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Een nieuw molecuul, een prachtig plaatje, atomen mooi ge-
ordend, nooit eerder gemaakt…. en misschien het nieuwe 
medicijn van de toekomst.
In de scheikunde is het ontdekken van een nieuw molecuul 
fascinerend. Het begint met dagen ploeteren op het labora-
torium waarbij de nieuwe verbinding gemaakt wordt, gevolgd 
door vele stappen van zuiveren en dan uiteindelijk wordt het 
in pure vorm verkregen. Een mooi gekleurd poeder in een 
kolfje of erlenmeyer. Vervolgens wordt deze verbinding met 
bijvoorbeeld technieken zoals X-ray kristallografi e of 2D-NMR 
spectroscopie gemeten en nadat deze gegevens geanaly-
seerd zijn, is daar opeens het plaatje van het nieuwe molecuul. 
De nieuwe verbinding, het nieuwe potentiële medicijn waar 
de wereld op wacht. 

Zelf heb ik deze verwondering over hoe de wereld in elkaar 
zit op moleculair niveau mogen ervaren en ik zie deze ver-
wondering ook terug bij kinderen die de wereld om zich heen 
ontdekken. 
Het verwonderd zijn over hoe ‘dingen in elkaar zitten’ heb-
ben kinderen van jongs af aan. Kinderen zijn heel nieuwsgierig 
en willen alles weten en vanuit die houding kunnen en willen 
kinderen de wereld ontdekken. Kinderen zijn in feite van 
nature wetenschappers. 

Maar is ons onderwijs daar wel op ingesteld?

FASCINATIE
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gericht onderwijs genoemd: ‘de leerling ontwikkelt kennis en 
vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zet-
ten’ (Ons Onderwijs 2032. Eindadvies, 2016). Onderwijs vanuit 
het domein W&T zet in op deze creativiteit en verwondering 
en leert kinderen nieuwe kennis en vaardigheden en sluit daar-
bij aan bij de roep om toekomstgericht onderwijs. 

Toch is het implementeren van Wetenschap en technologie in 
het basisonderwijs niet gemakkelijk gebleken. Hoewel er scho-
len zijn die zeer actief met W&T aan de slag zijn gegaan, zijn 
er ook scholen waar W&T nog in de kinderschoenen staat. Ge-
brek aan ruimte in het curriculum en handelingsverlegenheid 
van leerkrachten speelt hierbij een rol. Wat maakt nu precies 
dat (aankomend) leerkrachten het lastig vinden om W&T in de 
klas in te zetten? Dit is de vraag waar het lectoraat Wetenschap 
en technologie van Hogeschool iPabo mee aan de slag is ge-
gaan. 

In dit betoog wil ik u meenemen in mijn tocht, waarbij ik op 
zoek ben gegaan naar antwoorden op bovenstaande vraag. 
Vanuit mijn achtergrond, gelezen literatuur en het samenwer-
ken met het werkveld van afgelopen jaren heb ik geprobeerd 
om het verhaal te stroomlijnen met steeds twee hoofdlijnen in 

1
Als scheikundige heb ik de verwondering, de fascinatie van 
hoe de wereld (in moleculen) eruit ziet, mogen ervaren. Kinde-
ren hebben diezelfde verwondering al van jongs af aan.  Kin-
deren willen weten ‘hoe het zit’ en komen met vragen. Hoe 
ontstaat een regenboog? Hoe werkt zeep? Kinderen spelen 
en ontdekken. Het domein Wetenschap en technologie (W&T) 
sluit aan bij die verwondering en nieuwsgierige houding van 
kinderen. Daarnaast is W&T in het basisonderwijs belangrijk 
om leerlingen begrip bij te brengen over de techniek en tech-
nologie die ze dagelijks om zich heen zien. Tevens past W&T 
ook bij het beeld van toekomstgericht onderwijs. Met toe-
komstgericht onderwijs willen we de leerlingen opleiden voor 
de huidige en toekomstige samenleving, waar grote interna-
tionale vraagstukken spelen zoals klimaat, migratie en veilig-
heid. Deze en toekomstige vraagstukken vragen om oplossin-
gen en we willen leerlingen dan ook opleiden om hierin een rol 
te kunnen vervullen. In onderwijskringen wordt er momenteel 
veel gesproken over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien 
en beschrijft het rapport ‘Ons Onderwijs 2032’ wat wij leerlin-
gen mee zouden moeten geven zodat zij ‘vaardig, aardig en 
waardig’ mee kunnen draaien in de huidige en toekomstige 
maatschappij (Ons Onderwijs 2032. Eindadvies, 2016). In dit 
rapport wordt bijvoorbeeld als eerste kenmerk van toekomst-

InleidingInleiding
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mijn achterhoofd: 1. W&T-onderwijs wat is dat nu precies, wat 
willen we kinderen meegeven en wat hebben (aankomend) 
leerkrachten nodig om goed W&T-onderwijs vorm te geven?  
en 2. hoe kijk ik daar nu als (voormalig) bèta-onderzoeker      
tegenaan?  

In dit betoog zal ik beginnen met het beschrijven van wat er 
onder W&T wordt verstaan. Vervolgens ga ik in op wat er af-

gelopen jaren al gebeurd is om W&T te implementeren en 
wat hiervan de opbrengsten zijn. Na deze introductie op het 
domein zoom ik in op hoe W&T er in de klas uitziet, de di-
dactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en de rol van 
de leerkracht hierin. Tot slot wil ik met u bekijken welke rol 
het lectoraat speelt en kan spelen bij de zoektocht naar het 
vormgeven, samen met studenten en werkveld, van goed 
W&T-onderwijs.



2
Wetenschap en technologie (W&T) is belangrijk op de basis-
school omdat het leerlingen begrip bijbrengt over de tech-
niek en technologie die ze dagelijks om zich heen zien. Ook 
blijkt dat leerlingen die op jonge leeftijd met techniek en tech-
nologie in aanraking komen, vaker voor een technische ver-
volgopleiding kiezen (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016). 
Daarnaast, zoals beschreven in de inleiding, sluit onderwijs in 
Wetenschap en technologie aan bij de nieuwsgierige houding 
van kinderen en leert het kinderen om met een kritische, ‘wil-
len weten houding’ op een onderzoekende of ontwerpende 
manier aan de slag te gaan. 
Echter, al decennia lang wordt geprobeerd om techniekonder-
wijs en later W&T op de basisscholen in het curriculum te bren-
gen. Dat is blijkbaar niet gemakkelijk gezien de vele rapporten 
en initiatieven waarmee dit gepaard ging. Het techniekpact 
(Nationaal Techniekpact 2020, 2013) was één van de laatste 
initiatieven waarin duidelijk gesteld werd dat in 2020 W&T ste-
vig verankerd moet zijn in het basisschoolcurriculum. Voordat 
ingegaan wordt op de problematiek omtrent het invoeren van 
W&T op de basisschool is het belangrijk om eerst de defi nitie 
te bespreken van wat W&T op de basisschool inhoudt.

Begripsbepaling, wat houdt Wetenschap en technologie 
in het basisonderwijs nu precies in?

In het Richtinggevend leerplankader Wetenschap en techno-
logie in basisonderwijs en speciaal onderwijs (Van Graft, Klein 
Tank, & Beker, 2016, p. 9) wordt Wetenschap en technologie 
(W&T) gezien als ‘een manier van kijken naar en benaderen 
van de wereld. Door het stellen van vragen, of door oplos-
singen te bedenken voor problemen of behoeften, maar ook 
vanuit eigen fantasie, leren kinderen over gebeurtenissen, ge-
bieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de 
wereld om hen heen voorkomen, hier en daar, en vroeger, nu 
of in de toekomst.’

 

Wetenschap en technologie,Wetenschap en technologie,
begripsbepalingbegripsbepaling
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figuur3.indd   1 15-12-17   11:59Vanuit deze defi nitie en schematische weergave (fi guur 1) is 
W&T opgebouwd uit drie pijlers (Van Graft, Klein Tank, & Be-
ker, 2016): 

1.  Houding (intrapersoonlijk en interpersoonlijk);
2.  Wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen (onder-

zoeken en ontwerpen);
3.  Kennis (over het onderzoeks- en ontwerpproces én vakin-

houdelijk vanuit Oriëntatie op Jezelf en de Wereld). 

Bij houding moet gedacht worden aan het ontwikkelen van 
de verwondering, nieuwsgierigheid en exploratieve houding 
van kinderen. Bij het begrip wetenschappelijke vaardigheden 
en denkwijzen gaat het om vaardigheden zoals onderzoeken 
en ontwerpen maar ook om denkwijzen zoals denken in oor-
zaak-gevolg en systeemdenken. De derde pijler is kennis, W&T 
‘gaat altijd ergens over’ en de kennisgebieden van Oriëntatie 
op jezelf en de wereld (dus aardrijkskunde, geschiedenis en 
N&T) geven de vakinhoudelijke input (Van Graft, Klein Tank, & 
Beker, 2016). Daarnaast spelen bij W&T ook generieke vaar-
digheden een rol zoals: informatie verzamelen, ordenen en 
verwerken, betekenis toekennen, beoordeling van informatie. 
Andere belangrijke generieke vaardigheden zijn de 21e eeuw-
se vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, ICT-ge-
letterdheid en probleemoplossend vermogen. Bij generieke 
vaardigheden spelen taal- en rekenwiskunde-onderwijs een 
belangrijke rol. Onderwijs in het domein W&T is dan ook bij 
uitstek geschikt om vakoverstijgend aan te bieden. Voor het 
domein W&T zijn nog geen kerndoelen geformuleerd maar 
vanuit de defi nitie moeten we W&T ook meer benaderen als 
een ‘framework’ of denkkader waar bestaande kerndoelen (bij-
voorbeeld die van Oriëntatie op jezelf en de Wereld) een plek 
kunnen krijgen. 
Er wordt nogal eens ten onrechte gedacht dat Wetenschap 
en technologie (W&T) en Natuur en techniek (N&T) in het ba-
sisonderwijs hetzelfde zijn. Toch is het niet exact hetzelfde. 
N&T is het vak waarvoor de kennisbasis N&T is ontwikkeld. 
De kennisbasis voor N&T heeft drie pijlers: 1. het leren over 
het belang en de aard van N&T, het belang en de waarde van 

Figuur 1: schematische weergave van de defi nitie van Wetenschap 
en technologie overgenomen uit Graft, Klein Tank, Beker, 2016, p 24
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natuur en de specifi eke denk- en werkwijzen van natuurweten-
schappen en techniek; 2. het leren over de aanpak en het uit-
voeren van N&T; 3. kennis over en inzicht in de natuurlijke en 
gemaakte wereld (Van den Berg, Blokhuis, Louman, & Marell, 
2012). Voor N&T zijn ook de volgende kerndoelen (Graven & 
Letschert, 2006) geformuleerd (tabel 1). 

W&T is dus een breder domein dan N&T. Bij W&T gaat het om 
een kader, een domein waarbij houding, kennis en vaardighe-
den een rol spelen én het wat betreft kennisinhouden naast 
N&T ook om aardrijkskunde en geschiedenis gaat. 
Aangezien de omschrijving van het domein W&T nog rede-
lijk nieuw is, is het goed om kort stil te staan bij hoe W&T 
in andere landen wordt aangeduid en welke elementen daar 
belangrijk geacht worden voor het onderwijs. Een voorbeeld 
dat we erbij kunnen pakken is het in 2012  in Amerika ge-
publiceerde ‘framework for K12-Science Education: Practices, 
Crosscutting Concepts and Core Ideas’ (standards, 2012). 
Hierin wordt Science en Engineering opgedeeld in drie on-
derdelen: 

1.  ‘Scientifi c & engineering practices’;
2.  ‘Crosscutting concepts’;
3. ’Disciplinary core ideas’. 

Onder de ‘scientifi c & engineering practices’ worden bijvoor-
beeld het vragen stellen, model gebruiken en data verzamelen 
verstaan. De ‘crosscutting concepts’ zijn bijvoorbeeld patro-
nen, oorzaak en gevolg, systemen. De ‘core ideas’ beslaan vier 
gebieden namelijk ‘physical sciences’, ‘life sciences’, ‘earth & 
space science’ en ‘engineering technology & applications of 
science’.   Feitelijk  is er dus een grote overeenstemming met 
de vaardigheden, denkwijzen en kennisinhouden zoals die 
hierboven genoemd worden bij de Nederlandse defi nitie van 
W&T. Wel is het zo dat qua kennisinhouden er verschillen zijn, 
zo is in de Nederlandse defi nitie ook geschiedenis onderdeel 

kerndoel Beschrijving

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende 
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 
functioneren in hun leefomgeving

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elek-
triciteit, kracht, magnetisme en temperatuur

43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met 
behulp van temperatuur, neerslag en wind

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving re-
laties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaal-
gebruik

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te 
ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren

46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte 
van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en 
dag-/nachtritme

Tabel 1: kerndoelen van Natuur en techniek

8

van W&T en dat is in de Amerikaanse variant niet zo gedefi -
nieerd. 

Onderzoeken en ontwerpen onderdeel van W&T

Kinderen leren om te onderzoeken en ontwerpen is een be-
langrijk onderdeel van Wetenschap en technologie in het ba-
sisonderwijs. In de schematische weergave (fi guur 1, p. 7) is 
het een van de drie pijlers waar het bij W&T om gaat. In deze 
paragraaf bekijk ik wat dat inhoudt en zal ik mij beperken tot 
een aantal kaders en begrippen.  Aangezien ik in de praktijk 
zie dat het voor leerkrachten lastig  is om het onderzoeken en 
ontwerpen goed te begeleiden, ga ik in hoofdstuk 4 in op de 
begeleiding bij W&T in de klas, het  onderzoekend leren en de 
rol van de leerkracht hierbij.

In de discussie over het vormgeven van W&T onderwijs geeft 
Osborne (Osborne J., 2011) aan dat het goed is om het vol-
gende verschil te benoemen: 

1.  ‘Learning science’ (het leren over W&T), waarbij de leer-
ling probeert belangrijke elementen van bestaande kennis 
te leren en begrijpen;

2.  ‘Doing science’ (het beoefenen van wetenschap), waar-
bij de leerling nieuwe kennis probeert te creëren door het 
doen van onderzoek. 

Menig lesmethode maakt gebruik van ‘het leren over W&T’, 
waarbij leerlingen zowel bij aardrijkskunde, geschiedenis en 

N&T bepaalde feiten leren over een bepaald verschijnsel of 
tijdvak, middels een te bestuderen tekst en het beantwoor-
den van vragen. Daar tegenover staan lesactiviteiten waarbij 
leerlingen ook werken aan onderzoekende en ontwerpende 
competenties en via een onderzoek of ontwerp, nieuwe kennis 
opdoen. Osborne noemt dit ‘doing science’ en in onze defi -
nitie van W&T (fi guur 1, p. 7) komt dat overeen met de twee-
de pijler ‘vaardigheden’ waaronder het onderzoeken en ont-
werpen valt. Wat houdt dat onderzoeken en ontwerpen dan 
precies in? Osborne (2011, p. 95) geeft dit aan in een model 
(fi guur 2, p. 10) waarbij er sprake is van ‘the real world’ waarin 
het verzamelen en testen van data centraal staan en ‘theo-
ries and models’ waarbij hypotheses worden geformuleerd en 
oplossingen worden bedacht. Tussen deze twee werelden zit 
het beargumenteren en bekritiseren. Dus het model  kent drie 
fasen (Osborne J., 2011, p. 95): 

1.  Onderzoek doen; 
2.  Evalueren; 
3.  Het bedenken van verklaringen en oplossingen

Het model van Osborne lijkt ook in zekere zin op het model 
van Van den Berg, waarin wordt gesproken van een ‘wereld van 
dingen’  met observaties, experimenten, metingen, producten 
en ‘een wereld van denkbeelden’ met theorieën, modellen, be-
grippen en relaties (Van den Berg, 2010). De essentie van W&T 
is het heen- en- weer- denken tussen begrippen en verschijn-
selen; leerlingen moeten -gekoppeld aan waarnemingen- re-
deneren over begrippen en theorieën (Van den Berg, 2010). 
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wijskringen vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde zeven 
stappen zoals aangegeven door Van Graft en Kemmers (Van 
Graft & Kemmers, 2007; Klapwijk & Holla, 2014). Zo begint 
onderzoekend leren (zie fi guur 3) met de confrontatie, een 
vraag of probleem. Dit wordt in stap 2 verkend, wat weten we 
hier al van. In stap 3 wordt een onderzoek opgezet. In stap 4 
wordt het onderzoek uitgevoerd en in stap 5 worden conclu-
sies getrokken uit de resultaten. In stap 6 worden de resultaten 
gepresenteerd en wordt de verdieping gezocht door nieuwe 
vragen en vervolg experimenten. Voor ontwerpend leren geldt 
een soortgelijke cyclus waarbij gestart wordt vanuit een ont-
werpprobleem. 
Deze stappen in de onderzoeks- en ontwerpcyclus zijn te ver-
gelijken met de stappen van ‘scientifi c & engineering prac-
tices’ zoals die worden aangegeven in het ‘framework for 
K12-Science Education’ (standards, 2012): Dit wordt ook wel aangeduid met het zowel ‘hands-on’ als 

‘minds-on’ bezig zijn (Van den Berg, 2010). Een andere indeling 
komt van Klahr en Dunbar, die spreken over  de drie kernproces-
sen van onderzoek doen: het formuleren van een hypothese, 
het doen van experimenten en het evalueren van de resultaten 
(Klahr & Dunbar, 1988). 

Om kinderen te leren onderzoeken en ontwerpen staat de di-
dactiek van onderzoekend en ontwerpend leren de afgelopen 
jaren sterk in de belangstelling. Onderzoekend en ontwer-
pend leren kan dan worden gezien als ‘leerstrategie waarbij 
leerlingen als onderzoeker of ontwerper met elkaar hun begrip 
van bepaalde concepten ontwikkelen’ (Van Graft, 2015). Bij 
deze leerstrategie of didactiek wordt in Nederlandse onder- Figuur 3: uit Klapwijk en Holla, 2014, p.1

Figuur 2: naar Osborne, 2011, p.95
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1.  Asking questions and defi ning problems; 
2.  Developing and using models; 
3.  Planning and carrying out investigations;
4.  Analysing and interpreting data; 
5.  Using mathematical tools; 
6.  Constructing explanations; 
7.  Engaging in argument from evidence; 
8.  Obtaining, evaluating and communicating information. 

Bij het onderzoeken en ontwerpen in de klas moet men  zich 
overigens realiseren dat dit in de klas alleen een benadering 
kan zijn van hoe een wetenschappelijk experiment eruit ziet 
en het heeft vooral een pedagogische functie, namelijk om te 
ervaren hoe het is om wetenschap te beoefenen en zo kennis 
te ontwikkelen (Osborne J. , 2011). Wel doen kinderen, door 
het doen van onderzoek, zelf nieuwe eigen kennis op.
De didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren is 
niet uniek voor de Nederlandse onderwijssituatie. Onder-
zoekend leren wordt in het algemeen geassocieerd met ‘in-
quiry based learning’. Onderzoekend leren, of ‘inquiry based    
learning’ doet zijn intrede in het Amerikaanse Science onder-
wijs sinds 1960 en de defi nitie van wat er nu onder wordt ver-
staan is in de loop van de jaren aangescherpt. Opvallend is 
dat de defi nitie van onderzoekend leren (met de onderliggen-
de onderzoekscyclus of ontwerpcyclus) in Nederland vooral 
procesmatig de stappen van het doen van onderzoek of het 
maken van een ontwerp beschrijft. Defi nities van onderzoe-
kend leren uit buitenlandse literatuur laten een bredere kijk op 
onderzoekend leren zien. Een eerste defi nitie komt van Duschl 

die drie domeinen benoemd: 1. het conceptuele domein, de 
feiten, theorie en principes van science; 2. het epistemische 
domein, hier gaat het erom dat leerlingen leren hoe weten-
schappelijke kennis wordt gegenereerd; 3. het sociale domein, 
dit bestaat uit het  samenwerken en communiceren. Het gaat 
erom vervolgens een balans te vinden tussen de drie domei-
nen (Duschl, 2008). Furtak en collega’s (Furtak, Seidel, Iverson, 
& Briggs, 2012) hebben  vervolgens een vierde categorie toe-
gevoegd, feitelijk als onderdeel van het epistemische domein, 
namelijk het procedurele domein, de methode van het onder-
zoek doen. In de huidige literatuur over onderzoekend leren 
worden vaak de vier dimensies van Furtak onderscheiden    
(Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012):

1.  Een procedurele dimensie, de vaardigheden die nodig zijn 
voor onderzoeken en ontwerpen; 

2.  De conceptuele dimensie, het leren van feiten en theorieën 
omtrent natuurwetenschappelijke en technische fenomenen; 

3.  De epistemische dimensie, het leren van de aard van 
wetenschap en het verwerven van inzicht in het proces van 
kennisconstructie; 

4.  De sociale dimensie, het leren participeren in discussies over 
onderzoek en met anderen werken aan een onderzoek of 
ontwerpstudie.

Onderzoekend leren is dus een leerstrategie die goed past bij 
W&T-onderwijs. 
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3
Een terugblik

Een korte terugblik laat zien wat er de afgelopen jaren op het 
gebied van de implementatie van W&T in het basisonderwijs is 
gebeurd. Voor 1995 was er vooral sprake van natuuronderwijs. 
Afgelopen 20 jaar hebben twee landelijke projecten namelijk 
‘stimulering techniek primair onderwijs’ (1995-2000) en ‘Ver-
breding Techniek Basisonderwijs’ (VTB-project van 2001-2011) 
gepoogd om natuuronderwijs te verbreden met techniekon-
derwijs. Dit heeft geleid tot veel lesmateriaal en in methoden 
over natuuronderwijs zijn technieklessen opgenomen. Ook 
heeft dit gezorgd voor de implementatie van twee kerndoe-
len voor techniek. Vanaf 2005 is er daarnaast meer aandacht 
gekomen voor het inbrengen van natuurwetenschappelijke 
kernbegrippen in het onderwijs en het ontwikkelen van onder-
zoekende en ontwerpende competenties bij kinderen. De di-
dactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur 
en techniek doet zijn intrede (Kemmers & Van Graft, 2007). 
Met de introductie van het techniekpact en leerplankader 
W&T wordt dit nog verder uitgewerkt in een breder domein 
zoals eerder in dit betoog beschreven.
Ondanks al deze initiatieven is het aantal scholen dat structu-
reel W&T-onderwijs aanbiedt beperkt (Van Graft, Klein Tank, 

& Beker, 2016). Door de focus op taal- en rekenopbrengsten 
lijkt er de afgelopen jaren zelfs minder tijd te worden besteed 
aan W&T (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016). Dit wordt ook 
bevestigd door de TIMSS-2015 resultaten (Meelissen & Pun-
ter, 2016). TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) is een internationaal vergelijkend trendonder-
zoek naar het onderwijsniveau in de exacte vakken in groep 
6 van het basisonderwijs. De resultaten laten zien dat hoewel 
Nederland met een score voor natuuronderwijs1  van 517 bo-
ven het gemiddelde scoort (i.e. 500), er 23 (van de 49) landen 
hoger scoren (Meelissen & Punter, 2016). Tevens is Nederland 
een van de weinige landen waar de scores lager zijn dan de 
jaren daarvoor (Meelissen & Punter, 2016). De prestaties in het 
natuuronderwijs zijn vooral achteruit gegaan op het domein 
Natuur- en scheikunde (Meelissen & Punter, 2016).  De TIMSS 
resultaten laten ook zien dat slechts 3% van de Nederlandse 
leerlingen gedurende minimaal de helft van de tijd van de les-
sen natuuronderwijs in aanraking komt met experimenten of 
proefjes. Dit is samen met Noord-Ierland het laagst van alle 
landen. 

Omdat eerdere initiatieven niet hebben geleid tot structurele 
inbedding hebben de PO-raad en het Platform Bèta Techniek 

De invoering van wetenschap en De invoering van wetenschap en 
technologie op de basisschooltechnologie op de basisschool
De invoering van wetenschap en 
technologie op de basisschool
De invoering van wetenschap en De invoering van wetenschap en 
technologie op de basisschool
De invoering van wetenschap en 

1 Onder natuuronderwijs in de TIMSS studie wordt biologie, natuurkunde, scheikunde en fysische aardrijkskunde verstaan
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een verkenningscommissie gevraagd aanbevelingen te doen 
over de wijze waarop W&T toch duurzaam geïmplementeerd 
kan worden in het basisonderwijs. Dit heeft geleid tot het tech-
niekpact (Nationaal Techniekpact 2020, 2013), waarbij afspra-
ken zijn opgenomen over de wijze waarop schoolbesturen, 
bedrijven en overheid gezamenlijk gaan zorgen dat uiteinde-
lijk meer jongeren een technische opleiding gaan kiezen. Re-
centelijk zijn er aanwijzingen dat het aantal scholen die actief 
zijn op het gebied van W&T toeneemt (Wiel, 2015) en (aan-
staande) leerkrachten cursussen gevolgd hebben in W&T (Van 
Graft, Klein Tank, & Beker, 2016).

Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren is het duidelijk 
dat hoewel de overheid de invoering van W&T stimuleert, de 
invoering van W&T-onderwijs in de basisschool ingewikkeld is. 
Aanwijsbare factoren die de implementatie bemoeilijken zijn 
(Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016):

1.  De focus op taal en rekenen en het feit dat in de eindtoet-
sen daar de nadruk op ligt;

2.  Het overvolle lesprogramma; 
3.  De handelingsverlegenheid van leerkrachten ten aanzien 

van W&T. 

De eerste twee punten lijken een vaststaand gegeven al kan 
integratie van W&T met andere vakken daar een mogelijke 
oplossingsrichting zijn. Daar ga ik hieronder op in. Handelings-
verlegenheid is een ander punt. Maar hoe kijkt de leerkracht 
eigenlijk tegen W&T-onderwijs aan en wat is er de afgelopen   



jaren qua professionalisering van leerkrachten gebeurd en 
wat hebben pabo’s ondernomen? Dat beschrijf ik later in dit 
hoofdstuk. Daarnaast is het belangrijk te achterhalen wat er nu 
precies ten grondslag ligt aan die handelingsverlegenheid van 
leerkrachten, dat bespreek ik in hoofdstuk 4. 

W&T en vakkenintegratie 

Door het leerplankader W&T, waarin immers W&T wordt ge-
defi nieerd als een breed domein waarbij houdingsaspecten, 
vaardigheden en kennis een rol spelen, wordt integratie met 
andere vakken aangemoedigd. Sterker nog, in de defi nitie van-
uit het leerplankader worden de kennisinhouden ingegeven 
vanuit het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, dus vanuit 
aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur en techniek (Van Graft, 
Klein Tank, & Beker,  2016). Hier ligt een stuk vakkenintegratie 
sowieso voor de hand. Daarnaast is een koppeling met reke-
nen-wiskunde en taal ook vanzelfsprekend. Rekenen-wiskunde 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om resultaten te ordenen en 
in een grafi ek weer te geven (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 
2016). Taal is belangrijk bij het lezen van informatie, het op-
schrijven van waarnemingen en het redeneren over bepaalde 
fenomenen (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016). Integratie van 
W&T met andere vakken heeft zeker een meerwaarde: het is ef-
fi ciënter, betekenisvoller, samenhangender, competentiegerich-
ter, uitdagender en fl exibeler (Van Keulen & Oosterheert, 2016). 
Leerkrachten waarderen het positieve effect op de motivatie 
van de leerlingen en daardoor groeit het zelfvertrouwen van 
leerkrachten (Van Keulen & Oosterheert, 2016). Zij zien in-

tegratie als manier om W&T te onderwijzen ondanks het over-
volle curriculum. Door Gresnigt en collega’s is een classifi catie 
gemaakt waarin verschillende vormen van vakkenintegratie 
onderscheiden worden, zoals bijvoorbeeld een fusie tussen de 
vakken, of het multidisciplinair of interdisciplinair werken (Gre-
snigt, Taconis, Van Keulen, Gravemeijer, & Baartman, 2014; Gre-
snigt & Slangen, 2015). Bij fusie bijvoorbeeld worden binnen 
het ene vak de vaardigheden en inhouden van het andere vak 
besproken, het ene vak wordt gebruikt om het andere te verrij-
ken. Bij interdisciplinair onderwijs worden de vakken niet meer 
afzonderlijk onderwezen en wordt gewerkt aan vakoverstijgen-
de onderwerpen en domeinen. Hierbij wordt ook aangegeven 
dat hoe intenser de integratie op de ‘integratieladder’ is hoe 
groter de winst wat betreft de effecten, zoals kennis, hogere 
orde vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden, enthousiasme 
en commitment bij zowel leerlingen als leerkrachten (Gresnigt, 
Taconis, Van Keulen, Gravemeijer, & Baartman, 2014; Gresnigt 
& Slangen, 2015).

Taal en W&T

Het integreren van taal en W&T lijkt een kansrijke manier voor 
leerkrachten om W&T in het curriculum te implementeren (Gre-
snigt, Taconis, Van Keulen, Gravemeijer, & Baartman, 2014). Niet 
alleen blijkt uit onderzoek dat integratie effectief is in termen van 
de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden van leerlingen, 
maar leerkrachten lijken W&T-onderwijs ook aantrekkelijker te 
vinden als het wordt geïntegreerd met andere onderdelen van 
het curriculum (Appleton, 2002). Dit kan onder meer verklaard 
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worden met de talige aanleg en affi niteit van veel leerkrachten 
(Akerson & Flanigan, 2000). 

Zoals eerder beschreven is de essentie van W&T het heen- en- 
weer- denken tussen begrippen en verschijnselen. Leerlingen 
moeten, gekoppeld aan waarnemingen, redeneren over be-
grippen en theorieën (‘hands-on, minds-on’) (Van den Berg, 
2010). Hierbij komt veel taal kijken en aandacht voor de spe-
cifi eke taal van het vak ligt dan ook voor de hand (Haug & 
Odegaard, 2014).  Bovendien speelt taal een mediërende rol 
bij het leren en de ontwikkeling van hogere orde denkvaar-
digheden binnen verschillende vakken (Mercer, Dawes, We-
gerif, & Sams, 2004; Vygotsky, 1986). Leerkrachten voelen wel 
de behoefte om W&T met taal te verbinden maar weten niet 
goed hoe ze dit kunnen vormgeven. Leerkrachten  hebben 
veelal de neiging meer de nadruk te leggen  op het ‘hands-
on’ dan op het ‘minds-on’ gedeelte van W&T-activiteiten. Juist 
met taal kan de koppeling naar het ‘minds-on’ gedeelte ge-
legd worden in de mondelinge interactie met leerlingen. Dam-
huis en De Blauw introduceren dan ook het nieuwe adagio: 
‘hands-on, minds-on, talk it over’; door interactie en taal, door 
erover te praten kan het begrip, de theorie bij bepaalde feno-
menen doorgrond worden (Damhuis & De Blauw, 2011). Het 
mes snijdt aan twee kanten: W&T geeft de mogelijkheid om 
in een rijke betekenisvolle situatie aan taalvaardigheid te wer-
ken en taal werkt ondersteunend om de W&T-doelen te halen 
(Gijsel & Van der Zee, 2015).

Rekenen-wiskunde en W&T

Hoe zou de integratie tussen de domeinen rekenen-wiskun-
de en W&T eruit kunnen zien? Naast het gebruik van tabel-
len en grafi eken om onderzoeksgegevens weer te geven, kan 
de integratie ook op andere vlakken plaatsvinden. In beide 
domeinen worden contexten en modellen ontwikkeld, maar 
deze hebben bij de twee vakken een fundamenteel andere rol 
(Bakker, 2008). Contexten in het reken-wiskundeonderwijs zijn 
bedoeld als startpunt voor het mathematiseren van een bete-
kenisvolle situatie. Deze contexten zijn betekenisvol, maar niet 
noodzakelijkerwijs levensecht. Dat zijn de contexten bij W&T 
wel, omdat ze daar bedoeld zijn als echte werkelijkheid waar-
over het leerlingonderzoek uitspraak doet. Desalniettemin is 
het juist hier waar een belangrijk aangrijpingspunt ligt voor de 
integratie  (Kemmers, Moerlands, Vedder, & Buijs, 2008). Im-
mers herkenbare alledaagse situaties in het reken-wiskunde-
onderwijs, die daar aanleiding zijn voor het mathematiseren, 
passen net zo goed in het domein W&T waar deze contex-
ten en modellen helpen greep te krijgen op de werkelijkheid.  
Echter, zoals Kemmers en collega’s ook aangeven, worden 
bij rekenen-wiskunde de context en het model vooral inge-
zet om ‘de wiskunde te reconstrueren’. Dit is bijvoorbeeld aan 
de orde bij bussommen of het rekenen aan verhoudingen bij 
het recept voor pannenkoeken (Kemmers, Moerlands, Vedder, 
& Buijs, 2008). In het W&T-domein worden contexten breder 
verkend. Geïntegreerd vanuit meerdere vakken wordt met een 
onderzoeksvraag aan de slag gegaan en modellen dienen om 
begrip van fenomenen te bevorderen. 
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Er zijn al diverse Nederlandse voorbeelden ontwikkeld van the-
matisch onderwijs waarin rekenen-wiskunde en W&T op een 
geïntegreerde manier aan bod komen (Kemmers, Moerlands, 
Vedder, & Buijs, 2008). Hierbij worden rijke thema’s onder de 
loep genomen die de basis vormen voor onderzoek door leer-
lingen waarbij rekenen-wiskunde een belangrijk rol speelt in het 
meten, dataverzameling en dataweergave. Daarnaast zijn er 
voorbeelden waarbij het onderzoekend leren in de reken-wis-
kundeles meer centraal staat, experimenteren aanleiding vormt 
voor het denken zoals tijdens de Grote Rekendag (Keijzer & 
Verschure, 2011a; Keijzer & Verschure, 2011b) en in het boekje 
‘Onderzoeken in de rekenles’ waarin vanuit de domeinen ge-
tallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden met 
concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe dit meer onder-
zoekend aangeboden kan worden (Jonker & Wijers, 2016). Ook 
zijn er voorbeelden waarbij de reken-wiskundeles het startpunt 
vormt, die vervolgens verrijkt wordt met inhouden uit W&T. 
Een voorbeeld van dit laatste vinden we in het boekje ‘Experi-
menteren in de rekenles’ met een bijbehorende website, waar 
de auteurs een brug slaan tussen rekenen-wiskunde en W&T 
(Van Galen & Jonker, 2013). Verder schetsen Jonker en Prinsen 
(2009) hoe de verbinding tussen W&T en rekenen-wiskunde be-
schouwd kan worden als brug tussen het doen en het denken. 
Toch hebben deze voorbeelden er tot nog toe niet toe geleid 
dat leerkrachten er massaal voor kiezen in de klas rekenen en 
W&T te combineren.
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De afgelopen jaren is er discussie geweest over welke kennis-
gebieden een leerkracht moet beheersen om W&T te kunnen 
onderwijzen. Er zijn nationaal en internationaal diverse rubrie-
ken en lijsten met onderwerpen gepubliceerd en samenge-
vat door Van den Berg en van Keulen (Van den Berg & Van 
Keulen, 2011). Uit onderzoek bleek dat de deelnemers een 
redelijk zelfvertrouwen hebben in het onderwijzen van deze 
onderwerpen, maar dat de kennis relatief laag is (Van den Berg 
& Van Keulen, 2011). Dit sluit aan bij internationaal onderzoek 
waaruit blijkt dat leerkrachten in verschillende landen vaak niet 
volledige uitleg konden geven bij bepaalde concepten en dat 
ze vaak dezelfde misconcepten hebben als middelbare scho-
lieren (Harlen, 1997). Uit de studie van Harlen blijkt dat leer-
krachten meer vertrouwen hebben in hun kennis over biologie 
en gerelateerde onderwerpen dan natuurkunde of scheikunde 
(Harlen, 1997). 

Studies hebben aangetoond dat een gebrek aan vakkennis 
onder (aankomende) leerkrachten ook leidt tot een negatieve 
houding ten aanzien van W&T (Harlen, 1997; Harlen & Hol-
royd, 1997). Leerkrachten met deze negatieve houding ten 
aanzien van W&T-onderwijs hebben weinig vertrouwen in het 
lesgeven in W&T, ze spenderen er dan ook minder tijd aan in 
de klas, ze kiezen voor de onderwerpen waar ze meer vertrou-
wen in hebben (bv biologie boven natuur- of scheikunde) en 
ze hanteren veelal standaard methoden en directe instructie 
(Harlen & Holroyd, 1997; Harlen, 1997). Walma van der Molen 
heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar  de houding van leer-
krachten ten aanzien van (het geven van) W&T en laat zien dat 

Vooruitzichten vakkenintegratie

Leerkrachten kiezen meestal niet voor integratie vaak omdat 
de methodes hier ook geen aanleiding toe geven. Wel is er 
tegenwoordig een trend te zien dat er meer methodes komen, 
met name op het vlak van de wereldoriëntatie vakken, die the-
matisch en dus meer vak geïntegreerd zijn ingericht.  Hoe vak-
kenintegratie verder vorm gegeven kan worden en hoe dit bij-
draagt aan de implementatie van W&T zal verder onderzocht 
moeten worden. Het lectoraat is hier zowel op het gebied van 
taal, als op het gebied van rekenen mee aan de slag gegaan. 
In het laatste hoofdstuk ga ik hier verder op in.

De leerkracht en W&T

Uit de TIMSS2 resultaten blijkt dat leerkrachten minder zelf-
vertrouwen  hebben in hun didactische vaardigheden  en zich 
minder goed toegerust voelen om natuuronderwijs1 te geven 
dan bijvoorbeeld het vak rekenen (Meelissen & Punter, 2016). 
Ook geven leerkrachten aan dat ze het gebruik van experi-
menten om natuurkundige concepten uit te leggen, moeilijk 
vinden (Meelissen & Punter, 2016). Kortom, leerkrachten vin-
den het veelal lastig om W&T-onderwijs te geven en geven 
zelf als redenen aan: gebrek aan vakkennis en vakdidactische 
kennis, gebrek aan goede lesideeën, gebrek aan goede les-
methoden en te weinig tijd om lessen voor te bereiden (Van 
Eijck & Van den Berg, 2011). 

2 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is een internationaal vergelijkend trend onderzoek naar het onder-
wijsniveau in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs.              

1 Onder natuuronderwijs in de TIMSS studie wordt biologie, natuurkunde, scheikunde en fysische aardrijkskunde verstaan
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deze bestaat uit drie dimensies (Van Aalderen-Smeets, Walma 
van der Molen, & Asma, 2012):

1. Cognitieve overtuiging;
2. Affectieve toestand;
3. De controle die je ervaart.

Walma van der Molen heeft deze drie dimensies beschre-
ven (Van Aalderen-Smeets, Walma van der Molen, & Asma, 
2012). De cognitieve dimensie bestaat uit drie subonderde-
len. Het gaat erom hoe relevant en belangrijk (aankomend) 
leerkrachten het onderwijzen van W&T voor basisschoolleer-
lingen vinden. Tevens gaat het in het algemeen erom of het 
lesgeven in W&T moeilijk is en of gender een rol speelt bij 
W&T.  De tweede dimensie gaat over positieve of negatie-
ve emoties die een leerkracht kan ervaren bij het lesgeven 
in W&T.  De derde dimensie gaat om de controle die men 
ervaart wanneer men lesgeeft in W&T. ‘Self-effi cacy’ en con-
text afhankelijkheid zijn hier onderdelen van. ‘Self-effi cacy’ 
wordt wel omschreven als het door iemand ervaren niveau 
van bekwaamheid of het vertrouwen dat iemand heeft om 
een bepaalde taak te gaan doen die moeilijk is of stressvolle 
elementen in zich heeft (Bandura, 1997). Bij context afhanke-
lijkheid  gaat het erom dat (aankomend) leerkrachten ervaren 
dat externe factoren invloed hebben op het lesgeven in W&T. 
Ze zouden bijvoorbeeld kunnen ervaren dat ze alleen les kun-
nen geven in W&T als er genoeg tijd is of als er een goede 
methode is.  Onderzoek toont aan dat het beïnvloeden van 
de houding effectief is bij het veranderen van de houding van 

leerkrachten ten aanzien van (het onderwijzen in) W&T (Van 
Aalderen-Smeets & Walma van der Molen, 2015).  

Naast vakkennis en houding zijn uiteraard ook vakspecifi eke 
didactische vaardigheden van belang om het W&T in de klas 
goed te onderwijzen. Het gaat dan niet alleen om  de didac-
tiek van onderzoekend en ontwerpend leren maar ook het re-
deneren, het gebruik van modellen, inzicht in de verbinding 
met andere domeinen zoals rekenen en taal, het beoordelen 
en het bespreken van ethische issues in W&T (De Vries, Van 
Keulen, & Walma van der Molen, 2011). Hoe nu precies de 
rol van de leerkracht eruit ziet bij W&T-onderwijs bespreek ik 
verder in hoofdstuk 4.

Professionaliseringsactiviteiten voor leerkrachten

Harlen geeft heel duidelijk aan dat het vergroten van vak-   
kennis bij leerkrachten essentieel is voor het verbeteren van 
de kwaliteit van onderwijs in W&T (Harlen, 1997). Tijdens het 
Verbreding Techniek Basisonderwijs project (VTB-project) dat 
liep in de periode 2001-2011, is ook ingezet op de professi-
onalisering van leerkrachten (VTB-pro), waarin 5000 zittende 
leerkrachten en 5000 aankomend leerkrachten de mogelijk-
heid kregen tot scholing.  In een refl ectie op het VTB-pro pro-
ject wordt aangegeven dat er te weinig aandacht was voor 
‘concept learning’ (in deze specifi eke studie ging het om 
vakkennis over bepaalde natuurkundige fenomenen) en dat 
daardoor de impact van deze trainingen beperkt is gebleven 
(Koski & De Vries, 2011). Ook wordt aangegeven dat voor het 
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in andere landen (Meelissen & Punter, 2016). Met name het 
percentage scholingsactiviteiten voor natuuronderwijs1 ligt 
ver onder het internationaal gemiddelde (Meelissen & Punter, 
2016). Ook schoolleiders, blijkt uit de TIMSS studie, vinden 
dat er een tekort is aan leerkrachten met een specialisatie in 
natuuronderwijs. Dit roept toch de nodige vragen op. Zijn het 
VTB-pro programma en andere nascholingsactiviteiten niet 
voldoende? Of zien we de effecten (nog) niet in de afgelopen 
TIMSS meting? Hoe kan het dat aan de ene kant vanuit de 
overheid het belang van W&T-onderwijs onderstreept wordt, 
maar aan de andere kant dit niet leidt tot verdere scholing van 
leerkrachten op dit vlak en zij dus minder geschoold worden 
dan in andere landen? Of moeten we het hebben van meer 
W&T-onderwijs op de pabo zodat er een nieuwe generatie stu-
denten ontstaat die als W&T-ambassadeur kan optreden op 
de scholen? 

W&T op de pabo

Ik heb de vorige paragraaf moeten afsluiten met een aantal 
vragen, maar misschien ligt het antwoord wel gedeeltelijk in 
het W&T-onderwijs op de pabo en het opleiden van studenten 
als W&T-ambassadeurs. In deze paragraaf kijk ik met u naar 
W&T-onderwijs op de pabo. 
Al van oudsher werd biologie en later Natuur en techniek op 
de pabo’s onderwezen. Dit was een van de vele vakken in het 
curriculum van de pabo. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd 
in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap (OCW) naar de stand van zaken ten aanzien van 

welslagen van professionaliseringstrajecten op het gebied 
van W&T in het primair onderwijs, voldoende contacturen en 
ook coaching in de klas nodig zijn (Van Eijck & Van den Berg, 
2011). Daarnaast zijn er bredere conclusies te trekken uit eer-
dere professionaliseringstrajecten, bevestigd door onderzoek 
naar professionalisering in W&T uit andere landen (Van Eijck & 
Van den Berg, 2011): 

• W&T-onderwijs met onderzoekend en ontwerpend leren 
vraagt een andere manier van lesgeven  en professiona-
lisering zou gericht moeten zijn op training in onderwijs-
methoden, met coaching in de klas; 

• Er zouden leergemeenschappen op scholen moeten ont-
staan zodat leerkrachten elkaar kunnen ondersteunen; 

• Training zou een sterke inhoudelijke component moeten 
hebben, gericht op het vergroten van vakkennis en vak-
didactiek; 

• Ondersteuning op school- en bestuursniveau is nodig. 

Naast trainingen vanuit het VTB-pro project hebben tegen-
woordig diverse hogescholen en andere instellingen een na-
scholingsaanbod voor leerkrachten. Ook Hogeschool iPabo 
heeft een nascholingsaanbod op het gebied van W&T. Hier zal 
ik in het laatste hoofdstuk op terug komen.
Ondanks het VTB-pro project (De Vries, Van Keulen, & Walma 
van der Molen, 2011) en andere nascholingsactiviteiten blijkt 
uit de TIMMS studie2 dat leerkrachten zich toch minder goed 
toegerust voelen om W&T te geven. Ook blijkt uit de TIMSS 
studie dat zij minder scholing hebben gevolgd dan collega’s 

1 Onder natuuronderwijs in de TIMSS studie wordt biologie, natuurkunde, scheikunde en fysische aardrijkskunde verstaan
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wetenschap en technologie op de pabo’s (Van Casteren, Van 
den Broek, & Hölsgens, 2014). Uit dit onderzoek blijkt dat de 
pabo’s allemaal aandacht besteden aan Natuur en techniek, 
waarbij de recente kennisbasis Natuur en techniek als leidraad 
fungeert. Sinds het techniekpact proberen pabo’s ook het bre-
dere W&T-onderwijs vorm te geven. Op de pabo’s heeft in de 
periode 2014-2016, gefi nancierd door de overheid, het ‘W&T 
op de pabo project’ gedraaid, om W&T steviger in het curri-
culum neer te zetten. De resultaten van dit project laten zien 
dat het aandeel van pabo’s waar W&T stevig en breed in het 
curriculum is geïmplementeerd is verdubbeld van een derde in 
2013 naar twee derde in 2017 (Van Casteren & Warps, 2017). 
Er is een duidelijke toename van de componenten W&T en 
onderzoekend en ontwerpend leren in het curriculum zicht-
baar (Van Casteren & Warps, 2017). Op  Hogeschool iPabo 
heeft ook het ‘W&T op de pabo project’ gedraaid en de resul-
taten hiervan bespreek ik in het laatste hoofdstuk. 

Studenten

Pabostudenten hebben vaak een havo achtergrond met het 
profi el cultuur en maatschappij of een mbo achtergrond en 
zijn dus vaak geen ‘bèta’s’. Toch  bleek uit het onderzoek van 
Van Casteren uit 2014 naar de implementatie van W&T op de 
pabo’s (Van Casteren, Van den Broek, & Hölsgens, 2014), dat 
studenten gemiddeld positief zijn over de aandacht voor W&T, 
onderzoekend en ontwerpend leren en onderzoeksvaardighe-
den. Opvallend is dat uit het onderzoek van Van Casteren naar 
voren kwam dat de helft van de studenten niet weet of er een 

minor/keuzeprofi el W&T is bij hun pabo. Het aantal studenten 
dat voor een W&T- minor kiest is beperkt, slechts ca. 10%  (Van 
Casteren, Van den Broek, & Hölsgens, 2014). Met het ‘W&T op 
de pabo project’ (2014-2016) is, zoals ik eerder beschreef, in-
gezet op versterking van W&T in het curriculum van de pabo’s 
waarbij studenten onderwijs krijgen vanuit het brede W&T- do-
mein. Recent onderzoek uitgevoerd om de effecten van het 
‘W&T op de pabo project’ te bekijken, laat zien dat naast het 
feit dat het  aandeel van W&T in het curriculum is toegenomen, 
studenten nu vaker voor minoren in het W&T-domein kiezen 
(Van Casteren & Warps, 2017). Uit het onderzoek blijkt ook dat 
er vrij veel verschillen zijn in hoe de verschillende pabo’s het 
W&T-domein hebben gepoogd te integreren in het curriculum 
(Van Casteren & Warps, 2017). Dat brengt ons bij de vraag wat 
we de pabostudenten willen leren op het gebied van W&T 
en hoe we de ontwikkeling van studenten daarin volgen. Bij 
het onderwijzen van toekomstige leraren op het gebied van 
W&T zijn vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, vakspeci-
fi eke pedagogisch-didactische vaardigheden en houding van 
belang. Uit resultaten van onderzoek blijkt echter dat de helft 
van de toekomstige leraren vindt dat de eigen vakinhoudelijke 
kennis met betrekking tot W&T niet voldoende is en andere 
toekomstige leraren hebben juist meer behoefte aan vakspe-
cifi eke pedagogische-didactische kennis (Van Uum & Grave-
meijer, 2012). Er zijn studies gedaan om in kaart te brengen 
of studenten nu vooral vakkennis moeten leren of vakdidac-
tiek, en beide blijken belangrijk (Velthuis & Fisser, 2014). Ook 
laat de studie van Velthuis zien dat het zelfvertrouwen van 
studenten om W&T te geven vooral toeneemt in de eerste 
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twee studiejaren door zowel toegenomen vakkennis en het 
feit dat ze leservaring in W&T hebben opgedaan in de basis-
school. Van der Zee heeft recent een whitepaper geschreven 
waarin hij beschrijft hoe effectief en duurzaam W&T-onderwijs 
op de pabo’s gerealiseerd kan worden (Van der Zee, 2017). 
Van der Zee beschrijft naar aanleiding van het bestuderen van 
good practices een aantal kenmerken van effectieve oplei-
dingspraktijken voor W&T op de pabo. Hierin komen dezelfde 
kenmerken terug die hierboven werden genoemd, zoals het 
belang van vakkennis, vaardigheden, pedagogische en didac-
tische kennis en kunde en het oefenen op de stageplek. Van 
der Zee benadrukt ook het belang van het onderdompelen van 
studenten in het W&T-domein door ze zelf te laten onderzoe-
ken en ontwerpen. Tevens moeten studenten voldoende tijd 
krijgen en echt doelbewust oefenen. Daarnaast is het belang-
rijk dat ze refl ecteren en feedback krijgen op W&T-activiteiten 
op de stageplek. Van der Zee heeft naar aanleiding van de 
kenmerken een model ontwikkeld met drie fases, dat houvast 
kan bieden bij het ontwikkelen en toetsen van W&T-onderwijs 
op de pabo (Van der Zee, 2017):

1.  Onderdompeling waarbij studenten aan de slag gaan met 
een onderzoek of ontwerp waarbij de vier dimensies (pro-
cedurele, epistemische, conceptuele en sociale dimensie) 
aan bod komen; 

2.  Abstractie, hier gaat het om een stuk refl ectie en de focus 
van de refl ectie kan zich richten op vakinhoud, vaardighe-
den, houding t.a.v. W&T- onderwijs, vakdidactiek, zelfver-
trouwen; 
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in W&T een rol bij de soms moeizame implementatie. Om die 
handelingsverlegenheid aan te pakken, zijn er diverse nascho-
lingsactiviteiten geweest in de afgelopen jaren. Ook is ingezet 
op het versterken van het pabocurriculum met W&T. Om die 
handelingsverlegenheid beter te duiden ga ik in hoofdstuk 
vier in op hoe het begeleiden van leerlingen bij W&T-onder-
wijs eruit ziet en wat daar allemaal bij komt kijken. Hier zoom 
ik dan in op de rol van de leerkracht. Hopelijk kunnen we van 
daaruit beter grip krijgen op die handelingsverlegenheid en 
kijken hoe het lectoraat hierop kan inspringen.

3.  doelbewust oefenen in de stage, waarbij het belangrijk 
is dat de student feedback krijgt op het handelen in de      
stage.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit model verder 
geïmplementeerd kan worden en wat de effecten zijn. Het lec-
toraat is uiteraard nauw betrokken bij het versterken van het 
W&T-onderwijs op Hogeschool iPabo en ik beschrijf de stap-
pen die daarin genomen zijn in het laatste hoofdstuk. 

Tot slot

De invoering van W&T op basisscholen is de afgelopen jaren 
niet gemakkelijk gebleken en meerdere factoren liggen daar-
aan ten grondslag. Er zijn scholen die W&T wel een plek heb-
ben kunnen geven en waar leerkrachten enthousiast bezig zijn 
met W&T, maar er zijn ook scholen waar dat niet of maar zeer 
beperkt gelukt is. Ook blijkt dat op scholen waar leerkrachten 
met W&T aan de slag zijn gegaan, het geven van W&T-onder-
wijs nog de nodige vragen oproept over bijvoorbeeld bege-
leiding van leerlingen en het volgen van leeropbrengsten. Bij 
scholen waar de invoering van W&T nog in de kinderschoenen 
staat, zijn de nadruk op de kernvakken en het volle curriculum 
vaak genoemde redenen. Een mogelijke oplossingsrichting 
zou integratie van W&T met kernvakken kunnen zijn, zoals be-
schreven in dit hoofdstuk. Het lectoraat probeert dan ook met 
onderzoek bij te dragen aan hoe deze integratie eruit kan zien. 
Dat beschrijf ik in het laatste hoofdstuk.  Daarnaast speelt een 
zekere handelingsverlegenheid ten aanzien van het lesgeven 
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Uit het voorgaande blijkt dat de implementatie van W&T op 
de basisscholen niet altijd gemakkelijk is en nog lang niet 
alle scholen voor W&T een duidelijke plek in het curriculum 
hebben. Daarnaast vinden veel leerkrachten het geven van 
W&T-onderwijs niet eenvoudig. In dit hoofdstuk zoom ik in op 
dit laatste aspect en probeer ik te doorgronden, door goed te 
kijken naar hoe W&T-onderwijs er in de klas uitziet en wat daar-
bij komt kijken, waarom het vormgeven van goed W&T-onder-
wijs lastig is. 

Kinderen zijn jonge onderzoekers

Kinderen zijn al op hele jonge leeftijd ‘jonge onderzoekers’. 
Nieuwe theoretische inzichten en onderzoek hebben laten zien 
dat de manier waarop kinderen leren en denken veel overeen-
komsten vertonen met hoe men in de wetenschap denkt en 
werkt (Gopnik, 2012). Jonge kinderen kunnen al statistisch re-
deneren, experimenten doen (in spel) en leren van het hande-
len van anderen (Gopnik, 2012). Feitelijk is dit dus hetzelfde als 
hoe wetenschappers werken: het bekijken van data en zoeken 
naar statistiek en patronen, het experimenteren en leren van 
de data en ideeën van andere wetenschappers. 
Dus al op jonge leeftijd formuleren kinderen hun ideeën door  

ervaringen om hen heen, door spel en interactie met anderen. 
Dit sluit aan bij ideeën vanuit het sociaal-constructivisme en 
Russel en Osborne geven ook aan dat kinderen ook gemeen-
schappelijke ervaringen hebben; ‘each child generates his or 
her own knowledge, though the inception of that knowledge 
will reside in a largely common set of experiences, language 
& culture (Russel & Osborne, 1993, p. 4). In het algemeen zal 
het dan zo zijn dat bijvoorbeeld bij het onderwerp krachten en 
beweging, kinderen dezelfde denkbeelden zullen delen, ge-
zien het feit dat ze dezelfde ervaringen hebben gehad (Russel 
& Osborne, 1993). Kinderen koppelen dus hun ervaringen aan 
begrippen. Zodra ze taal gebruiken springt het brein heen en 
weer tussen verschijnselen en begrippen om zo vat te krijgen 
op die verschijnselen (Van den Berg, 2013). 

Al op hele jonge leeftijd hebben kinderen interessante en ook 
onverwachte ideeën over bepaalde fenomenen in hun hoofd. 
Er zijn mooie voorbeelden te vinden van tekeningen waar-
in kinderen laten zien hoe ze denken over bijvoorbeeld het 
heelal of hoe een bevrucht ei er van binnen uit ziet (Van den 
Berg, Bom, Frederik, & Marell, 2013). Dus kinderen hebben al 
ideeën ontwikkeld over bepaalde fenomenen zelfs voordat ze 
op school zitten. Osborne & Freyberg (1985) suggereren dat 
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leerkrachten er goed aan doen om te accepteren dat kinderen 
zekere denkbeelden hebben en hierop voort te borduren rich-
ting het aanleren van ‘wetenschappelijk correcte’ denkbeel-
den (Osborne & Freyberg, 1985). 

Dit brengt ons bij de theorie over ‘conceptual change’ of-
tewel begripsontwikkeling. In de tachtiger jaren werd er veel 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ‘pre-instructional 
conceptions’ (preconcepten) richting de te leren natuurweten-
schappelijke inzichten. Dit zit ingebed in verscheidene theore-
tische modellen en ideeën over leren en leerstrategieën. In het 
begin waren daar de ideeën van Piaget over hoe kennis ver-
gaard wordt en de vier stadia in de ontwikkeling van het kind. 
Dit werd gevolgd door ideeën vanuit het constructivisme, ken-
nis wordt geconstrueerd. 

Opvallend is dat er tot de eeuwwisseling weinig kennis gedeeld 
werd vanuit onderzoek naar begripsontwikkeling in het domein 
van de ‘science education’ en het domein cognitieve ontwikke-
lingspsychologie (Duit & Treagust, 2003). Begripsontwikkeling 
(conceptual change) wordt in de verschillende domeinen dan 
ook met verschillende defi nities aangeduid. Conceptual chan-
ge in de science education is door Duit (1999) aangeduid als: 
‘conceptual change denotes learning pathways from student’s 
pre-instructional conceptions to the science conceptions to be 
learned’ (Duit & Treagust, 2003, p. 673). Het meest bekende 
model voor begripsontwikkeling in ‘science education’ is ont-
wikkeld door Posner, Strike, Hewson and Gertzog (1982) en ver-
fi jnd door Hewson (Hewson, 1996). In dit model leidt ontevre-

denheid van de leerling met een bepaald inzicht tot een totaal 
nieuw inzicht. Als het nieuwe inzicht begrijpelijk, waarschijnlijk 
en nuttig is, dan wordt het nieuwe inzicht overgenomen. Dus, 
een nieuw inzicht wordt overgenomen als het niet tegenstrijdig 
is en de leerling het begrijpt en de leerling daarmee nieuwe 
problemen kan oplossen. In onderzoek naar hoe de begrips-
ontwikkeling bij bepaalde verschijnselen gaat, is gekeken bij 
verschillende onderwerpen zoals de aarde, krachten en warmte-  
overdracht, hoe kinderen daarover denken en hoe hun denk-
beelden veranderen over de jaren (Vosniadou, 1994; Vosniadou 
& Brewer, 1992). 

In eerste instantie ging het bij die defi nitie van begripsontwik-
keling alleen om vakinhoudelijke inzichten. Echter, de begrips-
ontwikkeling is ook gekoppeld aan onderliggende inzichten en 
principes van natuurwetenschappen. Het model is vervolgens 
nog verder aangepast met deze nieuwe inzichten waarbij is 
meegenomen dat leerprocessen bovendien geleidelijk gaan. 
Zo is een defi nitie voor ‘conceptual change’ ontwikkeld door 
Vosniadou en Ioannides: ‘gradual process during which initial 
conceptual structures based on childeren’s interpretations of 
everyday experience are continuously enriched and restruc-   
tured’ (Vosniadou & Ioannides, 1998, p. 1213). Naast de vakin-
houdelijke aspecten van ‘conceptual change’ werden factoren 
zoals  motivatie, zelfvertrouwen, sociale context en individuele 
doelen ook belangrijk gevonden (Pintrich & Marx, 1993).
Het is dus belangrijk bij W&T-onderwijs om aan te sluiten bij 
deze ideeën over hoe de begripsontwikkeling bij kinderen gaat. 
Hoe een leerkracht dit kan doen beschrijf ik later in dit hoofdstuk.
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Begeleidingsaspecten en de didactiek van onderzoekend 
leren

Hoe kunnen leerkrachten W&T-onderwijs nu goed vorm geven? 
Het W&T-domein wordt immers beschreven als een combinatie 
van houdingsaspecten, vaardigheden (het onderzoeken en ont-
werpen) en kennisinhouden (vanuit aardrijkskunde, geschiede-
nis en N&T). Zoals eerder aangegeven is het goed om nog even 
te noemen dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen het 
‘leren over wetenschap’ en het ‘beoefenen van wetenschap’, 
zoals ik beschreef in hoofdstuk 2. Voor het beoefenen van we-
tenschap, de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen, waar-
bij kinderen zelf een onderzoek doen of ontwerp maken, moet 
de leerkracht een andere, meer begeleidende rol aannemen. 
Vaak wordt onderzoekend of ontwerpend leren dan ingezet als 
didactiek. In deze paragraaf ga ik in op wat er bekend is over de 
effecten van een traditionele les versus onderzoekend leren en 
hoe de rol van de leerkracht eruit zou kunnen zien.

Het geven van W&T-onderwijs zou volgens Furtak een conti-
nuüm moeten zijn tussen ‘teacher led traditional instruction’, 
‘teacher guided inquiry’ en ‘student led inquiry’ (Furtak, Seidel, 
Iverson, & Briggs, 2012). Dus een leerkracht kan een traditio-
nele instructieles afwisselen met leerkracht gestuurd onderzoe-
kend leren en leerling gestuurd onderzoekend leren. De meta 
literatuur analyse van Furtak en collega’s (Furtak, Seidel, Iverson, 
& Briggs, 2012) laat ook zien dat leerlingen via onderzoekend 
leren meer leren dan leerlingen die alleen kant-en-klare kennis 
overgedragen krijgen, waarbij het belangrijk is dat ze bij het on-

derzoekend leren zowel in het procedurele, epistemische en so-
ciale domein van onderzoekend leren bewegen (zie hoofdstuk 
2 voor de domeinen van onderzoekend leren). Dus onderzoe-
kend leren heeft een positief leereffect. Echter, de studie laat 
ook zien dat leerkracht gestuurde onderzoekende lessen een 
groter leereffect hebben dan leerling gestuurde onderzoeken-
de lessen (Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012). Hoewel er 
ook voorstanders van minimale begeleiding zijn bij onderzoe-
kend leren (Bruner, 1961), zijn er dus ook studies die aantonen, 
net zoals de studie van Furtak en collega’s, dat onbegeleid on-
derzoekend leren niet effectief is, dat het de leeropbrengsten 
niet verhoogd (Mayer, 2004; Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; 
Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012). Om de mate van bege-
leiding of feitelijk de mate van sturing te beschrijven wordt ook 
wel gebruik gemaakt van een indeling op vier niveaus  die de 
hoeveelheid en type van informatie (onderzoeksvraag, proce-
dure, verwachte uitkomsten) die aan leerlingen gegeven wordt 
beschrijft (Banchi & Bell, 2008; Herron, 1971). De vier gebruikte 
niveaus zijn: 

1.  ‘Confi rmation inquiry’, de leerkracht geeft de leerlingen een 
vraag en een manier om het op te lossen, de leerlingen door-
lopen de procedure en bevestigen het antwoord dat ze van 
te voren al wisten; 

2.  ‘Structured inquiry’, de leerkracht geeft de leerlingen een 
vraag en procedure en de leerlingen weten het antwoord nog 
niet; 

3.  ‘Guided inquiry’, leerlingen krijgen een vraag maar weten niet 
de procedure om het op te lossen en ook niet het antwoord; 
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4.  ‘Full inquiry’, leerlingen bedenken hun eigen vraag en voe-
ren het onderzoek uit. 

Van het laatste niveau, ‘full inquiry’ wordt aangegeven dat het 
alleen zinvol is als leerlingen hebben aangetoond dat ze suc-
cesvol een onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren, goed 
data kunnen verzamelen en analyseren en conclusies kunnen 
trekken (Banchi & Bell, 2008). Oftewel als zij deze vaardighe-
den hebben opgedaan door onderzoek te doen op de ande-
re niveaus. Banchi en Bell beschrijven ook hoe een klas, bij 
hetzelfde thema, de verschillende niveaus doorlopen en hoe 
de leerkracht vragen stelt en logboeken inzet (Banchi & Bell, 
2008). Maar daarover later meer. Voor de Nederlandse les-
praktijk hebben Peeters en collega’s beschreven dat de mate 
van sturing bij het onderzoekend leren gevarieerd kan worden 
(Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2015). Zij geven hierin drie 
niveaus weer: 

1. Gestructureerd, de leerkracht geeft de onderzoeksvraag 
en de opzet en  de leerlingen voeren het onderzoek uit; 

2. Begeleid, de leerkracht geeft de onderzoeksvraag, de 
leerlingen maken het onderzoeksplan en voeren het uit;

3. Zelfstandig, de leerlingen bedenken zelf een onderzoeks-
vraag en voeren het onderzoek uit. 

De leerkracht kan in dit model van Peeters verschillende hulp-
middelen inzetten om de kinderen te begeleiden zoals een 
werkblad ‘conclusies trekken’ bij het eerste niveau, of het zoge-
naamde ‘vragenmachientje’ in het derde niveau om de kinderen 

te helpen een onderzoeksvraag te formuleren (Peeters & Van 
Baren-Nawrocka, 2015; Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2014). 
Tanis en collega’s gebruiken een soortgelijke indeling maar noe-
men het leerkracht gestuurd, gezamenlijke gestuurd of leerling 
gestuurd onderzoek (Tanis, Dobber, Zwart, & Oers, 2014). In het 
algemeen kan gezegd worden dat de mate van sturing, zoals 
dat in niveaus is ingedeeld, vooral aangeeft in hoeverre de leer-
kracht het onderzoek in de klas al heeft gestructureerd, maar 
zegt nog weinig over de inhoudelijke begeleiding. Hier ga ik in 
de volgende paragraaf op in.

Het begeleiden van leerlingen, interactie in de klas

Allereerst is het goed om nog even te benoemen dat een leer-
kracht bij W&T-activiteiten kan kiezen tussen meer traditionele 
lessen of meer onderzoekende lessen. Bij de onderzoekende 
lessen wordt vaak de didactiek van onderzoekend leren inge-
zet. In het voorgaande hebben we gezien dat de mate van 
sturing bij onderzoekend leren in verschillende niveaus kan 
worden ingedeeld. Ook hebben we gezien dat begeleid on-
derzoekend leren tot betere leeropbrengsten leidt dan onbe-
geleid onderzoekend leren. Lazonder (Lazonder & Harmsen, 
2016, p. 4) formuleert het nog sterker: ‘the effectiveness of 
inquiry learning depends almost entirely on the availability of 
appropriate guidance’. Begeleiding is dus essentieel, maar 
hoe ziet die begeleiding er nu uit? 
Bij de begeleiding van W&T-activiteiten gaat het om het wer-
ken aan houdingsaspecten, vaardigheden en kennisinhouden. 
Ook is het belangrijk zoals ik eerder aangaf om aan te sluiten 
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bij de pre- of misconcepten die leerlingen hebben over be-
paalde fenomenen. De meeste leerkrachten zijn niet bekend 
met  de preconcepten die kinderen al hebben opgedaan en 
waar rekening mee gehouden zou moeten worden voor het 
introduceren van bijvoorbeeld onderwerpen zoals elektriciteit 
of krachten (Duit & Treagust, 2003). Dit terwijl er vele mogelijk-
heden zijn om deze denkbeelden van kinderen te achterhalen. 
De leerkracht kan open vragen stellen (‘wat denk je dat er hier 
gebeurt’?), kan kinderen hun denkbeelden laten tekenen of 
sorteeractiviteiten laten uitvoeren (Russel & Osborne, 1993). 
Ook het maken van een zogenaamde ‘mindmap’ is een veel 
gebruikt middel om te achterhalen wat leerlingen al weten van 
een bepaald concept (Russel & Osborne, 1993). Echter uit on-
derzoek blijkt dat leerkrachten dit veelal lastig vinden en de 
neiging hebben om de denkbeelden van kinderen direct te 
verbeteren en uit te leggen hoe het wetenschappelijk in elkaar 
zit (Russel & Osborne, 1993). 

Van den Berg geeft aan dat bij het doen van onderzoek, leer-
lingen moeten leren om zowel ‘hands-on’ als ‘minds-on’ bezig 
te zijn en dat de begeleiding daarop gericht zou moeten zijn 
(Van den Berg, 2010). Het gaat erom of ‘leerlingen de beoog-
de verschijnselen echt goed te zien krijgen en of ze vervolgens 
de verschijnselen kunnen relateren aan begrippen en theorie’ 
(Van den Berg, 2010, p. 96). Hoe kan je dat als leerkracht be-
werkstelligen? Verschillende typen van begeleiding kunnen 
dan worden ingedeeld volgens de drie kernprocessen van on-
derzoek doen (Klahr & Dunbar, 1988): het formuleren van een 
hypothese, het doen van experimenten en het evalueren van 
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de resultaten. Dus de begeleiding is gericht op het bieden 
van ondersteuning bij het formuleren van een hypothese, het 
opzetten en uitvoeren van experimenten en de begeleiding 
is gericht op het terugblikken, het evalueren van de resulta-
ten. Een vergelijkbare indeling komt van Reid, Zhang en Chen 
(2003) die onderscheid maken tussen ‘interpretative support’, 
‘experimentation support’ en ‘refl ective support’. Bij de ‘inter-
pretative support’ gaat het erom dat leerlingen begeleid wor-
den bij het vat krijgen op het onderwerp, waarbij bestaande 
kennis bij leerlingen wordt opgehaald en begeleiding wordt 
gegeven bij het formuleren van het probleem en hypothese 
(Reid, Zhang, & Chen, 2003). Een mooie toevoeging is dus 
het ophalen van bestaande kennis, het vat krijgen op het on-
derwerp. Dit sluit aan bij de theorie over begripsontwikkeling 
die ik eerder beschreef. Dit alles geeft aan dat de begeleiding 
afhangt van waar de leerlingen zitten in het proces van het 
onderzoeken of ontwerpen. Maar hoe ziet die begeleiding bij 
het onderzoeken of ontwerpen er dan uit? Wat doet de leer-
kracht nu precies? De rol van de leerkracht is anders dan bij 
een traditionele les, de leerkracht heeft een meer coachende 
rol. Daarnaast geven Tanis en collega’s aan dat als een klas 
begint met onderzoekend leren dit ook een andere rol van 
de leerlingen vergt waarbij een actieve geïnteresseerde hou-
ding belangrijk is (Tanis, Dobber, Zwart, & Oers, 2014). Het 
is goed om dit als leerkracht expliciet te benoemen en een 
onderzoekende cultuur te creëren waarin iedereen meedoet, 
ook de leerkracht (Tanis, Dobber, Zwart, & Oers, 2014). Onder-
deel van de begeleiding kunnen bepaalde hulpmiddelen zijn, 
zoals Peeters en collega’s beschrijven: een werkblad ‘conclu-

sies trekken’ of het zogenaamde ‘vragenmachientje’ (Peeters 
& Van Baren-Nawrocka, 2015). Dit zijn praktische hulpmidde-
len, maar het belangrijkste onderdeel van de begeleiding is 
de interactie van de leerkracht met de leerlingen. Het stellen 
van vragen is belangrijk om de kinderen op weg te helpen met 
het onderzoeksproces of om de leerlingen hun begrip over 
bepaalde fenomenen te laten verdiepen. 

Om de begeleiding goed vorm te geven heeft een leerkracht 
dus goede interactievaardigheden nodig. Hierbij gaat het 
om vragen stellen, maar ook even wachten met reageren en 
andere leerlingen in het gesprek betrekken. Interactie in de 
klas wordt vaak vormgegeven via de zogenaamde ‘triadic dia-
logue (Lemke, 1990). Dit bestaat uit ‘initiation’ (vaak via de 
vraag van een leerkracht), ‘response’ (antwoord van de leer-
ling) en dan ‘evaluation’, deze cyclus wordt vaak aangeduid 
als IRE. Deze ’triadic dialogue’, die past bij een meer tradi-
tionele vorm van onderwijs, lijkt echter minder geschikt voor 
een actieve rol van leerlingen die je bij onderzoekend leren 
verwacht. Logisch om de IRE structuur dan ook uit te brei-
den naar de zogenaamde IRFRF keten waarbij de feedback 
(F) van de leerkracht nog wordt gevolgd door respons (R) van 
de leerling (Chin, 2006). Er ontstaan dan meer dialogische 
gesprekken, die bijdragen aan de leeropbrengsten bij leerlin-
gen (Van der Veen & Van Oers, 2017). De rol van dialoog in 
de interactie bij W&T-onderwijs is essentieel zo zeggen ook 
Damhuis en de Blauw omdat een dialoog belangrijk is bij het 
redeneren (Damhuis & De Blauw, 2011). Damhuis en De Blauw 
geven aan dat leerkrachten vervolgens concrete beschrijvin-
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gen nodig hebben van wat ze dan in de klas moeten doen. 
Zij geven hiervoor drie karakteristieken:

1.  De leerkracht stelt open vragen zodat de kinderen uitge-
breid antwoord geven en gaan denken en praten; 

2.  De leerkracht stelt vragen naar aanleiding van de antwoor-
den van kinderen en zorgt dat er een logische lijn in het 
denken en redeneren ontstaat; 

3.  Uitgebreide feedback, waarbij de leerkracht de bijdragen 
van de kinderen structureert en samenvat om zo de opge-
dane kennis te benoemen. 

 
Voor het stellen van vragen hebben De Vaan en Marell (2009) 
uitvoerig beschreven welk type vragen je kunt stellen, zoals 
voorspellingsvragen, denkvragen en operationele vragen 
(waarnemingsvragen, vergelijkingsvragen en meetvragen). 
Toch blijkt dit in de praktijk nog lastig en helpt het leerkrach-
ten als ze hier van te voren in het lesontwerp al over nadenken 
(Louman, Hotze, Gijsel, Smit, & Van Laar, 2017; Smit, et al., 
najaar 2017). 

Wat betreft het geven van feedback is het  niet alleen waar-
devol om bijdragen van kinderen te structureren en samen te 
vatten maar ook te herformuleren. Dit laatste draagt bij aan 
zowel de cognitieve als  taalontwikkeling. Daarnaast kan in 
de feedback worden ingespeeld op verschillen tussen leer-
lingen. Uit een studie van Chin blijkt dat de feedback van de 
leerkracht is afgestemd op het type response van de leerling, 
in hoeverre een leerling bepaalde fenomenen al heeft be-

grepen (Chin, 2006). Als leerlingen een verkeerd antwoord 
geven kan de leerkracht dit expliciet verbeteren of impliciet 
en bijvoorbeeld een vervolgvraag stellen (Chin, 2006). Maar 
dit laatste werkt niet voor alle leerlingen even goed. Zohar 
en Aharon-Kravertsky (2005) laten zien dat het van het ni-
veau van de leerlingen afhangt of je ze beter direct het juis-
te antwoord kunt geven of dat een vervolgvraag passend is. 
Voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen is het stellen 
van een vervolgvraag vaak wel geschikt omdat zij dan verder 
gaan denken en op onderzoek uitgaan (Zohar & Aharon-Kra-
vertsky, 2005). 

Interactie en dialoog is dus essentieel in de begeleiding van 
leerlingen bij W&T-onderwijs en uiteraard speelt taal hierin 
een zeer belangrijke rol. W&T en taal lenen zich uitstekend 
voor vakkenintegratie, zoals genoemd in hoofdstuk 3. Zoals 
eerder gezegd maken de interactievaardigheden van de leer-
kracht het verschil in het begrip van de leerlingen; door erover 
te praten, vragen te stellen, gaan ze de fenomenen beter be-
grijpen (Damhuis & De Blauw, 2011). Ook onderzoek van het 
lectoraat  laat zien dat door het stimuleren van taal en aan-
dacht voor denkstappen, het inhoudelijke deel, het ‘minds-on’ 
van W&T-activiteiten beter tot zijn recht komt (Louman, Hotze, 
Gijsel, Smit, & Van Laar, 2017). Het onderzoek van het lecto-
raat over W&T en taal zal verder beschreven worden in hoofd-
stuk 6.
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Het volgen van leeropbrengsten

Het volgen van leeropbrengsten bij Wetenschap en technolo-
gie is minder eenduidig dan bijvoorbeeld het volgen van leer-
opbrengsten bij rekenen of taal. Aangezien het bij het domein 
W&T  gaat om een combinatie van houdingsaspecten, vaar-
digheden en kennis, is de vraag hoe je de ontwikkeling van 
kinderen hierin kan volgen. Overigens is het goed om eerst 
te benoemen dat formatieve toetsing beter past bij W&T-on-
derwijs dan summatief toetsen. Immers als  leerlingen zelf on-
derzoek doen, is het goed om als leerkracht tussentijds vinger 
aan de pols te houden hoe de leerlingen zich ontwikkelen op 
het gebied van houding, kennis en vaardigheden, zodat je als 
leerkracht de begeleiding en vervolgstappen in het onderwijs-
proces daarop kan afstemmen. Bovendien is aangetoond dat 
formatieve beoordeling de prestaties van leerlingen kan ver-
hogen (Black, 1998). 

Voor kennisinhouden kunnen we kijken naar de kerndoelen en 
bijvoorbeeld toetsen door middel van een toets, een werk-
stuk, logboek of presentatie. Maar hoe volg je de ontwikke-
lingen van de leerlingen op het gebied van het onderzoeken 
of ontwerpen? De leerlijn onderzoeksvaardigheden beschrijft 
welke aspecten kinderen hiervan in welke basisschooljaren 
zouden moeten weten/kunnen (Van Graft & Kemmers, 2007). 
Ook de SLO heeft een leerlijn ontwikkeld voor het onderzoe-
ken en ontwerpen op de basisschool (SLO). Leeropbrengsten 
van leerlingen op het vlak van het onderzoeken en ontwerpen 
(en ook kennis) zouden gevolgd kunnen worden door leer-
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ren van meetgegevens. Er zijn verschillende observatielijsten 
(rubrics) ontwikkeld. Zo is er de lijst van De Vaan en Marell zo-
als beschreven in het boek ‘praktische didactiek voor natuur-
onderwijs’ (De Vaan & Marell, 2009) en zijn er bijvoorbeeld de 
Vaardigheden Rubrics Onderzoeken en Ontwerpen (VROO) en 
Vaardigheden Lijst Onderzoeken en Ontwerpen (VLOO) (Van 
Keulen & Slot; SAZ).  Ook om de ontwikkeling van houdings-       
aspecten te volgen zijn er diverse rubrics. In het boek ‘prak-
tische didactiek voor natuuronderwijs’ is een mooie lijst uit-
gewerkt op grond van de aspecten van een onderzoekende 
houding van Van Rijst (De Vaan & Marell, 2009). Hoewel er 
dus bepaalde ideeën en rubrics zijn ontwikkeld om de leerop-
brengsten van leerlingen te volgen in het domein W&T, weet 
ik dat scholen hier vaak nog de nodige vragen over hebben. 
Goed om hier onderzoek naar te doen en te kijken wat voor 
leerkrachten een werkbare manier is om leeropbrengsten van 
leerlingen bij alle aspecten van W&T (houding, kennis en vaar-
digheden) te volgen.

Tot slot

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het begeleiden 
van W&T in de klas niet eenvoudig is. De leerkracht zou moe-
ten aansluiten bij de pre- of misconcepten die leerlingen heb-
ben. Vervolgens is het belangrijk om een keuze te maken over 
het wel of niet inzetten van onderzoekend leren en de mate 
van sturing bij het onderzoekend leren. Tot slot komt bij de 
begeleiding zelf veel kijken en is de interactie, het stellen van 
vragen en het geven van feedback essentieel. In de praktijk 

lingen bijvoorbeeld een logboek te laten bijhouden. Hierin 
beschrijven de leerlingen hun onderzoeksvraag, hypothese, 
opzet van het experiment, waarnemingen en conclusies. Een 
voorbeeld van zo’n logboek is beschreven in het boek Weten-
schap en techniek op de basisschool (Van den Berg, 2013). 
Ook Banchi en Bell beschrijven (Banchi & Bell, 2008) het ge-
bruik van logboeken om de leeropbrengsten te volgen zowel 
op het vlak van begrip als onderzoeksvaardigheden. Banchi en 
Bell beschrijven hoe feedback  direct in het logboek geschre-
ven kan worden zodat leerlingen hun ideeën kunnen verhel-
deren, zo ontstaat een wetenschappelijke dialoog (Banchi & 
Bell, 2008). Dit is een prachtige manier aangezien het werken 
met logboeken daadwerkelijk bij wetenschappelijk onderzoek 
gebeurt en leerlingen veel leren van het opschrijven van hun 
onderzoeksopzet, het beschrijven van waarnemingen en het 
opschrijven van conclusies. Door naar het logboek te kijken, 
feedback te geven en in gesprek te gaan krijgt de leerkracht 
een beeld van de houding, onderzoeksvaardigheden en ken-
nis van de leerlingen. Maar uiteraard ook door met kinderen in 
gesprek te gaan tijdens de W&T-activiteiten kan de leerkracht 
het leerproces volgen en bijsturen indien nodig. 

Een andere manier is middels gerichte observatie. Hierbij kan 
de leerkracht letten op begripskennis maar ook op houding 
en vaardigheden. Bij de vaardigheden is het goed om niet alle 
vaardigheden tegelijk te willen observeren. Het kan goed zijn 
om in de ene les bijvoorbeeld te letten op het maken van een 
onderzoeksplan of ontwerp en een andere les te gebruiken 
om de leeropbrengsten te volgen op het gebied van het note-
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zie ik dan ook dat het begeleiden van W&T in de klas voor 
veel (aankomend) leerkrachten nog de nodige vragen oproept. 
Daarom ga ik in het volgende hoofdstuk hier verder op in aan 

de hand van een voorbeeld vanuit het scheikunde-onderwijs 
op de middelbare school. 5

Onderwijs in W&T wordt tegenwoordig vaak direct verbonden 
met onderzoekend leren. Toch is het goed om daar enigszins 
kritisch tegenover te staan, gezien het feit dat onderzoek heeft 
aangetoond, zoals hierboven beschreven, dat onderzoekend 
leren niet tot de gewenste leereffecten leidt als het niet goed 
begeleid wordt.

In de Nederlandse lespraktijk zie ik dat als (aankomend) leer-
krachten starten met W&T-onderwijs er allereerst de opvatting 
lijkt te overheersen dat dit alleen middels onderzoekend leren 
kan worden vormgegeven. Dit terwijl het prima een continu-
um kan zijn van directe instructie en onderzoekende activitei-
ten (Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012). Als  (aankomend) 
leerkrachten vervolgens aan de slag gaan met onderzoekend 
leren, worstelen ze met de mate van sturing en lijkt nog het 
adagio te overheersen dat een onderzoek vooral open moet 
zijn en helemaal vanuit de leerling moet komen. Dit terwijl 
onderzoek laat zien dat leerkracht gestuurde onderzoekende 
lessen een groter leereffect hebben dan leerling gestuurde 
onderzoekende lessen (Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012) 
en onbegeleid onderzoekend leren niet effectief is (Mayer, 
2004; Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Het feit dat leerkrach-
ten denken dat het onderzoek helemaal vanuit de leerling 

moet komen, maakt dat ze geneigd zijn een stap terug te zet-
ten in de begeleidende rol, terwijl begeleiding juist essentieel 
is bij onderzoekend leren.  Het vragen stellen, de dialoog, de 
interactie is belangrijk om zorg te dragen dat de leerlingen 
nieuwe vaardigheden leren en nieuwe kennis opdoen. Zoals 
ik eerder beschreef hanteren Peeters en collega’s de indeling 
gestructureerd, begeleid en zelfstandig onderzoekend leren 
(Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2015). Echter, dit is wellicht 
verwarrend omdat het impliciet zegt dat het zelfstandige on-
derzoek niet begeleid is. De indeling leerkracht gestuurd, ge-
zamenlijk gestuurd, leerling gestuurd van Tanis en collega’s 
(Tanis, Dobber, Zwart, & Oers, 2014) is duidelijker omdat het 
alleen over sturing gaat. Bij het leerling gestuurd onderzoek 
wordt ook expliciet aangegeven dat dit begeleid wordt door 
de leerkracht (Tanis, Dobber, Zwart, & Oers, 2014).

Tevens lijkt het bij het onderzoekend leren in de Nederland-
se lessituatie vaak meer om organisatorische zaken te gaan, 
om het onderzoekend leren praktisch in de klas te kunnen 
begeleiden. De inhoudelijke begeleiding om te zorgen dat 
kinderen echt vaardigheden leren en nieuwe kennis opdoen 
staat nog niet altijd genoeg op de voorgrond. Ook zie ik dat 
soms krampachtig aan de onderzoekscyclus en ontwerpcyclus      

Onderzoekend leren, een voorbeeld Onderzoekend leren, een voorbeeld 
uit het scheikunde-onderwijsuit het scheikunde-onderwijs
Onderzoekend leren, een voorbeeld 
uit het scheikunde-onderwijs
Onderzoekend leren, een voorbeeld Onderzoekend leren, een voorbeeld 
uit het scheikunde-onderwijs
Onderzoekend leren, een voorbeeld 
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wordt vastgehouden, waarbij uit het oog wordt verloren dat 
dit slechts een didactisch model is. De didactiek van onder-
zoekend en ontwerpend leren wordt dus vaak gereduceerd tot 
een procedure, in plaats van een manier van denken (Wind-
schitl & Thompson, 2008). Terwijl W&T-onderwijs juist om 
meer gaat dan leerlingen door de stappen van de onderzoeks- 
of ontwerpcyclus te laten gaan. Onderzoekend leren moet ook 
om het redeneren gaan, het begrip dat kinderen verwerven.

Om nieuw licht te werpen op het begeleiden van onderzoek in 
de klas wil ik in onderstaande sectie eens kijken naar het schei-
kunde-onderwijs en wat we daarvan kunnen leren. Ik heb geko-
zen voor een voorbeeld uit de scheikunde aangezien dat mijn 
achtergrond is, maar ook om de reden dat er een mooie ‘case 
study’ beschreven is die een aantal van bovenstaande dilemma’s 
laat zien en beschrijft hoe deze leerkracht daar mee omgaat. 

Een voorbeeld uit het scheikunde-onderwijs

Het is interessant om een vergelijking te maken met onderzoek 
naar de implementatie van onderzoekend leren bij scheikun-
de-onderwijs. We maken een uitstapje naar het scheikunde- on-
derwijs in Amerika waar in een ‘case study’ van Smithenry een 
leerkracht in een highschool een jaar lang gevolgd is en er is 
onderzocht hoe zij onderzoekend leren in het bestaande cur-
riculum heeft gebracht (Smithenry, 2015). Voordat we hiernaar 
kijken is het goed nog even de vier niveaus van onderzoekend 
leren, zoals ik die eerder aangaf in H4 te noemen, omdat die in 
de US veel gebruikt worden (Banchi & Bell, 2008; Herron, 1971): 

1. ‘confi rmation inquiry’, de leerkracht geeft de leerlingen een 
vraag en een manier om het op te lossen, de studenten door-
lopen de procedure en bevestigen het antwoord dat ze van 
te voren al wisten; 2. ‘structured inquiry’, de leerkracht geeft 
de studenten een vraag en procedure en de studenten weten 
het antwoord nog niet; 3. ‘guided inquiry’, studenten krijgen 
een vraag maar weten niet de procedure om het op te lossen 
en ook niet het antwoord, de leerkracht heeft nog steeds een 
actieve rol, bijvoorbeeld om te kijken of het onderzoeksplan 
goed in elkaar zit; 4. ‘full inquiry’, studenten bedenken hun 
eigen vraag en voeren het onderzoek uit. Bij type 1 en 2 is er 
dus veel sturing van de leerkacht en bij type 3 en 4 is er meer 
sturing vanuit de leerling. 

De meeste scheikunde leerkrachten in de US gebruiken een 
combinatie van traditionele theorielessen en type 1 en 2 van 
onderzoekend leren. Type 1 en 2 van onderzoekend leren 
krijgt in het scheikunde-onderwijs ook wel het label ‘kookboek 
scheikunde’. Leerkrachten vinden het lastig om type 3 of 4 
onderzoek in de klas uit te voeren. De vraag is dan ook hoe 
er een balans gevonden kan worden tussen enerzijds tradi-
tionele theorielessen en kookboek scheikunde en anderzijds 
meer open onderzoek waar de leerlingen een eigen onder-
zoek uitvoeren. De leerkracht die is gevolgd in de ‘case study’ 
van Smithenry heeft een prachtige manier gevonden om in 
het curriculum van een heel jaar te variëren in traditionele the-
orielessen en kookboek scheikunde en meer leerling gestuurd 
onderzoek (Smithenry, 2015). Deze leerkracht heeft bepaalde 
projecten gekozen die de klas middels onderzoekend leren 
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oppakt maar heeft een specifi eke keuze gemaakt bij welke 
scheikundige onderwerpen ze dit doet. Zo gebruikt ze bij de 
onderwerpen aantal deeltjes (mol), atoomstructuur en che-
mische binding veelal colleges, discussies en niveau 1 en 2 
onderzoek omdat deze onderwerpen vooral een theoretische 
benadering vragen en zich minder goed lenen voor open ex-
perimenteren. Bijvoorbeeld het onderwerp atoomstructuur is 
moeilijk te onderzoeken met de middelen en kennis die voor 
handen zijn op een middelbare school. Bij onderwerpen zoals 
oplossingen, kinetiek, zuur-base en zeep maakt ze veel meer 
gebruikt van niveau 3 en 4 onderzoek. Deze onderwerpen le-
nen zich wel voor onderzoek door leerlingen. Ook opvallend is 
dat ze de onderzoekend leren lessen (niveau 3 en 4) zorgvuldig 
voorbereid middels een vier stappen plan (Smithenry, 2015): 

1.  Het voorbereiden van het onderzoek, de leerkracht intro-
duceert bepaalde theorieën en vaardigheden, nodig voor 
het project; 

2.  Overgangsfase richting het onderzoekend leren, de leer-
kracht poneert het probleem en geeft de controle aan de 
leerlingen. Ze draagt ook echt de verantwoordelijkheid 
voor het onderzoek over aan de klas;

3.  De leerlingen doen onderzoek,  leerlingen passen theorie-
en en vaardigheden gezamenlijk toe om het probleem op 
te lossen; 

4.  Overgangsfase uit het onderzoek, de studenten refl ecte-
ren op hoe het ging en de leerkracht geeft feedback en 
bepaalt de leeropbrengsten (inhoudelijk, hebben de leer-
lingen de theorie nu goed begrepen).  

En hoewel dit een studie betrof in het middelbaar onderwijs 
denk ik dat dit de discussie kan voeden hoe in het primair on-
derwijs onderzoekend leren geïmplementeerd kan worden. 
Het laat zien dat traditionele theorielessen bij bepaalde onder-
werpen hand in hand kunnen gaan met onderzoekend leren bij 
andere onderwerpen. Tevens geeft het aan dat onderzoekend 
leren goed geïntroduceerd moet worden waarbij leerlingen 
eerst via leerkracht gestuurde onderzoeken de vaardigheden 
opdoen om onderzoek te kunnen uitvoeren. Daarnaast laat het 
zien dat ook als de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met 
een onderzoek (niveau 3 of 4), dit goed ingeleid moet worden 
en bepaalde theorieën of vaardigheden vooraf verteld worden 
en dat naderhand goed gekeken moet worden of de inhoude-
lijke leeropbrengsten behaald zijn. Ik heb dit voorbeeld laten 
zien om aan te geven dat niet alle onderwerpen zich even goed 
lenen voor een onderzoek door leerlingen. Daarnaast denk ik 
dat we voorzichtig moeten zijn met leerling gestuurd onder-
zoek omdat leerlingen eerst voldoende onderzoekservaring 
moeten hebben en het door de leerkracht goed voorbereid 
en begeleid moet worden. Dit sluit ook aan bij mijn eigen er-
varing, vanuit de universitaire scheikunde studie. In de eerste 
jaren van deze studie doen studenten veelal gestructureerde 
experimenten, kookboek scheikunde. Hierbij doen zij ervaring 
op met het experimenteren zelf (gebruik van glaswerk en op-
stellingen), het verzamelen en analyseren van data en het trek-
ken van conclusies. In deze eerste jaren zijn de experimenten 
gekoppeld aan theorie die in losse colleges wordt gegeven. 
Uiteindelijk pas in het vierde jaar van de studie gaan studenten 
met een eigen onderzoek zelfstandig aan de slag. Zij hebben 
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dan ervaring opgedaan om zelf onderzoek op te zetten en uit 
te voeren. Vervolgens is er nog vier jaar nodig in een promotie-
traject om echt opgeleid te worden als onderzoeker.  Dit voedt 
dan ook de vraag wat we kinderen in het basisonderwijs nu 
precies willen meegeven met onderzoekend leren. Het voert 
namelijk te ver om te denken dat we op de basisschool al echte 
onderzoekers van ze kunnen maken. Ook voert het mijn inziens 
te ver om ze heel precies via exact 7 stappen onderzoek te wil-
len laten doen. Wel denk ik dat de basis van onderzoek doen, 
de verwondering ‘huh, hoe zit dat’ gelegd kan worden en dat 
leerlingen kunnen voelen hoe het is om met onderzoek bezig 
te zijn en zelf iets ‘uit te vinden’ of te ontwerpen. Dat ze op die 
manier nieuwe dingen kunnen leren. Dat maakt ze nieuwsgie-
rig, enthousiast, kritisch, het maakt dat ze willen weten hoe het 
zit. Dat is volgens mij wél wat we kinderen mee willen geven.

Tot slot

In dit hoofdstuk heb ik willen aangeven, met een voorbeeld 
uit het scheikunde-onderwijs, dat er veel komt kijken bij het 
implementeren van onderzoekend leren bij W&T. Eigenlijk is 
de handelingsverlegenheid van leerkrachten begrijpelijk en is 
ondersteuning op dit vlak gewenst. Voor zowel scholen die be-
ginnen met W&T als scholen die al veel aan W&T doen, is het 
begeleiden van W&T in de klas dus een belangrijk aandachts-
punt. Hier zal het lectoraat dus op inspelen en dit beschrijf ik in 
het laatste hoofdstuk.
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Mogelijke factoren die de implementatie op basisscholen be-
moeilijkt zijn: 

1. De nadruk op taal en rekenen; 
2.  Het overvolle lesprogramma; 
3.  De handelingsverlegenheid van leerkrachten ten aanzien 

van W&T.  

Opvallend is dat er ook scholen zijn die goed aan de weg tim-
meren op het gebied van W&T-onderwijs. Dit zijn onder meer 
scholen die bij eerdere initiatieven om W&T-onderwijs te be-
vorderen, betrokken waren. Ook zijn het vaak scholen waarvan 
het overkoepelende bestuur W&T in hun visie heeft opgeno-
men. Ik zie veel leerkrachten die enthousiast met W&T aan de 
slag zijn gegaan. Toch blijkt ook op deze scholen dat het goed 
inhoudelijke begeleiden van W&T-onderwijs, het creëren van 
een doorgaande lijn en het volgen van leeropbrengsten nog 
wel de nodige vragen oproept, wat ons brengt bij het tweede 
knelpunt.

Het tweede knelpunt is het vormgeven van goed inhoudelijk 
W&T-onderwijs, waar kennis, houding en vaardigheden centraal 
staan. Zaken die hierbij komen kijken zoals het afwisselen van 

6 Het lectoraat W&THet lectoraat W&T
In de voorgaande hoofdstukken heb ik u meegenomen in de 
wereld van W&T-onderwijs op de basisschool. Ik heb bespro-
ken wat we bedoelen met W&T-onderwijs op de basisschool, 
wat het inhoudt en hoe kinderen leren over W&T. Tevens ben 
ik uitgebreid ingegaan op onderzoekend leren en heb ik de rol 
van de leerkracht besproken. Het is gebleken dat de invoering 
van W&T op de basisscholen afgelopen jaren niet gemakkelijk 
is gebleken en vele aspecten spelen een rol. Ik signaleer twee 
knelpunten.

Het eerste knelpunt is de implementatie van W&T-onderwijs 
zelf.  Al decennia lang is geprobeerd om Natuur en techniek, 
en later W&T steviger in het basisschoolcurriculum te veranke-
ren. Toch is dat, als we het leerplankader en de laatste TIMMS2 
resultaten bekijken nog maar beperkt gelukt. Het laatste initia-
tief is het techniekpact, dat voor ogen heeft dat in 2020 W&T 
stevig in het basisschoolcurriculum verankerd zit. Toch zijn nog 
lang niet alle scholen actief bezig met het implementeren van 
W&T-onderwijs. 
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docent gestuurde instructielessen  met onderzoekend leren, 
de mate van sturing bij het onderzoekend leren,  het goed in-
houdelijk begeleiden van onderzoekend leren in de klas zodat 
kinderen echt tot leren komen en het volgen van deze leerop-
brengsten, zijn niet gemakkelijk en vraagt veel van de leerkrach-
ten. 
Nu is natuurlijk de hamvraag wat het lectoraat W&T van Hoge-
school iPabo kan bijdragen aan het verbeteren en verankeren 
van W&T-onderwijs op de basisschool. In dit hoofdstuk zal ik 
bespreken waar het lectoraat zich mee bezighoudt op het ge-
bied van het opleidingsonderwijs en onderzoek.

Opleiding van studenten

Zoals in voorgaande hoofdstukken  beschreven, heeft op vele 
pabo’s, ook op Hogeschool iPabo, het project ‘W&T op de 
pabo’ gedraaid met hulp van overheidssubsidie (2014-2016) 
om een duidelijke W&T-impuls in het curriculum te bewerkstel-
ligen. In dit project is op de locatie Alkmaar gestart om, met 
een brede projectgroep, W&T in het curriculum te versterken. 
Hierbij is de module ‘W&T-onderwijsontwerp’ voor derdejaars 
studenten ontwikkeld en zijn de ideeën over een Exploreon 
ontstaan, waarover later meer. Tevens is tegelijk met dit pro-
ject het (associate) lectoraat W&T gestart zodat het W&T-on-
derwijs en onderzoek, ook na het beëindigen van het project 
voortgang zou kunnen vinden.

In navolging van het ‘W&T op de pabo project’ wil het lecto-
raat zich dan ook inzetten om W&T in het curriculum verder te 

versterken en een doorgaande lijn in het curriculum neer te 
zetten. Een onderdeel hiervan is het nieuwe uitstroomprofi el 
‘Onderzoekend leren bij W&T en rekenen-wiskunde’. Het lec-
toraat W&T is nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren 
van dit nieuwe uitstroomprofi el, dat in het schooljaar 2017-
2018 van start is gegaan. 
Momenteel zijn vijf doelen geformuleerd voor  het uitstroom-
profi el:

1.  Het leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren van activitei-
ten waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal 
staat;

2.  Het herkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen op het terrein van onderzoekend en ontwerpend 
leren en het ondersteunen en bevorderen daarvan, ook 
voor leerlingen die specifi eke ondersteuning behoeven; 

3.  Het als leerkracht ontwikkelen van vaardigheden en een 
houding die passen bij onderzoekend leren; 

4.  Het actief deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling 
van de school op het terrein van onderzoekend leren en 
een visie ontwikkelen op onderzoekend leren en deze visie 
inzetten in het ontwerpen van de ideale school; 

5.  Het leren verrichten van praktijkgericht onderzoek op het 
domein onderzoekend leren. 

In de tweede helft van het uitstroomprofi el doen studenten 
een praktijkgericht onderzoek op hun stageschool, waarbij ze 
een probleemstelling en onderzoeksvraag defi niëren, een in-
terventie ontwerpen, resultaten analyseren en conclusies en 
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aanbevelingen voor hun stageschool formuleren. Studenten 
kunnen met hun eigen praktijkvraag van de stageschool aan 
de slag gaan, die veelal zal aansluiten bij onderzoeken die ook 
in het lectoraat lopen. Tevens kunnen studenten, uiteraard in 
samenspraak met de stageschool en alleen als dit aansluit bij 
vragen van de stageschool, ook hun praktijkonderzoek base-
ren op een lopend onderzoek van het lectoraat. 

In de opleiding heeft het lectoraat W&T zich, naast het nieuwe 
uitstroomprofi el,  ook beziggehouden met het opzetten van 
het Exploreon. Het Exploreon in Alkmaar is in navolging van 
het Speleon in Amsterdam een zogenaamde labschool (Boer-
ma, et al., 2017). In het Exploreon kunnen studenten en leer-
krachten met leerlingen ervaren hoe W&T-onderwijs er in de 
praktijk aan toe gaat. Het Exploreon  is gericht op studenten 
en is op een voorbeeldmatige manier ingericht; de rijke leer-
omgeving is erop gericht om de onderzoekende houding te 
ontlokken en bevorderen. Het Exploreon biedt ondersteunen-
de activiteiten en materialen voor een goede leerzame aanpak 
van W&T-onderwijs. Zelf nieuwsgierig worden, vragen stellen, 
bedenken hoe je iets kunt onderzoeken of oplossen, uitvoe-
ren, resultaten verzamelen, nadenken en conclusies trekken, 
komen allemaal aan bod. Centraal in het Exploreon, in thema-
tisch ingerichte hoeken, staan de vakken binnen Oriëntatie op 
jezelf en de wereld (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur 
& techniek) en ICT-toepassingen. De onderdompeling (hoofd-
stuk 3) waar Van der Zee het over heeft (Van der Zee, 2017) 
vindt in het Exploreon plaats. Maar welke leereffecten treden 
nu precies op in het Exploreon? Enerzijds is er sprake van het 

door studenten zelf ervaren van het doen van onderzoek of 
het maken van een ontwerp en anderzijds maken zij de ver-
taalslag naar hun eigen stagepraktijk. Verder onderzoek van 
het lectoraat zal kijken naar hoe het Exploreon nu in het op-
leidingsonderwijs ingezet kan worden en welke leereffecten 
er optreden. Daarnaast is het lectoraat samen met NEMO 
Science Museum ook betrokken bij het inrichten van een Ex-
ploreon op basisschool OBS de Meerpaal, in Anna Paulowna 
(Schrumpf & Hotze, 2017). Samen met leerkrachten wordt 
gekeken hoe een Exploreon, een rijk ingerichte leeromge-
ving voor de groepen 3 en 4, een natuurlijke overgang van 
spelend naar onderzoekend leren kan bevorderen. Hierbij 
zijn ontwerpeisen geformuleerd en wordt gekeken hoe het 
leren in het Exploreon geïntegreerd kan worden met de da-
gelijkse lesprakijk.

Onderzoek vanuit het lectoraat W&T

Het lectoraat wil onderzoek vorm geven vanuit de praktijk en 
met de praktijk. Het lectoraat wil onderzoek doen samen met 
het werkveld, andere hogescholen en universiteiten; onder-
zoek naar dat wat er echt speelt in de klas en op de scholen. Dat 
betekent ook dat het lectoraat graag met scholen in gesprek 
gaat over het W&T-onderwijs. Wat kunnen we leren van de 
‘good practices’, van leerkrachten die vol overgave met W&T 
bezig zijn, wat zijn de succesfactoren? En wat zijn mogelijke 
knelpunten? Het onderzoek vanuit het lectoraat W&T is gestart 
vanuit de twee knelpunten zoals eerder geschetst, maar zal 
en wil soepel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het veld. 
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Het onderzoek richt zich momenteel op drie hoofdlijnen:

• Hoe scholen die nog weinig aan W&T doen, toch W&T in 
de klas kunnen gaan implementeren. Een mogelijke  op-
lossingsrichting is de integratie met andere vakken;

• Hoe leerkrachten nu W&T in de klas goed kunnen bege-
leiden, zodat een doordachte keuze wordt gemaakt welke 
didactiek wordt gebruikt, hoeveel sturing wordt gegeven 
en hoe met goede begeleiding de leerlingen echt inhou-
delijk leren; 

• Onderzoek naar opleiding en professionalisering.

Hieronder zal ik een aantal lopende onderzoeksprojecten, 
waar het lectoraat mee bezig is, beschrijven.

Taalgericht W&T-onderwijs

Het eerste project, taalgericht W&T-onderwijs, dat ik hier be-
schrijf zet in op de eerste twee hoofdlijnen. Integratie van W&T 
met andere domeinen zoals taal en rekenen-wiskunde  is een 
mogelijke manier om scholen die nog weinig met W&T doen, 
toch hiertoe te brengen. Het voorkomt immers de overladen-
heid van het programma, een veelgehoorde reden waarom 
W&T minder ingezet wordt, zie ook hoofdstuk 3. Tevens is het 
project een professionaliseringstraject om de handelingsver-
legenheid van leerkrachten, een andere reden waarom W&T 
soms beperkt aan bod komt, te verminderen. Daarnaast is in 
dit project ingezet op het inzetten van taal in de begeleiding 
van leerlingen om zo bij leerlingen het denken, het redeneren, 

het begrip te bevorderen. Dit zit meer op de tweede hoofdlijn, 
namelijk het versterken van de begeleiding bij het W&T-on-
derwijs.

Het project taalgericht W&T-onderwijs (TET-project) was een 
professionaliserings- en onderzoekstraject uitgevoerd in sa-
menwerking met Saxion hogeschool (penvoerder), NEMO, 
Stichting Surplus en OBS de Bundel en met subsidie van Tech- 
YourFuture. Er is in het schooljaar 2015-2016 een professionali-
seringstraject ontwikkeld van zeven PLG-bijeenkomsten. In het 
professionaliseringstraject stonden de stappen in het denkpro-
ces van leerlingen centraal, met daarbij als centrale vraag: wel-
ke stappen in het denken zijn nodig om een bepaald fenomeen 
(bijvoorbeeld drijven en zinken) te kunnen verklaren en hoe 
kunnen leerkrachten dat begeleiden door de juiste taalsteun te 
geven. In het project werden samen met leerkrachten taalge-
richte W&T-lessen ontworpen en uitgevoerd en werd gekeken 
hoe leerkrachten zich hierin professionaliseerden.

Praktijkresultaten 

Leerkrachten leerden op basis van lesmodules van NEMO om 
in toenemende mate zelfstandig de lessen vorm te geven vol-
gens de principes van taalgericht W&T-onderwijs. Leerkrachten 
hebben geoefend met het stellen van taaldoelen en vakinhou-
delijke doelen en het koppelen van activiteiten aan de denk-
stappen die leerlingen maken. Daarbij leerden leerkrachten 
effectieve leerkrachtstrategieën toe te passen, namelijk inter-
actievaardigheden, het stellen van denk- en redeneervragen 
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en scaffoldingstrategieën (Smit, 2013). Dit heeft er toe geleid 
dat er daadwerkelijk meer aandacht is geweest voor zowel de   
denkontwikkeling van leerlingen ten aanzien van de W&T-in-
houden als de taalvaardigheid van de leerlingen om deze 
W&T-inhouden goed te kunnen verwoorden (Louman, Hotze, 
Gijsel, Smit, & Van Laar, 2017).  
Er is een gezamenlijk format voor de lesvoorbereiding ontwik-
keld. Een hulpkaart voor het voorbereiden en uitvoeren van 
taalgericht W&T-onderwijs  en een database met uitgewerkte 
lessen zijn in ontwikkeling (Smit, et al., najaar 2017).

Onderzoeksresultaten

Naast een professionaliseringstraject was het project taalge-
richt W&T-onderwijs ook een onderzoeksproject waarbij onder-
zoek werd gedaan naar het leren van leerkrachten in de profes-
sionele leergemeenschap. Het onderzoek volgde de methode 
van ‘design-based implementation research’ (Penuel, Fishman, 
Cheng, & Sabelli, 2011).  In de professionaliseringsaanpak wa-
ren drie uitgangspunten waarvan het effect op het leren van 
leerkrachten is onderzocht. Het eerste, overkoepelende uit-
gangspunt van de professionaliseringsaanpak was het idee 
van scaffolding. Scaffolding is een manier om de lerende te 
ondersteunen waarbij wordt toegewerkt naar zelfstandigheid. 
Het tweede uitgangspunt betrof het werken met hypothetische 
leertrajecten als ontwerpgericht onderzoeksinstrument (HLT;   
Simon, 1995). Dit instrument helpt het systematisch doorden-
ken van een les. Het derde uitgangspunt was het gebruik van 
bewezen effectieve leeractiviteiten binnen professionaliserings-   

trajecten (Bakkenes, Vermunt, & Wubbels, 2010): het gebruik 
van geschikte literatuur, interactie met onderzoekers en colle-
ga’s, experimenteren in de eigen klas, en refl ectie op de eigen 
lespraktijk (zie ook Smit, 2013). De resultaten van het onder-
zoek (Smit, Gijsel, Hotze, & Bakker, 2017) laten zien dat scaf-
folding en de leeractiviteiten in de professionalisering zeker 
hebben bijgedragen aan het feit dat leerkrachten taalgericht 
W&T-onderwijs hebben leren ontwerpen en uitvoeren. 

Vervolg

Om de bovenstaande manier van taalgericht W&T-onderwijs 
duurzaam te verspreiden is er voor gekozen om het project 
voort te zetten middels een online blended leeromgeving 
voor opleiders, die in het najaar van 2017 van start is gegaan. 
Onderzocht wordt wat de kenmerken zijn van een effectieve 
train de trainer module voor pabo-opleiders rond taalgericht 
W&T-onderwijs en de impact hiervan op hun onderwijspraktijk.
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W&T en rekenen-wiskunde

Een ander project waar het lectoraat aan werkt is het verbin-
den van W&T met rekenen-wiskunde. Ook hier kan de integra-
tie een mogelijkheid zijn om de overladenheid van het pro-
gramma te verminderen waardoor het aantrekkelijker wordt 
om W&T in te zetten. Er is al het nodige geschreven over het 
verbinden van W&T met rekenen-wiskunde, zoals ik beschrijf 
in hoofdstuk 3. Echter, aangezien leerkrachten hebben aan-
gegeven dat ze niet goed weten hoe ze rekenen-wiskunde en 
W&T kunnen combineren heeft het lectoraat W&T samen met 
het lectoraat rekenen-wiskunde gepoogd om vanuit kenmer-
ken van zowel rekenen-wiskunde als W&T, raakvlakken (tabel 
2) van beide gebieden te defi niëren (Hotze & Keijzer, 2017).
In beide vakken worden contexten en modellen ontwikkeld, 
maar deze hebben bij de twee vakken een fundamenteel an-
dere rol (Bakker, 2008).  Daarnaast vertonen de onderliggen-
de ideeën over het leren van leerlingen in beide vakgebieden 
sterke overeenkomsten en sluit de voorgestane begeleiding 
binnen de twee vakgebieden nauw op elkaar aan. Bij reke-
nen-wiskunde zijn de raakvlakken bezien vanuit het realistisch 
rekenen. Ook een duidelijk raakvlak vormen de vakoverstij-
gende aspecten en vaardigheden waaronder het ontwikkelen 
van een kritische, nieuwsgierige, onderzoekende, willen-we-
ten houding en de vaardigheden die horen bij het doen van 
onderzoek die zowel in rekenen-wiskunde en W&T-onderwijs 
ingezet kunnen worden.

rekenen-wiskunde W&T

Aard van het vak Regelmaat herkennen, 
patronen, symboliseren, 
generaliseren, abstrahe-
ren, formaliseren

Contexten zijn startpunt 
van mathematiseren

Doordenken en verkla-
ren van natuurweten-
schappelijke verschijnse-
len en het doordenken 
en verklaren van tech-
nische instrumenten, 
technologieën en 
oplossingen

Levensechte contexten 
als startpunt voor onder-
zoek

Typering 
activiteit 
leerlingen

Mathematiseren: om-
vormen van herkenbare 
situatie tot wiskunde

Verwonderen, onder-
zoeken, ontwerpen en 
verklaren

Leerproces 
leerlingen

Niveauverhoging: 
concreet, schematisch en 
modelmatig, formeel

Het doen van onder-
zoek/ maken van een 
ontwerp, refl ectie 
hierop; gericht op 
verklaren, begrip en 
onderliggende theorie

Begeleiding Geleid heruitvinden, 
scaffolding en interactie

Sturing onderzoek 
gaandeweg meer bij 
leerlingen leggen, via 
scaffolding en interactie.

Handelings-
verlegenheid 
leraren

Automatiseren vs. 
betekenisvol leren

Kennis, houding en 
vaardigheden

Tabel 2: overzicht van de raakvlakken tussen de twee domeinen 
             rekenen-wiskunde en W&T

Deze raakvlakken kunnen vervolgens een startpunt zijn om sa-
men met leerkrachten onderwijs te ontwerpen en uit te voeren
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en te kijken hoe leerkrachten zich hierin ontwikkelen en dit in 
de praktijk kunnen brengen (Hotze & Keijzer, 2017). Met twee-
dejaars studenten is daar al een eerste aanzet toe gegeven. 
Docenten N&T en rekenen-wiskunde geven in het tweede jaar 
gezamenlijk twee voorbeeldlessen waarbij rekenen-wiskunde 
en W&T geïntegreerd worden aangeboden. Studenten ont-
werpen vervolgens ook een geïntegreerde les en voeren deze 
uit in hun stageklas. 

Onderzoek naar de opleiding en professionalisering

Het lectoraat verricht ook onderzoek in de opleiding. Zoals al 
eerder beschreven in hoofdstuk 3 is de professionalisering van 
leerkrachten en de scholing van studenten op het gebied van 
W&T onderwerp van diverse studies geweest. Daarop aanslui-
tend en vanuit de gedachte dat we ons opleidingsonderwijs 
goed vorm willen geven, zijn we gestart met een onderzoek 
naar de houding van de studenten ten aanzien van W&T. In 
hoeverre zie je dat deze over de jaren verandert en heeft de 
impuls vanuit het ‘W&T op de pabo’ project effect op de hou-
ding van studenten ten aanzien van W&T? De eerste resulta-
ten laten zien dat studenten W&T tijdens hun studie moeilijker 
gaan vinden, maar wel leuker en relevanter. Voor het oplei-
dingsonderwijs en het uitstroomprofi el betekent dit dat we de 
doorgaande lijn goed willen monitoren. Daarnaast willen we 
een stuk refl ectie en feedback op de stagepraktijk, zoals be-
schreven in het model van Van der Zee (2017) (zie hoofdstuk 
3), explicieter in het uitstroomprofi el brengen. Hierbij zullen 
we onderzoeken hoe we dit middels coachingsgesprekken 

kunnen bewerkstelligen. Tot slot is het lectoraat bezig om de 
effecten van de nascholing op het gebied van W&T-onderwijs 
in kaart te brengen. Het lectoraat is immers ook betrokken bij 
het nascholingsaanbod van Hogeschool iPabo. Dit zijn op het 
gebied van W&T twee nascholingsprogramma’s: 
1. Specialist W&T, onderzoekend en ontwerpend leren;
2.  Toekomstgericht onderwijs (een opleiding opgezet met 

schoolbestuur Surplus).
Tevens zal Hogeschool iPabo trainingen geven in het Maak-
kunde programma van NEMO Science Museum. 

Conclusie en vooruitblik

Het implementeren van W&T in het basisonderwijs is niet ge-
makkelijk gebleken en er zijn al vele publicaties en rapporten 
aan gewijd. Zoals ik in het voorgaande schreef, signaleer ik 
een aantal knelpunten. Toch denk ik dat er ook oplossingen 
zijn want ik zie dat studenten, soms na een eerste aarzeling, 
enthousiast worden voor W&T. Ik zie leerkrachten die enthou-
siast aan de slag gaan met W&T en mooie lessen geven in 
de klas. Als overheid, scholen en leerkrachten het belang zien 
van W&T, daar ruimte en middelen voor vrij  (blijven) maken 
en daar op toezien, dan krijgt W&T in het basisonderwijs een 
blijvende plek in het curriculum.
Het lectoraat wil in ieder geval haar steentje bijdragen. Leer-
krachtvaardigheden zijn essentieel en zowel een goed stevig 
curriculum op de pabo waarin W&T vervlochten zit als na-
scholing zijn mijn inziens nodig. Het lectoraat zal dan ook in 
de opleiding en nascholing betrokken zijn en onderzoek doen. 
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Daarnaast zal het lectoraat met het werkveld onderzoek blijven 
doen. Naast het onderzoek naar het verweven van W&T met 
rekenen-wiskunde en taal zal nieuw onderzoek zich richten op 
de verbinding van W&T met andere domeinen zoals met ICT 
en kunsteducatie. Ik denk dat vernieuwend onderwijs plaats zal 
vinden op het grensvlak van vakgebieden, juist ook omdat we 
leerlingen het verband tussen domeinen en vakken willen la-
ten zien. Immers de huidige en toekomstige maatschappij met 
voorziene uitdagingen zoals milieuproblematiek, migratie en 
veiligheid vraagt om een probleemoplossende houding waar-
bij kennis en kunde uit verschillende domeinen geïntegreerd 
gebruikt zullen moeten worden. Goed dus als kinderen daar al 
vroeg mee in aanraking komen. Anderzijds moeten we er denk 
ik voor waken dat kinderen naast vakoverstijgend leren denken 
en handelen voldoende vakspecifi eke kennis en vaardigheden 
opdoen. Een ander belangrijk gebied waar het lectoraat naar 
wil kijken is hoe je W&T-onderwijs met onderzoekend en ont-
werpend leren in de klas nu goed kunt inzetten, zodat kinderen 
daadwerkelijk inhoudelijk leren. In voorgaande hoofdstukken 
beschreef ik immers alle facetten van W&T-onderwijs en de di-
dactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren met al zijn 
plussen en minnen, waarbij duidelijk werd dat dit veel van de 
leerkracht vraagt. Het aansluiten bij de preconcepten, keuzes 
tussen directe instructie en onderzoekend leren, afstemmen van 
de ‘juiste’ mate van begeleiding en goede inhoudelijke bege-
leiding bij onderzoekend leren zijn allemaal zaken die niet een-
voudig zijn. Dit vraagt heel wat van de leerkracht. Het lectoraat 
onderzoekt hoe goede inhoudelijke begeleiding eruit ziet en 
hoe (aankomend) leerkrachten daarin gecoacht kunnen worden. 

Tot slot een kleine anekdote. In 1965 was professor Rosenberg 
in het lab bezig met een experiment om te kijken in hoever-
re celdeling beïnvloed wordt door er stroom op te zetten. Hij 
plaatste in een petrischaaltje met E-coli bacteriën in een zout- 
oplossing, twee platina elektrodes en zette de stroom aan. Tot 
zijn verbazing zag hij dat de bacteriën niet meer deelden maar 
wel groeiden. ‘Hé wat gebeurt daar?’ moet Rosenberg gedacht 
hebben. Hij had het experiment kunnen staken en de resul-
taten in de prullenbak kunnen gooien, maar hij was gefasci-
neerd door wat er gebeurde.  In eerste instantie dacht hij dat 
het door de stroom kwam dat de bacteriën niet meer deelden 
maar uiteindelijk ontdekte hij dat, hoewel men dacht dat Plati-
na (Pt) inert was, dit toch in de oplossing was gekomen en een 
verbinding had gevormd. Deze verbinding, cis-[Pt(NH3)2Cl2]                   
werd later een van de bekendste medicijnen in de strijd te-
gen kanker, waarbij immers het stoppen van celdeling essen-
tieel is. Het was uiteindelijk de verwondering, de ‘huh, hoe zit 
dat?’ houding van deze beroemde onderzoeker die heeft ge-
leid tot baanbrekend werk. Deze houding, het willen weten, 
de nieuwsgierigheid, is misschien wel het belangrijkste wat wij 
kinderen met onderwijs in Wetenschap en technologie willen 
meegeven.
Met de kenniskringleden, vakdocenten van de iPabo, onder-
zoekers, leerkrachten en studenten zetten we ons in om met 
onderwijs en onderzoek bij te dragen aan het versterken van 
onderwijs in Wetenschap en technologie zodat kinderen van-
uit verwondering en fascinatie en met kennis en vaardigheden, 
de uitdagingen van de toekomst kunnen oppakken zodat deze 
generatie nog vele nieuwe ontdekkingen zal doen.
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