving. Dat doen wij 
onder andere door samen met scholen, 
bedrijven en lokale overheden educa-

tieve projecten te ontwikkelen waarin 
wetenschap en technologie 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 bezighouden 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 activitei-
ten en interessante evenementen in de re-
gio. Voor vragen en meer informatie kunt 
u terecht bij de regionale projectleiders.

CBS Alpha in Ryptsjerk beschikt sinds twee jaar over een ‘timmer-
buitenruimte’. De schuur vormt de bergplaats voor verschillende 
materialen en gereedschap. Onder het afdak van de schuur of op 
het plein kunnen de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 naar 
hartelust erop los timmeren. Met de circuitlessen in de timmerbui-
tenruimte brengen de leerlingen onder andere het rekenen in de 
praktijk. Passen en meten; het komt allemaal naar voren tijdens de 
timmerlessen. Zoals leerling Tineke het verwoord: ‘Een timmerles 
is veel leuker dan een rekenlesje. We bouwen en maken dingen en 
zijn ook nog eens creatief bezig. Dat is leuk!’

Een bezoek aan verschillende Belgische scholen was de aanleiding 
voor de bouw van deze buitenruimte. Grietje Keizer, directeur van 
CBS Alpha: ‘In België hebben veel scholen buitenruimtes waar 
allerlei lessen worden gegeven, weer of geen weer.’ Daarbij vervult 
de ruimte ook een functie binnen het kader van passend onderwijs. 
Voor sommige leerlingen is het prettig om even concreet bezig te 
zijn op een andere plek.

Wat maken de leerlingen in de timmerruimte? Leerling Brent: ‘We 
hebben de afgelopen tijd een vliegtuig gemaakt en een robot.’ 
Lieve voegt daar een vogelhuisje aan toe. Dat was een extra leuk 
project, want de leerlingen van de school hebben de vogelhuisjes 
verkocht aan de oudere inwoners van het dorp. De opbrengst kwam 
natuurlijk ten gunste van de timmerbuitenruimte. Leerling Mark 
vertelt dat de timmerruimte ook om het jaar wordt ingezet tijdens 
het jaarlijkse dorpsfeest. Kinderen uit het dorp kunnen dan op het 
plein hutten bouwen. Dat is elke keer weer een groot succes! 

34 | Bètapunt Noord Magazine |  Auteur Lisette van Heusden, PCBO Tytsjerksteradiel

Timmeren is leuker 

dan een rekenles! 

De timmerbuitenruimte:
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