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Voorwoord

Voor u ligt het magazine van Bètapunt Noord. Het gaat over 
nieuwsgierigheid, verwondering, zin om te leren, zin om de wereld 

te verkennen. Op 14 november 2012 hadden we een bruisende en 
sprankelende start in Martiniplaza in Groningen, met rokende kometen, 
enthousiaste kinderen, gekke proefjes en heel veel geïnteresseerde 
leerkrachten. Misschien was u daar bij.  
 
Nu laten we u graag nader kennismaken met Bètapunt Noord en de 
veelheid aan mogelijkheden om bezig te zijn met wetenschap en techniek 
op scholen in Noord-Nederland. Waarom is dat zo belangrijk op de 
basisschool? Moeten we wel zo jong beginnen? Talent voor bètavakken, 
dat hebben toch maar enkele kinderen? Deze en andere vragen komen 
in dit magazine voorbij. Het is aan u om te beoordelen of ze voldoende 
beantwoord worden.  
 
We hopen dat u geïnspireerd raakt, enthousiast wordt, zin krijgt om 
aan de slag te gaan, om kinderen mee te nemen op een eindeloze 
ontdekkingstocht. Of misschien deed u dat al, en gaat u juist door! 
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Marianne Fraiquin 
Gerrit Rotman
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Met wetenschap en 

techniek bouwen aan 

kwaliteit

Het is er al. Opa, wat is …., waarom …., boekje lezen? Een peuter. De wereld 

ontdekken, steeds groter wordend. Zich verwonderend. Vragen stellend. 

Spelend lerend. Verkennend. Onderzoekend. Nieuwsgierig. Leergierig. Wat al een 

aanwezige voorwaarden om tot leren te komen, een leven lang.  Ik mag het opnieuw 

meemaken, meer op afstand want opa immers, maar des te scherper! 
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Vasthouden
Zo komen de kinderen onze basisscho-
len binnen. Maar hoe kunnen wij dit bij 
kinderen blijven aanboren? Hoe houden we 
hun motivatie om te leren vast? Hoe halen 
we het beste uit onze leerlingen en hoe 
ontdekken we en stimuleren we talenten? 
Dat is de uitdaging om het onderwijs in 
deze eeuw vorm te geven. Daarbij gaat het 
om optimaal onderwijs, maar zijn vorming 
en het oefenen van vaardigheden van even 
groot belang. Daarin heb ik als beleidsma-
ker en directeur-bestuurder een belangrijke 
verantwoordelijkheid.

Wetenschap en techniek
En wat is dan de meerwaarde van weten-
schap en techniek? Wetenschap en techniek 
ligt voor het oprapen. In het klaslokaal, in 
de school, in de straat, in het dorp, in de 
stad, in de natuur, het weer, het heelal …Als 
we hier oog voor hebben, is er een goede 
verbinding te maken met de kerndoelen 
voor taal, rekenen en wereldoriëntatie. We-
tenschap en techniek kunnen geïntegreerd 
worden in alle facetten van het onderwijs. 
De samenhang maakt het onderwijs des te 
boeiender.

Nieuwsgierigheid, verwondering en een 
onderzoekende leerhouding stimuleren de 
leerlingen om tot leren en leerresultaten 
te komen. Ook worden er vorming en vaar-
digheden mee getraind: samenwerken, initi-
atief nemen, onderzoeken, communiceren, 
formuleren en concluderen, fouten mogen 
maken en daarvan leren. Dat betekent voor 
leerkrachten dat ze soms meer moeten los-
laten en leerlingen meer regie geven over 
hun eigen leerproces. Een visie op leren. 
Het vraagt om een andere attitude. Pro-
fessionaliseringstrajecten voor directie en 
leerkrachten kunnen hierbij ondersteunen. 

Maatschappelijke verantwoordelijk-
heid
Daarnaast hebben we betreffende weten-
schap en techniek een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Techniek en techno-
logie zijn onmisbaar bij maatschappelijke 
vraagstukken zoals het aanpakken van de 
gezondheidszorg, energie, mobiliteit en een 

duurzame en veilige samenleving. Met het 
oog op de arbeidsmarkt van de toekomst 
zal het nodig zijn dat veertig procent van 
alle afgestudeerden een bèta en/of techno-
logische opleiding heeft gevolgd. Daarom is 
het belangrijk dat al in het basisonderwijs 
aandacht wordt besteed aan wetenschap 
en techniek. Dat we belangstelling wekken, 
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. 
Reden voor de nieuwe regeringspartijen om 
al op de basisschool wetenschap en tech-
niek verplicht aan de orde te laten komen. 
De basis hiervoor moet nu al op de pabo’s 
worden gelegd. 
  
Bètapunt Noord
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) verstrekt via het 
landelijke Platform Bèta Techniek (PBT) 
al jaren subsidie om talentontwikkeling, 
wetenschap en techniek op de agenda van 
het (basis)onderwijs te krijgen. En met 
succes. In 2010 raakte ik betrokken bij de 
noordelijke samenwerking tussen de RUG, 
de Hanzehogeschool, Stendenhogeschool, 
de NHL, Cedin en Klassewijzer. Er zijn in 
Drenthe, Groningen en Friesland door deze 
partners veel professionaliseringstrajecten 
uitgezet voor management en leerkrachten. 
Ook zijn er vindplaatsscholen in deze pro-
vincies waar de RuG onderzoek doet. 

Alle kennis van deze partijen, universiteit, 
hogescholen (pabo’s) en onderwijsbege-
leidingsdiensten, heeft zich nu verenigd in 
Bètapunt Noord. Samen met tien school-
besturen (startsituatie), organisaties en 
bedrijfsleven moet dit een duurzaam ken-
niscentrum worden voor het basisonderwijs 
in het Noorden in het teken van talentont-
wikkeling, wetenschap en techniek. Ik ben 
van technisch voorzitter (2010) een believer 
geworden. Het thema staat bij PCBO 
Leeuwarden e.o. duidelijk op de agenda. Wij 
waren dan ook snel bereid om gedurende 
de subsidieperiode tot en met 2014 pen-
voerder te zijn van Bètapunt Noord.  

Tien schoolbesturen
De tien schoolbesturen die participeren in 
Bètapunt Noord zetten in op talentontwik-
keling, wetenschap en techniek. Heel divers 

en dus veelzijdig. PCBO Leeuwarden e.o.  
heeft bijvoorbeeld een eigen visie gefor-
muleerd op excellent onderwijs met hoge 
ambities in combinatie met wetenschap 
en techniek. Professionalisering op onze 
scholen wordt de komende jaren hieraan 
gekoppeld. We gebruiken voor deze trajec-
ten het geld uit de prestatiebox. De kennis 
hierover wordt met elkaar (meerdere keren 
per jaar) maar ook met andere besturen 
gedeeld, onder andere tijdens een jaarlijks 
symposium. Informatie over de thema’s 
van de deelnemende schoolbesturen is te 
vinden op de website van Bètapunt Noord: 
www.betapuntnoord.nl.

Dit zegt een collega schoolbestuurder over 
de motivatie om mee te doen: ‘Wij zien het 
als verrijking van ons onderwijs en als een 
maatschappelijke plicht om wetenschap 
en techniek via het basisonderwijs van een 
impuls te voorzien en zodoende, in combi-
natie met het bedrijfsleven, een bijdrage te 
leveren aan de economische ontwikkeling 
van de noordelijke provincies.’

Verantwoordelijkheid schoolbesturen
Er staan nogal wat punten op de agenda 
van het onderwijs: passend onderwijs, op-
brengstgericht werken, professionalisering, 
omgaan met krimp, omgaan met bezuinigin-
gen. Hoe dan ook, het gaat om de kwaliteit 
van het onderwijs en dat is een belangrijke 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik heb 
bovenstaand onze richting beschreven. 
Uiteraard geloof ik, samen met de directie 
van onze scholen, in het effect ervan. 

Hans Greidanus
Directeur-bestuurder 
PCBO Leeuwarden e.o.   
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Platform Bèta Techniek heeft namens het ministerie OCW de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in het opzetten van kenniscentra Wetenschap & Techniek.  

Ook  Regio Noord werd  gevraagd om na te denken over het opzetten van zo’n 

kenniscentrum. De participerende partijen hebben dat samen met een aantal 

schoolbesturen verkend. De vraag die wij ons daarbij stelden was hoe een 

kenniscentrum W&T van belang kan zijn voor het onderwijs in de noordelijke 

provincies. 

Ontwikkeling naar 

BEtapunt Noord

De diverse partijen hielden zich afzonderlijk al bezig  met onder-
zoek, het ontwikkelen van methodieken en materialen en het im-
plementeren van wetenschap en techniek op de scholen.  Jammer 
natuurlijk, want juist door samenwerking, kennisdeling en bunde-
ling van expertise  is er voor  leerkrachten en leidinggevenden een 
meerwaarde. Dat komt weer ten goede van de leerlingen. 
 
Ondanks het feit dat partijen ook concurrenten van elkaar zijn, zijn 
we het experiment aangegaan. Vertegenwoordigers van de pabo’s 
van de drie hogescholen, van ontwikkelingspsychologie van de 
RuG, van de onderwijsbegeleidingsdiensten Cedin en van Klassewij-
zer, vormden samen de kwartiermakersgroep onder voorzitterschap 
van de schoolbestuurder van PCBO Leeuwarden e.o. 
We leerden betrouwbare partners te zijn, die samen invulling gaven 
aan scholingstrajecten voor directies en leerkrachten, onderzoek op 
vindplaatsscholen, projecten ouderbetrokkenheid, train-de-trainer 
cursussen TalentenKracht en uitwisseling van kennis en ervaringen 
van de trainers, onderzoekers en begeleiders.

Groot voordeel was dat alle partijen al goede contacten hadden 
met scholen en met besturen in de regio. Gezamenlijk bereikten 
we vrijwel alle scholen in de drie provincies, met als resultaat een 
enorme vraag naar scholingsarrangementen en aanvragen om 
‘vindplaats’ te mogen zijn.  Platform Bèta Techniek subsidieerde 
346 trajecten en we kregen nog extra middelen voor het scholen 
van 344 leerkrachten. Een prachtig resultaat.

Vanuit het kenniscentrum Bètapunt Noord  willen we verder richting 
geven binnen het woud van mogelijkheden op het gebied van het 
profiel Wetenschap, Techniek en Excellentie en tevens verbindingen 
leggen met bestaande en nieuwe concepten en instanties  in het 
Noorden.  

Al met al reden genoeg voor tien schoolbesturen om met de zes 
partners Bètapunt Noord op te richten, om vanuit een gezamenlijk 
visie en met dezelfde missie te kunnen werken.



  Tekst Grietha de Boer|  Bètapunt Noord Magazine  | 7 

Projectleider 
regio Groningen
Grietha de Boer 
M  grietha.deboer@betapunt.nl
T  06 53 16 18 36

Projectleider 
regio Friesland
Anke Postma
M  anke.postma@betapuntnoord.nl 
T  06 12 74 33 21

Projectleider 
Drenthe
Gerrit Rotman
M  gerrit.rotman@betapuntnoord.nl
T  06 21 70 2541

Bètapunt Noord; krachtige samenwerking

Bètapunt Noord wil kinderen en leerkrachten enthousiast maken 
voor wetenschap en techniek, met als doel meer technisch perso-
neel 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 voor kinde-
ren, maar ook voor leerkrachten, ouders etcetera. Om die talenten 
maximaal te ontplooien is het van belang kinderen te ondersteunen 
en te stimuleren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een rijke 
leeromgeving.

Dat doen wij door:
•  Samen met scholen, bedrijven en lokale overheden educatieve 

projecten te ontwikkelen waarin wetenschap en techniek een 
hoofdrol spelen;

•  Regionale netwerken op te zetten waarin deelnemers elkaar 
kunnen inspireren door kennis en ervaring te delen;

•  bedrijven en scholen, die het belangrijk vinden dat kinderen 
en jongeren belangstelling ontwikkelen voor wetenschap en 
techniek, met elkaar in contact brengen.

Wie doen er mee?
Bètapunt Noord is een initiatief van tien noordelijke schoolbe-
sturen, de Hanzehogeschool Groningen, NHL, Stenden, CEDIN, 
Klassewijzer en de RuG. 

Voor wie?
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 de aanbieders, de deelnemende schoolbesturen en hun moti-
vatie, deelname aan projecten, nieuwe activiteiten en interessante 
evenementen in de regio. Voor vragen en meer informatie kunt u 
terecht bij de projectleiders.

kijk ook eens op 
www.betapuntnoord.nl
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TalentenKracht: 

stimuleren van talent 

voor wetenschap en 

techniek

Is wetenschap voor jonge kinderen?
Sommige mensen denken dat wetenschap 
en techniek absoluut niet bedoeld zijn voor 
jonge kinderen. Het gaat immers over ab-
stracte kennis en dat is nog veel te moeilijk. 
Wie echter begrijpt wat wetenschap en 
techniek in essentie betekenen, begrijpt 
ook waarom dit ook al voor jonge kinderen 
belangrijke onderwerpen kunnen zijn. 

Om te beginnen moeten we techniek leren 
zien als de manier waarop de wetenschap 
antwoord geeft op praktische vragen van 
mensen. Techniek is wetenschap in de vorm 
van producten of werkwijzen. Wetenschap, 
en de daarvan afgeleide techniek, heeft te 
maken met sociale vaardigheden. Weten-
schap vergt heldere communicatie. Me-
ningsverschillen moeten worden opgelost 
op basis van goede argumentatie. Weten-
schap betekent: het kunnen samenwerken 
om gezamenlijk een probleem op te lossen. 

Wetenschap en techniek worden in belang-
rijke mate gestuurd door emoties, zoals 
het plezier in het ontdekken en de trots op 
zichzelf als men een probleem heeft kunnen 
oplossen. 

Ze hebben ook heel veel te maken met 
zelfbeeld en persoonlijkheid. Ze doen een 
beroep op het vermogen om enthousias-
me en gedrevenheid te combineren met 
discipline, en een hoge mate van interne 
gedrevenheid, dat wil zeggen intrinsieke 
motivatie en interesse. Wetenschap en 
techniek hebben te maken met cognitieve 
zaken, het vergroten en het veranderen van 
kennis, het ontwikkelen van woorden waar-
mee we nieuwe verschijnselen of begrippen 
kunnen aanduiden.

Een laatste belangrijk punt is dat weten-
schap en techniek een beroep doen op twee 
belangrijke soorten handelingsvaardighe-

den. De eerste is het handelen volgens de 
wetenschappelijke (of empirische) cyclus, 
Een tweede hoofdvorm van wetenschappe-
lijk handelen is het omzetten van weten-
schappelijke kennis in concrete producten 
of handelwijzen. Dat is wat we techniek 
noemen. Bijvoorbeeld, als we begrijpen 
waarom dingen blijven drijven dan wel 
zinken, kunnen we dan ook iets maken dat 
drijft, ook al is het materiaal waaruit het is 
gemaakt, bijvoorbeeld ijzer, niet iets dat 
drijft. 

Alle genoemde aspecten liggen binnen het 
bereik van jonge kinderen, mits ze kunnen 
leren, handelen en exploreren in een onder-
wijscontext die al deze aspecten aan elkaar 
weet te binden, en die de kinderen de gele-
genheid geeft om al deze aspecten verder 
te ontwikkelen. Vele van de kenmerken en 
vaardigheden die we hierboven hebben 
genoemd, vinden we ook terug in wat ‘de 
vaardigheden voor de 21e eeuw’ worden 
genoemd, zoals creatief kunnen denken, 
helder kunnen communiceren, en samen-
werkend problemen oplossen. 

Hebben jonge kinderen talent voor 
wetenschap en techniek? En hebben 
hun opvoeders dat ook?
De wetenschappelijke literatuur over talent 
laat een veelheid van opvattingen zien. Vol-
gens de eerste is talent als een gave, iets 
dat in je genen zit. Er bestaat een andere 
opvatting, die talent vrijwel uitsluitend ziet 
als het resultaat van hard werken. Deze 
beide opvattingen missen de kern: talent 
moet worden gezien als een proces, als 
een interactieve en opwaartse spiraal. Wat 
betekent dit?
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Zoals vrijwel elk ander ontwikkelingspro-
ces vergt het opbouwen van talent dat dit 
proces wordt ondersteund. In de sport 
bijvoorbeeld drijft de trainer of coach de 
sporter naar het bereiken van steeds betere 
prestaties, maar het is het bereiken van 
die betere prestaties waarmee de sporter 
de trainer drijft in de richting van steeds 
hogere eisen en steeds meer gevorderde 
vormen van training. Wat we hier in de con-
text van sporttalent zien gebeuren, noemen 
we een talentspiraal. Deze voortdurende, 
wederzijdse beïnvloeding van de pupil en 
de trainer vinden we in alle goede onder-
wijsleerprocessen terug. 

Kan een gewone leerkracht wel een 
‘wetenschapscoach’ zijn? Het antwoord 
is: ja. Immers, wetenschap en techniek 
definieerden we aan de hand van een aantal 

eigenschappen, zoals het handelen volgens 
de empirische cyclus, het formuleren van 
heldere vragen, het gedreven exploreren 
van mogelijkheden met het doel de vragen 
die men zich heeft gesteld te beantwoor-
den. Al deze aspecten van wetenschap 
kunnen worden bedreven op elk niveau, 
dus ook op het niveau van inzicht en kennis 
van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, en 
op het niveau van inzicht en kennis bij 
hun leerkrachten. De rol van de leerkracht 
daarbij is het tot stand brengen van die 
opwaartse spiraal, waarbij de ontwikkeling 
en de groei van het talent voor wetenschap 
en techniek onlosmakelijk verbonden is met 
de ontwikkeling en de groei van het talent 
van de leerkracht zelf om wetenschap en 
techniek bij de kinderen te ontlokken en te 
doen ontluiken.

De TalentenKracht-principes (TK-prin-
cipes); visie op werken met jonge 
kinderen en het vak Wetenschap en 
Techniek (W&T) 
Bij het werken rondom wetenschap en 
techniek voor jonge kinderen hebben we, 
op basis van literatuuronderzoek en onze 
eigen ervaring uit eerder eigen onderzoek, 
een aantal principes geformuleerd. Wij 
denken dat het belangrijk is om steeds in 
het achterhoofd te hebben dat:
•  Alle kinderen talentvol zijn en zich 

kunnen ontwikkelen met behulp van u als 
leerkracht en het W&T-materiaal dat in de 
klas (of school) aanwezig is;

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

•  Het belangrijk is dat u als leerkracht ta-
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Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Henderien Steenbeek, 
h.w.steenbeek@rug.nl.  
Kijk eens op: 
www.betapuntnoord.nl, 
www.rug.nl/talentenkracht, of op 
www.talentenkracht.nl

lentvol gedrag van kinderen ziet, herkent, 
en er op ingaat; dat u kinderen de ruimte 
geeft om te onderzoeken en experimen-
teren, en dat u als leerkracht of ouder 
aansluit op dat onderzoeken, rekening 
houdend met hun ontwikkelingsniveau;

•  U als leerkracht talentexpert kunt wor-
den, en daarmee een belangrijke motor 
achter de ontwikkeling van talent bent;

•  Iedereen het beste leert door voorbeelden 
te zien, bijvoorbeeld door het bekijken van 
video-opnames van anderen of van jezelf! 

Het onderzoek bij ons TK-centrum 
Groningen 
Op basis van deze TK-principes zijn we – als 
groep onderzoekers aan de afdeling Ont-
wikkelingspsychologie van de Rijksuniversi-
teit Groningen- aan de slag gegaan. 

We zijn begonnen met onderzoek om meer 
inzicht te krijgen in hoe nu eigenlijk de ont-
wikkeling van W&T-kennis en vaardigheden 
bij jonge kinderen verloopt, in het regulier 
en speciaal onderwijs. Dit is nodig om te 

weten wat kinderen nu eigenlijk al kunnen 
en kennen, en wat ze nog moeten leren in 
school. 

We doen ook onderzoek naar een door ons 
ontwikkelde coachingmethode, waarbij de 
TK-principes zijn vertaald naar het werken 
in de klas. Deze methode is nu klaar voor 
gebruik in de onderbouw van de basis-
school, en een flink aantal leerkrachten 
hebben er al mee gewerkt. We zijn hard 
bezig met de ontwikkeling van diverse 
uitbreidingsmodules: rondom taal voor de 
onderbouw, voor de bovenbouw, voor het 
SBO en voor excellente kinderen. 

We denken dat met behulp van deze 
modules een bijdrage wordt geleverd aan 
W&T-kennis en -vaardigheden voor een 
breed scala van groepen leerlingen met elk 
hun eigen specifieke onderwijsbehoeftens. 
Ons doel is leerkrachten goed onderbouw-
de hulpmiddelen te geven om zichzelf 
om te scholen tot W&T-coaches voor hun 
leerlingen. Bij al deze onderzoeken zijn ook 
vindplaatsscholen betrokken.

We hopen nog een flinke tijd zo met diverse 
partners in Noord-Nederland, o.a. met de 
vindplaatsscholen en met de samenwer-
kingspartner in Bètapunt Noord, aan de 
slag te kunnen. Want het is erg leuk om een 
bijdrage te leveren aan W&T-onderwijs in de 
basisschool!

‘Ook een gewone leerkracht kan 
een wetenschapscoach zijn’



De wetenschappelijke 

methode:een tool voor 

leerkrachten

Uit observaties in de klas en ervaringen van leerkrachten blijkt dat zowel 

leerkrachten als leerlingen zich bij de lessen Wetenschap en Techniek  

(W&T) vooral richten op het uitvoeren van een proefje. Deze manier van werken 

wordt ook wel ‘hands on’ genoemd. Hoe kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat 

ook het denken en redeneren van kinderen geactiveerd wordt? 
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Stappen in de wetenschap-
pelijke methode

Vragen die horen bij de wetenschappelijke methode 
en voorbeelden

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

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

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

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

5 Conclusies trekken Klopte wat gebeurd is met wat je dacht dat er ging gebeuren? En 
hoe zou dat kunnen?
Voorbeeld: Je dacht dat het water bovenop zou blijven, maar de olie 
drijft juist op het water. Hoe zou dat kunnen?

Referentielijst
De Groot, A. D. (1961). Me-
thodologie: grondslagen van 
onderzoek en denken in de 
gedragswetenschappen. ’s 
Gravenhage: Mouton & Co.

Wetzels, A.F.M., Steenbeek, 
H.W., & Van Geert, P.L.C. 
(2012). Does a Video Coa-
ching Program for Teachers 
have Benefits for Children? 
Manuscript in preparation.

Door vragen te stellen die aansluiten bij het onderwerp en bij wat 
de kinderen constateren, kan de onderzoekende houding verder 
ontwikkeld worden. Werken met de wetenschappelijke methode 
(De Groot, 1961) helpt leerkrachten om vragen te stellen die kinde-
ren meer laten nadenken; het zogenaamde ‘minds on’ proces. Deze 
methode kan eenvoudig toegepast worden en sluit goed aan bij de 
principes van onderzoekend en ontdekkend leren.

In het volgende schema staan de stappen van de wetenschappelij-
ke methode beschreven met steeds een voorbeeld erbij.

De wetenschappelijke methode in stappen
Het is niet noodzakelijk dat altijd het hele proces gebruikt wordt, of 
in exact deze genoemde volgorde. De verschillende vragen kunnen 

ook los worden gebruikt of in een andere volgorde bij dagelijkse 
gebeurtenissen. Een voorbeeld daarvan uit de praktijk is het vol-
gende: Een kind komt met een besneeuwde jas binnen. Het is dan 
goed mogelijk te beginnen bij stap 4: wat gebeurt er op dit moment 
op je jas? En daarna stap 5: Hoe kan het dat de sneeuw smelt als je 
binnenkomt? stap 2: Denk je dat dat altijd op die manier gebeurt? 
En hoe kunnen we dat verder onderzoeken? (stap 3) 
Uit recent onderzoek is gebleken dat het leerkrachten op basis-
scholen helpt om zonder veel voorkennis goede W&T-lessen te 
geven. Een coachingstraject met videobegeleiding in de klas onder-
steunt het leren werken met de wetenschappelijke methode omdat 
de leerkrachten er ervaring mee opdoen en gerichte feedback 
krijgen (Wetzels, Steenbeek & Van Geert, 2013).
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Voorbeeld van een onverwachte gebeurtenis in groep 1-2: 
de juf heeft een proefje voorbereid, waarvoor ze water nodig 
heeft. Dat heeft ze van tevoren voor het gemak in een (groene) 
PET-fles gedaan. Op de vraag wat er in de fles zit roepen de 
kinderen: ‘Groene ranja’. Juf heeft dit absoluut niet verwacht, 
want de kleur van de fles is toevallig groen. Op dat moment 
maakt ze er een leermoment van en gaat door op de hypothese 
dat er groene ranja in zit, met de vraag hoe de kinderen dat 
weten en hoe ze dit kunnen onderzoeken. Daarna giet ze iets 
eruit, waarop de kinderen constateren dat hun hypothese niet 
klopt. De juf gaat nog door en vraagt wat de oorzaak kan zijn 
waarom ze deze hypothese hebben opgesteld. De kinderen 
gaan zien dat dat door de kleur van de fles komt. Zonder het 
woord hypothese te gebruiken stelt ze vast dat de kinderen 
wel een hypothese hebben opgesteld, en doorloopt ze samen 
met de kinderen de volgende stappen uit de wetenschappelij-
ke methode.
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Een Techniek Toernooi voor basisscholen, met als kenmerken:
•  Deelname is gratis voor basisscholen en er zijn leuke prijzen te 

winnen;
•  Hoogleraren jureren in vol ornaat;
•  Lesbrieven (uitdagingen) voor alle leeftijdsgroepen (groep 1/2 tot 

en met groep 7/8) zijn te downloaden via de website; 
•  Alle basisscholen in Nederland kunnen zich opgeven, maximaal 

240 teams 

Doelstelling
‘Zorgen dat er op de basisschool weer techniekonderwijs wordt 
gegeven dat spannend, leuk en leerzaam is.’ Al snel bereikte het 
Techniek Toernooi het maximale aantal teams, maar geen van de 
deelnemende teams was afkomstig uit het Noorden van Nederland 
(Groningen, Friesland, Drenthe). Tijd voor actie!

Techniek Toernooi Noord
In het jaar 2009 werd er voor het eerst in Noord-Nederland een 
satelliettoernooi gehouden (Techniek Toernooi Noord). Het eerste 
jaar (in Groningen) deden er zo’n zestig teams mee uit de drie 
noordelijke provincies, een groot succes. De winnaars van dit toer-
nooi kregen een ticket voor het landelijk toernooi en gingen hier 
daadwerkelijk de concurrentiestrijd aan.

In de jaren 2010, 2011 en 2012 werd het Techniek Toernooi Noord 
achtereenvolgens gehouden in Drachten, Assen en opnieuw in 
Groningen. De winnaars (vier prijzen per leeftijdscategorie) verdien-
den tevens een ticket voor het landelijk toernooi. In 2011 wonnen 
de noordelijke teams naast twee eerste prijzen (Basisschool de 
Lisdodde uit Emmen en CBS de Zaaier uit Delfzijl) nog zeven andere 
prijzen.

Techniek Toernooi Noord 2013
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de vijfde editie van het 
Techniektoernooi Noord  (28 maart 2013 in Drachten) in volle gang. 

Op dit moment hebben zich meer dan het maximaal te plaatsen 
aantal van 75 teams aangemeld. De organisatie ligt in handen van 
het ROC Drenthe College samen met vertegenwoordigers van Rijks-
universiteit Groningen, Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en 
Cedin. De totale kosten voor dit toernooi worden bijeengebracht 
door sponsorbijdragen van o.a. de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij, Teijin Aramid, Hertel, Gasunie, Werk en Vakmanschap, de 
drie noordelijke provincies en de organiserende gemeente.

Techniektoernooi; 

Stimulans techniek-

onderwijs voor alle 

leeftijden

We weten al een aantal jaren dat er tekorten aan technici zijn en zullen komen. 

Met dit gegeven is de Nederlandse Vereniging van Natuurkundigen in het 

jaar 2005 met een nieuw initiatief begonnen.

Meer info is te vinden op www.techniektoernooi.nl 
en u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met of 
Jacob Kappen (j.kappen@drenthecollege.nl – 088 1883869) of 
Bertina Drenth-Steenbergen (b.drenth@drenthecollege.nl – 
088 1883868).
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DE KUNST VAN HET 

VRAGEN STELLEN

Hoe kun je kinderen stimuleren om ontdekkend en oplossingsgericht te laten 

denken? Het accent ligt binnen de school veelal op het beheersingsleren; 

denk aan lezen, spellen en rekenen. Maar kinderen hebben in onze toekomstige 

samenleving ook andere vaardigheden nodig, zoals creatief kunnen denken, 

verbanden kunnen leggen en hypotheses kunnen opstellen. Hoe ontwikkel je dat 

bij kinderen? 

Een voorbeeld van een 

professionaliseringstraject 
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Praktijkvoorbeeld:
‘Wie weet wat dit is?’Geboeid kijkt een groepje 
kinderen uit de bovenbouw en hun leerkracht naar 
een windmeter. Er wordt afgetast: waarvoor zou dat 
kokertje zijn dat aan één kant dicht is? De kinderen 
geven verschillende suggesties. De leerkracht luis-
tert aandachtig en stelt af en toe een vraag. ‘Hoor je 
wat Mariëlle daar zegt? Zou dat kunnen kloppen?’ 
Langzaam ontdekken de kinderen dat ze met dit 
instrument de snelheid van de wind kunnen meten. 
Als ze hun hypothese met een haarföhn mogen 
uittesten, wordt de werking helemaal begrepen. 

Zomaar een beschrijving van een activiteit naar aanleiding van 
de methode ‘Leefwereld’. Als ik de klas rondkijk, zie ik dat overal 
groepjes kinderen zelfstandig bezig zijn. Er wordt informatie 
opgezocht, er worden opdrachten gemaakt en modellen gebouwd. 
Kinderen zijn in het lokaal bezig en ook op de gang vinden activi-
teiten plaats. De leerkracht begeleidt het groepje kinderen met de 
windmeter en het kompas. Haar doel is om kinderen zelf de werking 
van de windmeter en het kompas te laten uitvinden. Daarbij is ze 
zich bewust van haar eigen houding. 

Wanneer stel je als leerkracht vragen en wanneer niet? En welke 
vragen stel je dan? Hoe laat je kinderen met elkaar nadenken en 
hoe zie je als leerkracht dat kinderen een doorbraak in hun denken 
hebben? Hoe herken je zo’n ‘talentmoment’ en wat doe je er ver-
volgens mee? Om hier handvatten voor te krijgen, is een gerichte 

teamtraining een effectief middel. Dan worden ervaringen uitgewis-
seld en kan een doorgaande lijn binnen de school worden uitgezet. 
Ik merk dat de rol van de directeur hierbij essentieel is. Die moet 
enthousiasme uitstralen, kunnen stimuleren en vooral ook facilite-

ren. Bijvoorbeeld een techniekcoordinator in de school aanstellen 
of uren beschikbaar maken om bij elkaar te kijken in de groep.

Dit traject is met name gericht op het stellen van de juiste vragen 
om bij kinderen een ontdekkende en onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Welke vragen stel je? Wanneer doe je dat? En… wan-
neer kijk je alleen maar en laat je kinderen aan het woord?
De kern van dit traject bestaat uit de combinatie van bijeenkomsten 
en klassenbezoeken waarbij video-opnames worden gemaakt. 
Deze opnames worden in een volgende bijeenkomst met het team 
geanalyseerd.

Tijdens de bijeenkomsten wordt veel gebruikgemaakt van coöpe-
ratieve werkvormen. Waar mogelijk maken we de vertaling naar 
de groep. Aan het einde van elke bijeenkomst krijgt iedereen een 
opdracht om in de groep te gaan uitproberen. 

‘Leerkrachten doen op een bijeenkomst eerst zelf een 
proefje en zien daarna beelden van een groepje kinderen 

in school die hetzelfde proefje doen. Ze komen tot  
dezelfde vragen die wij als volwassenen ook stellen!’

Op de startbijeenkomst gaan leerkrachten dan ook eerst zelf aan 
de slag met een proef. Zo ontdekken ze hoe ze geboeid raken en 

‘Door deel te nemen aan de scholing heb ik 
geleerd hoe ik de juiste vragen kan stellen 

bij het vak Wetenschap & Techniek’
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vragen vanzelf opborrelen. Als tweede punt wordt ingegaan op de 
vragen die ze kunnen stellen tijdens een activiteit. De cyclus van 
ontdekkend en onderzoekend leren komt aan de orde. Het accent 
ligt op het zelf experimenteren en oefenen van vragen stellen. Aller-
eerst wordt er geoefend in het herkennen van vragen. Dat gebeurt 
aan de hand van videobeelden. Leerkrachten brengen met behulp 
van een kijkwijzer de gestelde vragen in kaart. 

In de volgende drie bijeenkomsten leren leerkrachten hoe ze signa-
len van leerlingen kunnen herkennen rond zogenaamde talentmo-
menten. De didactische vaardigheid, het stellen van vragen, vormt 
steeds de rode draad door de bijeenkomsten. De organisatie in de 
groep, het zelf kunnen begeleiden van een groepje kinderen terwijl 
de rest van de leerlingen zelfstandig werkt komt ook aan bod. 
Hiernaast gaan de cursisten zelf lessen voorbereiden. Ze plannen 
daarin momenten waarbij ze kinderen begeleiden. De vragen die ze 
willen stellen zetten ze in de Kijkwijzer.

Mogelijk is het even wennen om voor de camera te staan, maar als 
leraren naar de beelden kijken, zelf zien wat kinderen doen en….
zien wat ze zelf doen, kunnen ze op hun handelen reflecteren en 
zien wat het effect hiervan op kinderen is. De nabespreking wordt 
dan ook als prettig en zinvol ervaren. Tijdens een volgende team-
bijeenkomst worden beelden van collega’s getoond die tijdens de 
klassenbezoeken met behulp van een videocamera zijn gemaakt. 

Leerkrachten geven daar altijd eerst toestemming voor. Door de 
beelden komen de ervaringen los en wordt er veel uitgewisseld. 
Hier ontstaat grote betrokkenheid en leerkrachten leren van elkaar. 
‘Waar lopen we tegen aan? Hoe kunnen we dat oplossen?’Ook kan 
hierdoor een doorgaande lijn in de school gerealiseerd worden. Met 
name in de onderbouw is er ervaring met kleine kringen en experi-
menteren. Dat zetten we door naar de midden- en bovenbouw.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt gewerkt aan de borging van 
de geoefende vaardigheden. Er ontstaat zo een klimaat op school 
waar kinderen ontdekkend leren.

De schuingedrukte citaten in dit artikel komen van de evaluatiefor-
mulieren van de Willem-Alexanderschool in Leeuwarden.

Praktijkvoorbeeld:
Kleuters spelen op het plein. De zon schijnt en de 
muur geeft een scherpe schaduw op de tegels te 
zien. We tekenen de schaduw op het plein. Precies 
tussen licht en donker staat een streep. Kinderen 
lopen er overheen. Maar een kwartier later ligt de 
streep in de schaduw. Hoe kan dat nu? Is hij gaan 
lopen? Een nieuwe streep wordt getrokken. Wat 
gaat er nu gebeuren? Kunnen we het voorspel-
len? De leerkracht nodigt de kinderen uit om met 
antwoorden te komen. Met bijna niets wordt een 
leermoment gecreëerd. De kleuters zijn geboeid en 
gaan nu overal strepen zetten. Ze letten scherp op 
het ‘lopen van de schaduw’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Anke Postma   a.postma@cedin.nl
Ria Vermeulen   r.vermeulen@cedin.nl
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In 2012 is het overheidsbeleid gewijzigd 
door de overgang van subsidiebeleid naar 
stimulering via de prestatiebox. De midde-
len die via de regeling prestatiebox aan de 
schoolbesturen worden toegekend zijn door 
scholen in te zetten op verschillende the-
ma’s, waaronder wetenschap en techniek. 
Vooralsnog leidt dit niet tot meer scholen 
die dit thema oppakken. Via de route van 
het programma School aan Zet is ongeveer 
zes procent van de basisscholen aan de 
slag gegaan met het thema wetenschap en 
techniek. Zie ook www.schoolaanzet.nl. 

Platform Bèta Techniek
Het Platform Bèta Techniek zet zich in voor 
de bètatechniekagenda van Nederland. De 
Nederlandse kenniseconomie draait voor 
een groot gedeelte op bèta’s en technici. 
Daarom is het economische belang van een 
sterk en groot aanbod aan technisch en 
exact opgeleide jongeren groot. Vers talent 
met frisse ideeën waarborgt de concurren-
tiepositie van Nederland. Het Platform Bèta 
Techniek voert ook programma’s uit die zich 
richten op excellentie. De ambitie van het 
Platform Bèta Techniek is dat veertig pro-

cent van alle afgestudeerden (vmbo, havo, 
vwo, mbo, hbo en wo) een bètatechnische 
opleiding heeft genoten. Deze doelstelling 
is overgenomen door de topsectoren in het 
Masterplan Bèta en Technologie (februari 
2012). 

Om dit te bereiken investeert het Platform 
in programma’s in de hele onderwijske-
ten: van primair onderwijs tot en met het 
hoger onderwijs. Het Platform heeft een 
eigen strategie ontwikkeld die ervoor moet 
zorgen dat meer scholieren en studenten 

Wetenschap en 

techniek in het 

primair onderwijs 

Wetenschap en technologie spelen een steeds belangrijkere rol in onze 

samenleving. De computer, digiborden en smartphones  zijn al niet meer 

weg te denken uit het klaslokaal. Maar de invloed van techniek gaat veel verder 

en strekt zich uit tot de energievoorziening (bijvoorbeeld de slimme meter), 

voedsel (denk aan biotechnologie) en vervoer (onder andere elektrische auto’s). 

De behoefte aan technische scholing neemt voor iedereen dus toe. 
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Contactgegevens 
Voor meer informatie kijk op 
de website van het Platform: 
www.platformbetatechniek.nl. Ook 
kunt u contact opnemen met Marloes 
Lubberdink van het Platform Bèta Tech-
niek via m.lubberdink@deltapunt.nl of 
070-311 9737. 

kiezen voor bètatechniek. In die strategie 
staan de onderwijsinstellingen centraal. Het 
Platform heeft verschillende programma’s 
ingericht om het onderwijsveld hierbij te 
ondersteunen. Voor het primair onderwijs 
zijn dat het TalentenKracht onderzoekspro-
gramma (www.talentenkracht.nl),  
de wetenschapsknoopppunten (Orion- 
programma www.orionprogramma.nl )  
en de regionale netwerken W&T (zie  
www.betapuntnoord.nl). 

Regionale netwerken voor wetenschap 
en techniek in het primair onderwijs 
Bij het Platform staat een regionale aanpak 
voorop. Vooral door samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen onderling en met het 
bedrijfsleven in de regio kunnen weten-
schap en technologie een structurelere plek 
krijgen in het onderwijs. Momenteel zijn 
in Nederland zeven regionale netwerken 
actief om wetenschap en techniek in het 
primair onderwijs te stimuleren. Bètapunt 
Noord is er daar een van. In het primair 
onderwijs is een schoolbestuur penvoerder, 
mede namens andere schoolbesturen in de 
regio. Ook is er altijd minimaal één pabo 
betrokken bij de regionale aanpak. Voor het 
inhoudelijk fundament kan worden aange-
sloten bij onderzoek naar de ontwikkeling 
van technisch talent bij jonge kinderen via 
TalentenKracht en kan er worden samenge-
werkt met een van de twaalf wetenschaps-
knooppunten. 

Wetenschap en techniek  op nog meer 
scholen
Het Platform Bèta Techniek is met de con-
tactpersonen van de regionale netwerken 
op het gebied van wetenschap en techniek, 
zoals het Bètapunt Noord, in gesprek over 
hoe zij nog meer basisscholen kunnen be-
reiken. Zo komen in de toekomst nog  meer 
kinderen in aanraking met wetenschap en 
techniek op de basisschool. 

Ouders School en Communicatie; 
Ouders gaan digitaal 

Vijf scholen in Friesland, Groningen en  
Drenthe zijn het afgelopen jaar onder 
begeleiding van Stendenhogeschool en 
Klassewijzer gestart met het onderzoek en 
de vormgeving van een digitale vorm  van 
ouderbetrokkenheid. Het onderzoek is uit-
gevoerd door studenten van Stendenhoge-
school Emmen en de schoolleidersopleiding 
van Lumius.

Centrale vraag: Hoe verbeter je de interactie 
tussen school, leerkracht en ouder om de 
ontwikkeling van kinderen beter te kunnen 
volgen en te verbeteren?

In de maand mei is de presentatie van de 
opbrengsten gereed. Opbrengsten die we 
voor veel doeleinden kunnen gebruiken. 
Klassewijzer ontwikkelt daarom in nauwe 
samenwerking met ICT bedrijf Get-There 
een applicatie ouderbetrokkenheid, die 
geschikt gemaakt is voor Parnassys en de 
Androidmarkt. Andere systemen volgen. 
De app geeft toegang tot het leerlingvolg-
systeem en actuele schoolthema’s waar de 
school zich ook mee kan profileren, zoals 
wetenschap en techniek, wereldoriëntatie 
of taal en rekenen. 

Met de applicatie wordt het mogelijk direct 
vragen en informatie tussen ouders en de 
leerkracht over schoolzaken van hun kind te 
communiceren. Hoe ver dat gaat en welke 
thema’s u in de etage plaatst, bepaalt u als 
school helemaal zelf. Hoe mooi kun je je 
eigen school promoten? De release is op  
15 mei. Volg www.klassewijzer.nl. 

Tekst Gerrit Rotman

Voor meer informatie: 
g.rotman@klassewijzer.nl
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De Talentkracht-driehoek
De bouwstenen vormen pas een hecht bouwwerk door passende 
interactie tussen leerling, omgeving (bijvoorbeeld de leerkracht) 
en materiaal: de Talentkracht-driehoek. In de nieuwe visie van 
talentontwikkeling is talent een dynamische eigenschap die kan 
ontluiken en die je kunt ontlokken. Talenten ontwikkelen zich door 
een dynamische wisselwerking met de omgeving.

Op school ontstaat deze wisselwerking voornamelijk door de leer-
kracht in combinatie met het materiaal. Deze interactie brengt met 
vallen en opstaan de talentontwikkeling op gang. Het is van belang 
dat de leerkracht leerlingen iets laat doen waardoor ze zelf willen 
vertellen over hun creatieve idee. Uitvindertje spelen, dat wil toch 
ieder kind?!

Een nieuw idee voor het basisonderwijs
De kubusschool is een nieuw idee voor het basisonderwijs. Ons 
motto: daar leer je experimenteren!

Op zoek naar een nieuwe naam kwamen we de Talentenkubus te-
gen. Dat vonden we een mooi symbool! Het onderwijs dat we willen 
ontwikkelen hebben we daarom kubusschool genoemd. Hiermee 
drukken we uit:
•  De relatie met bètatechniek – de kubus als wiskundig model
•  Veelzijdigheid – als de zes zijden van de kubus 
•  Onvoorspelbaarheid – als out-of-the-box denken
•  Stevigheid – als de ribben van de kubus 
•  Veelkleurigheid – als de kleuren van de Rubic’s Cube

Een school die straks voldoet aan de kwaliteitseisen van de kubus-
school mag het logo gebruiken en kan er zijn eigen schoolnaam 
inzetten. Zo kan je iedereen laten zien dat je er dan eentje ‘van de 
club’ bent.

Haalbaarheidsonderzoek
Negen basisscholen in het Noorden van het land hebben samen 
de handen ineen geslagen om een haalbaarheidsonderzoek uit te 

De laatste jaren bruist het in de basisschool van ‘leren vanuit het doen’. 

Leerkrachten vinden het geweldig om vanuit sprankelend enthousiasme 

les te geven, maar hoe bouw je dat op in de dagelijkse praktijk? Het blijkt 

best lastig om ‘leren vanuit het doen’ goed te ondersteunen. De bouwstenen 

van talentontwikkeling zijn de nieuwsgierigheid en onderzoekshouding van 

leerlingen.

Het ontstaan van 
de kubusschool

Talentkracht-driehoek
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voeren naar een mogelijk keurmerk of label voor een basisschool 
met een Wetenschap & Techniek profiel: de kubusschool. De ku-
busschool wordt een doorlopende leerlijn naar het technasium. De 
basisscholen worden ondersteund door de drie noordelijke pabo’s 
van de NHL, Hanzehogeschool, Stenden Hogeschool en door de 
Stichting Technasium.

Het onderzoek wordt bekostigd door het Platform Bèta Techniek 
en valt onder TalentenKracht. Het doel van het onderzoek is om 
onderwijsinhoudelijk én organisatorisch de mogelijkheden voor 
de kubusschool te verkennen. Dit wordt niet alleen theoretisch 
bedacht, maar er worden ook zaken in de praktijk uitgeprobeerd. 
Na afloop van het tweejarige haalbaarheidsonderzoek moet er een 
duidelijk antwoord liggen of het een aantrekkelijk en haalbaar con-
cept is, wat dan ook door andere scholen in Nederland ingevoerd 
zou kunnen worden.

De pijlers van de kubusschool
We zijn al begonnen. Een ontwikkelgroep buigt zich over het 
concept van de kubusschool. Zij gaan samen de contouren van het 
nieuwe schoolvak Experimenteren opzetten. De pijlers waar de 
kubusschool op bouwt, zijn het zelf construeren van kennis door 

onderzoekend en samenwerkend leren aan de hand van authen-
tieke opdrachten uit de omgeving van de school, die zo leidt tot 
talentontwikkeling van de leerling en leerkracht. Met als fundament 
dat we vernieuwend leren en lerend vernieuwen. 

De schoolleiders kijken kritisch over hun schouders mee. Maar zij 
gaan ook onder leiding van een organisatiedeskundige procesbe-
geleider zelf aan de slag met de organisatie en bekostiging van de 
kubusschool.

Twee leerkrachten van elke deelnemende school geven feedback 
aan de ontwikkelgroep. Later in het traject worden zij geschoold en 
moeten zij zelf aan de slag in cursusjaar 2013-2014. De aanpak die 
we volgen is al doende te leren. 

Negen basisscholen
Er zijn negen basisscholen die in 2012-2013 en 2013-2014 deelne-
men aan het haalbaarheidsonderzoek van de kubusschool. Hieron-
der staan alle scholen genoemd.
•  de Diedeldoorn te Emmen
•  Joseph Haydn te Groningen
•  De Marke te Glimmen
•  Jenaplanschool De Opbouw te Bolsward
•  Peter Petersenschool te Haren
•  De Pionier te Leeuwarden
•  Schuilingsoord te Zuidlaren
•  De Tamarisk te Groningen
•  Prof. Wassenberghskoalle te Lekkum

Aanmelden Nieuwsbrief Kubusschool
Als je de nieuwsbrief van de kubusschool 
wilt ontvangen, stuur dan een email naar 
info@kubusschool.nl. Je komt dan op de verzendlijst. 

De zes pijlers van de kubusschool

talentontwikkeling

authentiek onderwijs

samenwerkend leren

onderzoekend leren

constructivisme

lerend vernieuwen
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De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat de vijver van jongeren 
met een technische achtergrond steeds kleiner wordt. Om dit in 
de toekomst op te vangen heeft Wetsus een ‘Talent Programma’ 
ontwikkeld. Het doel daarvan is om jong talent te inspireren om te 
kiezen voor een studie en carrière in de wereld van water. 

De Wetsus Drie Daagse
Dit is een uit drie dagdelen bestaande interactieve lessenserie, 
waarbij leerlingen onder andere leren welke eigenschappen water 
heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar drinkwater vandaan 
komt.  Er wordt een ‘waterprofessor’ ingezet die met zijn laboratori-
um langs basis- en middelbare scholen trekt om leerlingen te laten 
zien hoe leuk watertechnologie kan zijn.

Het eerste dagdeel bestaat uit het laten zien van allerlei proefjes in 
de klas. De waterprofessor  laat zien dat als je zout en ijs samen-
voegt de temperatuur daalt. Of dat een fles water door een lange 
buis sneller leegloopt dan via een kortere pijp.

Het tweede dagdeel bestaat altijd uit een excursie naar één van 
de partners van Wetsus. Bijvoorbeeld naar waterbedrijf Vitens. 
De waterprofessor verbouwt dan intussen de ontvangstruimte tot 
een echt waterlaboratorium. Als de leerlingen terugkomen van de 
rondleiding krijgen ze een laboratoriumjas aan en kunnen ze zelf 
met proefjes aan de slag. Het derde dagdeel wordt uitgevoerd op 
school. De leerlingen gaan nog verder de diepte in en het project 
wordt  afgerond. 

Het enthousiasme bij zowel de leerlingen als de docenten is groot. 
Uit onderzoek is gebleken dat de leerlingen het programma met 
een gemiddeld cijfer van 8,7 waarderen. Inmiddels zijn er ook 
leskisten gemaakt voor scholen buiten Friesland. Voor Vo-scholen 
zijn er verschillende materialen beschikbaar zoals een lespakket 

Waterzuivering & Analyse en  een dvd-pakket voor docenten over 
watertechnologie (binnenkort). 

Of al die inspanningen van Wetsus uiteindelijk ook resultaat zullen 
opleveren, moet nog blijken. De sector zal pas over een paar jaar 
merken of het zijn vruchten heeft afgeworpen. Wat wel blijkt is dat 
de onderwijswereld enthousiast en positief is over ons aanbod en 
dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. 

 Wetsus zoekt 

jong talent voor  

 watertechnologie

Info:  www.wetsus.nl 
Boekingen:  talent@wetsus.nl

Bij het Technologische Topinstituut Wetsus in Leeuwarden wordt onderzoek gedaan 

naar duurzame watertechnologie. Ruim zeventig onderzoekers uit binnen- en 

buitenland houden zich bezig met afvalwaterzuivering, membraantechnologie, energie 

uit water en drinkwater uit zeewater. Wetsus zoekt  voortdurend naar jong talent. 
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TalentenKracht: 

 De uitdaging zit 

in het kleine

Hoe passen leerkrachten in de klas TalentenKracht toe?  Jeannet Katerberg  

en Gonnie Dijk zijn leerkracht op SBO-scholen de Kimkiel en de 

Fiduciaschool. Beide scholen zijn op dit moment vindplaatsschool. Samen met 

klassenassistente Anita Buist hebben deze leerkrachten het Talentenkracht 

Video Feedback Coachingsprogramma gevolgd. In dit interview vertellen zij 

over hun ervaringen.
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Wat heeft de deelname aan het onder-
zoek jullie opgeleverd?
Gonnie: ‘Door deelname aan dit onder-
zoek heb ik me vooral gerealiseerd wat de 
grootheid is van één klein proefje. Tijdens 
de eerste les hadden we een druk en vol 
programma. Door de coaching werd al 
snel duidelijk dat een goede les heel klein 
kan zijn: één proefje is al voldoende om 
een hele les te vullen. Dit was het omslag-
punt: we hebben nooit meer zo’n volle en 
langdurende les gegeven. Ook bereiden we 
de les nu niet meer tot in de puntjes voor. 
We kiezen proefjes en weten de uitkomsten 
vanaf het papier, maar proberen deze niet 
van te voren uit. Het is veel leuker als je 
zelf ook verrast wordt, dat maakt ook dat je 
minder gestuurde vragen stelt.’ 

Alle drie de leerkrachten geven aan zich 
veel bewuster te zijn geworden van de 
manier waarop ze vragen stellen aan hun 
leerlingen. Anita: ‘Door deelname aan dit 
onderzoek heb ik met name geleerd hoe 
ik meer uit kinderen kan halen, namelijk 
door de manier van vragen stellen en een 
afwachtende houding aan te nemen. Ik 
merkte dat wanneer je kinderen wat vrijer 
laat, ze ruimte geeft om zelf na te denken 
en dingen te zeggen, ze met mooie, bijzon-
dere uitspraken en oplossingen kunnen 
komen.’

Zien jullie ook een verandering bij de 
leerlingen?
Het valt de leerkrachten op dat de leer-
lingen enorm enthousiast raken en een 
enorme betrokkenheid tonen tijdens de 
wetenschap- en technieklessen. Jeannet: 
‘Iedereen zou eigenlijk moeten zien hoe en-
thousiast kinderen erover zijn. Dat maakte 
het heel leuk om W&T- lessen te geven.’ 
Anita geeft aan: ‘Ik denk dat de leerlingen 
erg nieuwsgierig en enthousiast worden als 
wij hier weer gaan zitten met een tafel waar 
van alles op staat.’

Wat is er anders  aan de Talenten-
Kracht-manier van werken?
Jeannet, Gonnie en Anita geven  aan dat 
de rol van de leerkracht bij Talentenkracht 
anders is. In plaats van de leerkracht als 
iemand die weet hoe alles zit en deze 
kennis overbrengt aan de leerlingen, is de 
leerkracht meer een begeleider. Jeannet: 
‘Als leerkracht ben je heel erg geneigd om 
kinderen iets te leren, iets aan ze uit te leg-
gen. Nu gebeurt het omgekeerde: je creëert 
een situatie waarin kinderen zelf kunnen 
leren. Dus je zet spullen op tafel en ze gaan 
ermee aan de slag, terwijl jij ze hierin bege-
leidt. Dat is een groot verschil denk ik.’ 

Hoe past de TalentenKracht-manier van 
werken in jullie onderwijspraktijk, de 
leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs? 
Vooral vanwege de ervaringsgerichte en 
positieve insteek is TalentenKracht volgens 
de leerkrachten een manier van werken die 
goed aansluit bij het SBO. Jeannet: ‘Ik denk 
dat het zeker bij deze doelgroep heel erg 
past. Omdat deze kinderen gewoon veel 
leren door iets zelf te doen. Ze onthouden 
het hierdoor gewoon veel beter.’ Gonnie: ‘ 

Ik denk dat je met de TalentenKracht-manier 
van werken juist deze kinderen, waarbij niet 
alles vanzelfsprekend is, kunt stimuleren 
om de wereld om zich heen te ontdekken. 
Het draagt ook bij aan hun eigenwaarde. 
Leerlingen op het SBO kunnen vaak heel 
goed benoemen wat ze niet kunnen. Deze 
manier van werken laat zien dat ze het wel 
kunnen.’ De drie leerkrachten vinden de 
TalentenKracht-manier van werken heel 
toepasbaar, ook buiten de wetenschap- en  
technieklessen. Ze proberen bijvoorbeeld 
ook tijdens kringgesprekken kinderen te sti-
muleren om zelf na te denken en zelf dingen 
te ontdekken.  

Afsluitend zeggen Jeannet, Gonnie en 
Anita dat ze het leerzaam, maar ook vooral 
heel erg leuk vonden om deel te nemen 
aan het Talentenkracht Video Feedback 
Coachingsprogramma. Jeannet: ‘Tijdens de 
les met het zeepsop waren de kinderen zo 
enthousiast en betrokken. Daar werd ik zelf 
ook helemaal enthousiast van. Dat maakt 
het nog leuker om weer een wetenschap- en 
techniekles te geven.’ 

‘Iedereen zou eigenlijk moeten 
zien hoe enthousiast de kinderen 

over de W&T-lessen zijn’
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Leerlingen die leren over lichaamsenergie en het transport van 
voedsel en zuurstof door als rode bloedlichaampjes in het gymlo-
kaal te rennen. Leerlingen die experimenteren met het aanleggen 
van een gesloten stroomkring, die dit leren weergeven in een 
technische tekening. Leerlingen die zingen en bewegen als een 
robot. Via de eigen energiewinkel adviezen uitbrengen. Keuzes 
op het gebied van energiebronnen kunnen motiveren.
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Energietransitie 

als spannend 

avontuur voor 

leerlingen

Talent en Energie. Dit interessante, aansprekende onderwijsprogramma 

voor basisscholen start in Noord-Nederland. Ontdekkend en ontwerpend 

leren, spelen, bouwen, kennis vergaren  zijn waardevolle activiteiten uit dit 

onderwijsprogramma, dat door de Hanzehogeschool in samenwerking met 

Ecofys en Quintel voor de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs wordt 

ontwikkeld. Een programma over energie in de breedste zin van het woord, 

dat een deel van de kerndoelen voor wetenschap en techniek op basisscholen 

vervult en daarnaast volop integreert met andere schoolvakken.

In de nabije toekomst moeten belangrijke besluiten over energieza-
ken worden genomen door de Nederlandse bevolking. Onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat de kennis over zaken die van belang 
zijn bij de diverse afwegingen, bij veel mensen ontbreekt. Dit was 
de directe reden om te komen tot een onderwijsprogramma rond 
energietransitie voor de hele keten van het onderwijs. Voor het ba-
sisonderwijs betekent dit dat hier de basis gelegd dient te worden, 
waarop in het voortgezet onderwijs door kan worden gegaan. Een 
basis met betrekking tot allerlei zaken rond het thema energie, 
om uiteindelijk nu en in de toekomst na te kunnen denken over en 
plannen te kunnen ontwikkelen op het gebied van energietransitie.

De thema’s rond energietransitie worden aangeboden als een 
spannend avontuur, een uitdagende opdracht. Doel is de kinderen 
aan het denken te zetten, ze met creatieve oplossingen te laten 
komen. Maar daarvoor moeten ze ook het nodige aan de weet zien 
te komen over allerlei zaken op energiegebied.

Het lesprogramma wordt verbonden met emotie en voorzien van 
opdrachten waarbij zaken als ‘spelend leren’, ‘zelf ervaren’ en ‘leren 
door te doen’ voortdurend aan de orde zijn. Er worden verschillende 
didactische werkvormen toegepast en bij de diverse onderdelen 
zijn keuzemogelijkheden ten aanzien van aanbiedingsvormen. De 
leerkrachten moeten zich namelijk competent en veilig kunnen 
voelen in het aanbieden van het lesprogramma. Er zullen duidelijke 
handleidingen verschijnen, alsook workshops georganiseerd wor-
den rond het didactisch handelen bij het lesprogramma. 

Met betrekking tot de activerende didactiek, het stellen van de juis-
te vragen door de leerkrachten, zal gebruik worden gemaakt van de 
opbrengsten van het TalentenKrachtonderzoek om te bewerkstel-
ligen dat ouders en leerkrachten de talenten van kinderen op het 
gebied van wetenschap en techniek kunnen stimuleren. Onderzoek 
van onder andere David Sousa (How the brain learns) geeft aan dat 
als leerlingen met elkaar over leerstof discussiëren, zelf ervaren, 
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Kijk op de website van Bètapunt Noord wanneer en 
hoe u zich op kunt geven.

zelf doen of elkaar leerstof uitleggen en presenteren, het doorleven 
en daardoor het beklijven van de leerstof sterk wordt verhoogd. 
De doelgroep bestaat uit:
a.   leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Daarnaast 
  zal spel- en leermateriaal worden aangereikt voor de leer- 
  lingen uit de groepen 1 t/m 4de leerkrachten uit het basis- 
  onderwijs (kennis, achtergrondinformatie, de didactiek);
b.   de ouders van basisschoolleerlingen.

De opbouw van de lesstof is concentrisch. Dat betekent dat wat 
in groep 5 start later een vervolg krijgt. In iedere volgende groep 
wordt het thema verbreed en verdiept en komt er een ander aspect 
rond energie bij. In groep 5 wordt een kennisbasis gelegd met be-
trekking tot energie: energie verandert iets. In groep 6 gaat het om 
energie in de directe omgeving en in heel Nederland, vroeger en nu. 
Bij groep 7 staat het maatschappelijke aspect van energie centraal. 
De wereld wordt vergroot tot Europa. In groep 8 bekijken we de 
zaken ‘werelds en wordt nagedacht over de toekomst. 

Eindactiviteit is dat de leerlingen uit groep 8 met kennis van zaken 
een spannende computergame spelen. Levend op een kleine 
planeet met een wankele energievoorziening, willen de leerlingen 
een gestrande astronaut van een andere planeet helpen. Deze 
astronaut heeft voor zijn terugreis veel energie nodig. Om niet zelf 
zonder energie te komen zitten en toch de astronaut te helpen (en 
te winnen), moeten de leerlingen, als bazen van de energievoorzie-
ning, keuzes maken op energiegebied.

Het lesprogramma dient op de scholen het bestaande materiaal 
over dit onderwerp te vervangen. Het gaat dus niet om een extra 
tijdsinvestering met betrekking tot het curriculum. Er verschijnt een 
lijst met daarin de lesstof uit de reguliere methode die bij het ge-
bruik van het Talent- en Energieprogramma kan worden overslagen.
Bij het programma hoort een afgeschermd deel van www.bèta-
puntnoord.nl waar zowel leerlingen als leerkrachten van scholen 
die meedoen aan Talent & Energie kunnen inloggen. Met interac-
tieve programma’s, verklarende animaties en informatieve films. 
De site kan worden ingezet als naslagwerk of voor het leggen van 
contact, zowel voor leerlingen als leerkrachten. 

Naast het onderwijsprogramma bezoekt een reizende expositie 
de scholen. In een energie neutrale bij de school geplaatste tent 
vinden diverse activiteiten plaats, waaronder een avond voor 
ouders en leerkrachten rond het energietransitiemodel. Daarnaast 
is het een doecentrum, een uitvinderwerkplaats, een speelplaats en 

een theater. De onderbouw speelt en ervaart en leert dus spelen-
derwijs, de middenbouw bouwt (van ontwerp naar product)en de 
bovenbouw onderzoekt in de tent (meten is weten).

Noord-Nederland doe mee, zorg voor een vliegende start. Verrijk 
het onderwijs met aantrekkelijke, waardevolle lessen die een 
beroep doen op kennis, rekenvaardigheid, creativiteit, taal en vaar-
digheden als ontwerpen, onderzoeken, debatteren, filosoferen. 
In het schooljaar 2013 – 2014 kunnen tweehonderd scholen mee-
doen. Kijk op de website van Bètapunt Noord wanneer en hoe u 
zich op kunt geven. 
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 Wie een onderzoekende houding 

bij leerlingen wil stimuleren, 

moet zelf een onderzoekende 

houding uitstralen

Geconcentreerd bestuderen vier leerlingen uit groep 7 van OBS De 

Bosrank in Havelte hun ontwerptekening van een speeltoestel met 

een bewegend element. Straks presenteren ze hun ontwerp aan de klas en 

ze willen er zeker van zijn dat ze over alle details goed hebben nagedacht. 

Daarom leggen ze nog één keer aan elkaar uit hoe hun wipwap niet alleen 

omhoog en naar beneden kan bewegen maar ook rond kan draaien als een 

draaimolen...

Wetenschap en techniek, basis voor 

onderzoekend en ontwerpend leren. 

‘De leerlingen zijn bezig met ontwerpend en onderzoekend leren’, 
zegt Alex van Dal, trainer van Klassewijzer. Samen met zijn collega’s 
Belle Dijkstra en Levi Austin verzorgt hij op OBS De Bosrank een 
training om leerkrachten te laten zien hoe ze onderzoekend gedrag 
en wetenschappelijk denkvermogen bij leerlingen kunnen stimule-
ren. ‘We laten ze zien dat leerlingen tijdens het leerproces niet van 
A tot Z aan de hand meegenomen hoeven te worden. Straks gaan 
deze leerlingen hun wipwap daadwerkelijk bouwen en zullen ze 
zelf ontdekken op welke punten het ontwerp bijgesteld of verbe-
terd moet worden. Een belangrijke leerervaring! Ruimte bieden 
voor onderzoek en het bedenken van verschillende oplossingen en 
antwoorden wakkert de creativiteit en betrokkenheid van leerlingen 
enorm aan. Voor veel leerkrachten is deze les een eyeopener!’

‘De kracht van onderzoekend en ontwerpend leren is dat leerlin-
gen ontdekken dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn’, zegt 
ook Frauke Wenzel van Klassewijzer. Samen met Simon Olbertijn, 

werkzaam voor Stenden Hogeschool, verzorgde zij trainingen op 
OBS De Spil en OBS De Planeet in Klazienaveen. ‘Onderzoekend en 
ontwerpend leren lijkt eenvoudig, maar in de praktijk merken we 
dat leerkrachten het moeilijk vinden om de leerlingen ‘los’ te laten. 
Ze houden graag de controle over het leerproces en kiezen daarom 
vaak voor gestructureerde en gesloten opdrachten met een eendui-
dig antwoord. Veel leerlingen ervaren dat als saai.’

Van saai en weinig prikkelend onderwijs naar boeiende en span-
nende lessen. Op OBS De Spil en OBS De Planeet wilde men die 
omslag graag maken. Beide scholen hadden dezelfde wensen: 
techniek moest een vaste plaats krijgen in het onderwijsprogram-
ma, leerlingen moesten meer ruimte krijgen om te ontdekken en te 
experimenteren, leerkrachten wilden een onderzoekende houding 
bij leerlingen stimuleren en verschillende intelligenties (Howard 
Gardner) van leerlingen dienden een plek te krijgen binnen het 
onderwijs.
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De wetenschappelijke denkstappen, die ten grondslag liggen aan 
W&T Basis voor Presteren, bleken voor beide scholen de oplossing. 
In vier bijeenkomsten maakten de leerkrachten kennis met de 
praktische en organisatorische kanten van proeven doen in de klas. 
Ook verdiepten zij zich in het theoretisch kader voor wetenschap 
en techniek en in het wetenschappelijk denkstapmodel. Hiermee 
kregen beide teams de middelen in handen om uitdagend tech-
niekonderwijs vorm te geven. 

Gedurende een aantal lessen werkten de leerlingen volgens de 
empirische cyclus die bestaat uit onderzoeksvragen formuleren, 
hypotheses opstellen, proeven uitvoeren en conclusies trekken. 
Betrokken en enthousiast waren zij bezig met hun onderzoekspro-
jecten. Er werd zelfs een wetenschapsavond georganiseerd, waarbij 
ouders kennis konden nemen van de onderzoeken waar hun kin-
deren aan werkten. Leerlingen demonstreerden proeven en gaven 
uitleg. Beide teams kijken tevreden terug op de begeleidingsbijeen-
komsten, de lessen en de wetenschapsavond.

Leerkrachten die volgens de methode van ontwerpend en ontdek-
kend leren willen werken moeten volgens Folkert Oldersma, trainer 
van Klassewijzer, rekening houden met twee belangrijke zaken. 
‘Wie een onderzoekende houding bij leerlingen wil stimuleren, 
moet zelf een onderzoekende houding uitstralen. Goed voorbeeld 
doet volgen. Dus laat zien dat je nieuwsgierig bent en dat je zelf 
ook wilt weten hoe het zit. En, anders dan we gewend zijn, staan de 
onderzoeksresultaten of de antwoorden niet centraal. Juist het pro-
ces, hoe leerlingen tot een antwoord zijn gekomen, is belangrijk.’

Oldersma begeleidde CBS Het Stroomdal in Zuidlaren tijdens een 
training over ‘leren onderzoeken’. Samen met de leerkrachten zette 
hij verschillende onderzoeken op om die vervolgens uit te voeren. 
Zo kreeg het team inzicht in het doorlopen van de empirische 
cyclus, het uitvoeren van gedegen onderzoek en het belang van 
het stellen van denk stimulerende en niveauverhogende vragen. 
De leerkrachten pasten de nieuwverworven kennis vervolgens met 
succes toe in hun eigen klas.

Een andere activiteit die zeer goed beviel, was de bouw van een vi-
siemuur. Iedere steen van de muur kan een stelling bevatten. Nadat 
de leerkrachten in eerdere bijeenkomsten waren geïnformeerd over 
allerlei zaken met betrekking tot wetenschap en techniek, kregen 
de deelnemers 25 stellingen die onderdeel uit kunnen maken van 
de schoolvisie. Wat doen we met het geleerde? Hoe organiseren we 
de zaken? Welke afspraken maken we? De leerkrachten bouwden 
eerst individueel een stellingenmuurtje. Stellingen over weten-
schap en techniek binnen hun school. 

Hoe werkt het?
Wat je het belangrijkste vindt, plaats je onderin; dat vormt het 
fundament van je muur. De volgende rij stenen wordt met stellin-
gen gevuld die men minder fundamenteel vindt. Men mag ook zelf 
stellingen bedenken en toevoegen aan de muur. Dan wordt het 
ingevulde muurtje in een kleine groep vergeleken met de muurtjes 
van groepsgenoten. Samen wordt discussiërend, afwegend een 
groepsmuur samengesteld. Die groepsmuren worden gezamenlijk 
bekeken. Wat hebben ze gemeen? Er wordt samengewerkt aan het 
bouwen van een gezamenlijke visiemuur, waarmee er een visie 
voor de aanpak van wetenschap en techniek op de school ligt. Wat 
betekent die visie voor onze aanpak, onze besluiten? Hoe zetten we 
onze visie om in daden?

Terug naar De Bosrank in Havelte. De vier ontwerpers van de 
wipwap hebben van hun klasgenoten feedback gekregen op hun 
ontwerp. ‘Iedereen vond het goed en we kregen ook nog tips’, ver-
tellen ze enthousiast. Glimmend van trots begeven ze zich naar hun 
tafels. ‘Nu gaan we bouwen en kijken of het werkt! Cool!’

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Gerrit Rotman  g.rotman@klassewijzer.nl 
Folkert Oldersma  f.oldersma@destarter.nl



  Tekst Kim van Steenwijk |  Bètapunt Noord Magazine  | 29 

 ‘De kracht van onderzoekend en 
ontwerpend leren is dat leerlingen 

ontdekken dat er meerdere 
oplossingen mogelijk zijn’
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Kijk voor meer informatie 
en foto’s op de website 
www.technics4u.nl. 

Technics4U is een tweedaagse techniekma-
nifestatie voor leerlingen van basisscholen 
groep 7. 

Het doel vanTechnics4U is leerlingen te 
interesseren voor techniek. Dat gebeurt op 
diverse manieren:
•  zien: een film over techniek;
•  doen: zelf een werkstuk maken;
•  denken: een quiz over techniek;
•  beleven: bedrijfsbezoeken en doe-op-

drachten bij de bedrijven die deelnemen 
aan Technics4U.

Een dagdeel (vrijdagochtend of –middag) 
maken de basisschoolleerlingen kennis met 
techniek in al zijn vormen. Ze doorlopen een 
programma. Gastheer Willem van Eijk (Wa-
ve-Communicatie) en zijn collega verzorgen 
een deel van dit programma. De leerlingen 
kijken naar korte filmpjes, doen een quiz, 
zingen een lied, niets is te gek! Ze maken 
ook een werkstukje. (V)MBO leerlingen van 
de organiserende VO scholen helpen bij de 
begeleiding van de leerlingen bij het maken 
van het werkstukje, maar ook door te zor-
gen voor een natje en een droogje en bij het 
geven van rondleidingen. Aan het einde van 
deze eerste dag krijgen de leerlingen een 
gereedschapskoffertje mee. Dit is gevuld 
met een aantal waardebonnen. Die kunnen 
ze op zaterdag inleveren bij de deelnemen-
de bedrijven.

De volgende dag (zaterdag) kunnen de 
leerlingen met hun gezinsleden een kijkje 
nemen in de keuken van diverse technische 
bedrijven. Ze mogen bijvoorbeeld een kraan 
bedienen, een stukje lassen of kijken hoe 
technische tekeningen worden gemaakt; 
niet alleen leerzaam, maar vooral ook erg 
leuk! De ingeleverde waardebonnen zijn 

goed voor gereedschapjes voor in het 
koffertje.

Technics4U heeft een aantal unieke ken-
merken:
•  het technisch bedrijfsleven doet mee;
•  leerlingen en hun ouders worden bij het 

project betrokken;
•  er wordt een grote groep leerlingen 

bereikt (minimaal 400 per regio);
•  het project kan worden ingebed in 

bestaande techniekactiviteiten van het 
basisonderwijs;

•  actieve betrokkenheid van (V)MBO-leer-
lingen en docenten. 

T4U wordt georganiseerd vanuit de 
TechNetkringen. Een Technetkring is een 
samenwerkingsverband tussen scholen en 
bedrijven in een regio. OpleidingsBedrijf 
Metaal Noord B.V. heeft zitting in een aantal 
Technetkringen. OBM Noord B.V. onder-
steunt bij de organisatie van Technics4U als 
de betreffende Technetkring daar prijs op 

stelt. OBM regelt de basisschooluitnodigin-
gen in de regio, de groepsindeling voor de 
vrijdag, de inkoop van de benodigde materi-
alen, onderhoudt contact met de bedrijven, 
de organiserende scholen en Wave-Commu-
nicatie. OBM maakt een aansluitend geheel 
van de verschillende elementen van de 
manifestatie. 

Dit evenement heeft al plaatsgevonden 
in diverse regio’s in het Noorden, zoals: 
Leeuwarden, Heerenveen/Skarsterlân, 
Sneek/Bolsward, Hoogeveen en Harlin-
gen/Franeker. Komend voorjaar worden er 
weer een aantal Technics4U manifestaties 
georganiseerd in de noordelijke provincies 
van Nederland. 

Technics4U
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Hoe kunnen we uitdagende activiteiten voor kinderen inrichten? In welke 

situaties laten kinderen enthousiasme en wetenschappelijk redeneren zien? 

En welke rol speelt de volwassene? Deze en andere vragen staan centraal in het 

onderzoek naar de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. 

Het Wetenschapsknooppunt biedt voor kinderen van basisscholen interessante 

en uitdagende activiteiten aan, zoals een college van de kinderuniversiteit of een 

interactieve presentatie in het Mobiele Planetarium. Maar het is meer dan alleen 

een leuk bezoek. Door de activiteiten te koppelen aan werken op school, wordt een 

rijke leeromgeving gecreëerd die leerlingen prikkelt en uitdaagt op het gebied van 

wetenschap en techniek.  Hoe kunnen we dit soort activiteiten en arrangementen 

optimaal vormgeven?

 Hoe kunnen talenten 
van kinderen het beste 
gestimuleerd worden? 
Onderzoek naar de inspirerende 

activiteiten van het Wetenschaps-

knooppunt Noord-Nederland
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TalentenKracht
De TalentenKrachtbenadering vormt hier de leidraad. Talent moet 
worden gezien als een eigenschap die ontstaat in een dynamische 
interactie tussen kind, volwassene en de taak. Een enthousiast kind 
creëert bijvoorbeeld een enthousiaste leerkracht/begeleider, en 
andersom. Hieruit volgt dat de leeromgeving en daarin de leer-
kracht/begeleider, een belangrijke rol speelt in het ontlokken en 
bevorderen van talent. 

Wat is belangrijk?
In het onderzoek komt tot nu toe naar voren dat kinderen niet het 
maximale van zichzelf laten zien als ze alleen of samen met een 
ander kind aan een opdracht werken. Ze moeten daarbij uitgedaagd 
worden door een volwassene én een interessante probleemoplos-
singsgerichte taak. We hebben gezien dat het wetenschappelijk 
denken van kinderen gestimuleerd kan worden door open uitingen 
(vragen stellen en aanmoedigen om te spreken) van de volwassene. 
Dit stimuleert kinderen om zelf na te denken en hun eigen kennis 
op te bouwen. Vragen die gericht zijn op stappen in de empirische 
cyclus helpen daarbij. 

Het afstemmen van wat een kind precies nodig heeft, blijkt een 
moeilijk proces. We hebben in het onderzoek gezien dat in situa-

ties waarin TalentenKracht geïmplementeerd is in de taak en de 
volwassene geschoold is in TalentenKracht, kind en volwassene 
elkaar meer volgen in een proces. De taak van de volwassene is om 
nauwkeurig in te spelen op de behoeftes van het kind. Om dit goed 
te kunnen doen heeft de volwassene, vooral bij kinderen in de bo-
venbouw, achtergrondkennis nodig. Daarnaast moet de volwassene 
het denkproces van de kinderen volgen. Het afstappen van wat de 
volwassene wil horen ten behoeve van het stellen van vragen waar 
geen uniform antwoord op is, blijkt lastig. We hebben eveneens 
gezien dat kinderen meer tijd nodig hebben om na te denken en 
een antwoord te formuleren. 

Naast deze bevindingen over het uitvoeren van de activiteiten heb-
ben we ook gemerkt dat veel scholen weinig tijd vrijmaken om het 
bezoek voor te bereiden, en dus in te bedden in het lesprogramma.
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het aanbod 
van dit Wetenschapsknooppunt te verbeteren. Ook scholen kunnen 
de uitkomsten gebruiken om de talenten van kinderen vooraf, 
tijdens en na het bezoek verder te stimuleren.

Waar kunnen scholen aan meedoen?
Het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland biedt meerdere 
activiteiten aan, en het aanbod wordt nog steeds uitgebreid. Som-
mige activiteiten zijn op school, voor andere gaat de klas op stap. 
Scholen kunnen onder andere meedoen aan:
•  College van de Kinderuniversiteit
•  Sciencecentrum De Magneet
•  Het Mobiele Planetarium
•  Thema-bezoek in het Universiteitsmuseum
•  De Zout Express

Voor meer informatie kijk op www.wknn.nl of  
w.van.der.tuin@rug.nl
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 Om dit voor scholen uitvoerbaar te maken 
is er nu een traject van ouderbijeenkomsten 
ontwikkeld (Cedin i.s.m. RuG) om ouders 
bij wetenschap, natuur en techniek te 
betrekken. De ouderbijeenkomsten richten 
zich op de ouders van kinderen van groep 
1 en 2, om zo vroeg mogelijk te starten met 
wetenschap, natuur en techniek. Het doel is 
het vergroten van vaardigheden van ouders 
om samen met de kinderen ontdekkend te 
leren.

Het traject is zo opgezet dat ouders kennis-
maken met wetenschap, natuur & tech-
nieklessen op school en filmmateriaal van 
hun eigen kinderen zien. Ze krijgen tips en 
informatie over hoe ze thuis hun kinderen 
kunnen stimuleren. Het gaat vooral om de 
gewone huis-tuin-en keukendingen waar 
techniek, natuur en wetenschap een rol bij 
kunnen spelen. Onderdeel van het traject is 
het prentenboek Owie en het geheime ding. 
De leerkracht werkt hier mee op school, en 
kinderen kunnen het boek ook lenen voor 
thuis. In het boek staan allerlei proefjes 
gecombineerd met een verhaal. 

In de map zitten materialen om drie ouder-
bijeenkomsten vorm te geven en makkelijk 
uit te kunnen voeren. Ouders maken kennis 
met de TalentenKrachtprincipes waarbij 
het stellen van open vragen en het ingaan 
op de natuurlijke nieuwsgierigheid van het 
kind voorop staat. Ze zien filmopnames 
van hun eigen kinderen die actief bezig zijn 
met een wetenschap en techniek-opdracht. 
Daarna gaan ouders zelf in kleine groepjes 
aan de slag. Er zijn opdrachten waarbij de 
fietspomp, drijven en zinken en werken met 
spiegels centraal staan.
                                                                  
Bij de bijeenkomsten zijn Ouderhulpkaarten 
ontwikkeld die de ouders mee naar huis 
krijgen en waarop in het kort beschreven 
staat welke proefjes ze kunnen doen, hoe 
ze prikkelende vragen kunnen stellen en 
hoe ze samen met het kind op ontdek-
kingstocht kunnen gaan. Ouders worden zo 
gestimuleerd om thuis verder te gaan met 
wetenschap, natuur en techniek. 

Ouders ogen geven: 

Wetenschap, natuur 

en techniek en 

ouderbetrokkenheid

Herkennen ouders al de unieke talenten van hun jonge kinderen, 

zoals  nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en bedenken 

van verklaringen?  En weten ze ook hoe ze hun kind nog verder kunnen 

stimuleren? Wetenschap, natuur en techniek lenen zich er uitstekend voor 

om ouders te betrekken bij het leren op school, en hen uit te nodigen ook 

thuis aan de slag te gaan. 

Voor informatie: 
m.vos@cedin.nl
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Onderzoekend en 

ontwerpend leren 

op SBO De Meander 

in Assen

Als een school met ervaring op het gebied van techniek, stapte De 

Meander in Assen in een vervolgtraject Wetenschap en Techniek. Na 

een intakegesprek door een expert van Klassewijzer werd een plan van 

aanpak gemaakt om de school te ondersteunen bij het uitvoeren van de 

volgende stap op het gebied van wetenschap en techniek. De kern draaide 

hierbij om bij leerlingen een onderzoekende houding te stimuleren. 
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“In het verleden was het onderwijs teveel gericht op vast-
staande inhouden die door leerkrachten op allerlei uiteen-
lopende manieren werden overgebracht op de leerlingen, 
zegt Simon Olbertijn, één van de begeleidende experts.  “De 
activiteiten van leerlingen waren gericht op reproductie van 
kennis, zonder de belevings- en onderzoekshandelingen. De 
proeven bevatten een gesloten serie vragen die een bepaald 
resultaat opleverden. Pak een batterij, sluit de draadjes op 
de volgende manier aan, het lampje gaat branden.”

In dit traject werd nadrukkelijk gekozen voor een andere aanpak 
die veel dichter ligt bij de vijf wetenschappelijk vragen:
1.  Stellen van een vraag 
2.  Opstellen van de hypothese 
3.  Onderzoeken of de hypothese klopt.
4.  Observeren/constateren 
5.  Conclusies trekken

Vier verschillende activiteiten met als centraal punt de teamscho-
ling werden uitgevoerd. Er werd gestart met een presentatie, 
gericht op het enthousiast maken van alle leerkrachten. Elke leer-
kracht kon een aantal proeven doen met behulp van het experimen-
teermateriaal van de experts. 

Leerkrachten experimenteerden met stroomkringen en elektro-
motoren en verplaatsten zich in de rol van het experimenterende 
kind. Deze praktische activiteit werd gevolgd door een PowerPoint 
presentatie, waarin duidelijk werd op welke manier de leerlingenrol 
kon worden omgezet van ‘proefjes doen naar het uitvoeren van 
experimenten, om een zelf geformuleerde onderzoeksvraag te 
kunnen beantwoorden. Tijdens de introductie kwam naar voren wat 
het project voor school betekent en op welke wijze wetenschap 
en techniek een bijdrage kan leveren aan de algemene doelen 
van de school. Na deze presentatie werd door alle teamleden een 
ontdekcircuit ontwikkeld door IVN Consulentschap Drenthe,  uitge-
probeerd met het thema licht. De leerkrachten waren enthousiast 
om wetenschap en technieklessen opnieuw uit te voeren met hun 
leerlingen. 

Professionele feedback
De tweede bijeenkomst stond in het teken van individuele leer-
kracht-coaching. De trainers zijn op klassenbezoek geweest bij de 
leerkrachten om lessen bij te wonen. Hiervan zijn foto- en filmopna-
mes gemaakt. Na afloop van het klassenbezoek zijn de lessen aan 
de hand van de film- en foto-opnames met de leerkracht besproken 
en zijn kansen en knelpunten benoemd. Simon Olbertijn: ‘Dat 
kinderen zo enthousiast, zelfstandig en met glimmende oogjes met 
wetenschap en techniek bezig waren, werkte enorm inspirerend bij 
leerkrachten.’

Slotmanifestatie licht
Na een degelijke voorbereiding vormde een afsluitende dynami-
sche avond waarbij alle leerkrachten en leerlingen actief aan de 
slag gingen, het sluitstuk van het project. De ouders waren in de 
hele school aanwezig en leerlingen gaven presentaties. Daarbij 

betrokken zij hun ouders, lieten verslagen en proeven zien en 
daagden ouders uit om mee te doen aan de proeven. Er werden 
combinaties gemaakt met andere vakken en creativiteit. 

Samen evalueren
Het team van de Meander heeft de start, de teambijeenkomst aan 
het begin van het hele traject en een afsluitende presentie voor 
de ouders als zeer waardevol ervaren. Zo laat je zien waartoe je 
als school in staat bent: binden en boeien. De meerwaarde van 
deze werkwijze is dat de leerkrachten gezamenlijk zijn gestart en 
iedereen tegelijkertijd wordt gemotiveerd om met het thema aan 
het werk te gaan. In vier stappen naar een resultaat; een goede 
formule. 

Techniek is niet moeilijk 
Olbertijn: ‘Hoewel het team van de Meander al ervaring heeft met 
techniek, heeft dit project ertoe bijgedragen dat de leerkrachten 
merken dat techniek door alle leerkrachten kan worden uitgevoerd, 
ongeacht het niveau van de leerlingen en ongeacht de (voor)kennis 
van techniek van de leerkracht.’

Succesfactoren zijn: inspireren van leerkrachten en leerlingen, 
agenderen, samenwerken, etaleren, het betrekken van ouders en 
het gebruikmaken van experts. De wetenschappelijke methode 
(wat gaat er gebeuren) was nieuw. Tot nu toe was dat nog niet ge-
beurd vanuit de aanname dat dit in het SBO niet mogelijk zou zijn. 
De introductie van de wetenschappelijke methode staat nog in de 
kinderschoenen op de Meander, er is behoefte aan een vervolg.

In het uitgevoerde traject op de Meander is wetenschap en tech-
niek geïntegreerd in het lesprogramma aangeboden. Daardoor is 
het door het team niet ervaren als een onderwerp ‘dat er ook nog 
bij kwam’. De Meander gaat graag verder op de ingeslagen weg.

Voor meer informatie
Simon Olbertijn  simon.olbertijn@stenden.com  
Helmar Rouwenhorst  h.rouwenhorst@klassewijzer.nl
Gerrit Rotman   g.rotman@klassewijzer.nl
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