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Programma vandaag 

n  Uitwisseling lesplannen 
n  Van lesactiviteiten naar een visie op W&T 

onderwijs 
n  Wat doen jullie al en wat ontbreekt nog ? – 

de jaarplanning 
n  Toepassing materialen Eduscience 
n  Afsluiting en vooruitblik 

q  Beeld coaching  
q  Vaststellen van leeropbrengsten – 24 april 



Ervaringen lesplannen 

n  Uitwisselen ideeën & ervaringen 
q  Bespreek lesplan (en evt. tips /ervaringen met uitvoer) 

met collega van andere groep (duo partners uit elkaar) 
n  Vragen bij bespreking: 

q  Formuleer minimaal 1 TOP en 1 TIP  
q  Welke onderzoek- en ontwerpvaardigheden komen 

aan bod? 
q  Kun je het plan uitbreiden met:  

n  buitenschools leren (bijv. thuis, bedrijven, ouders, gemeente, 
technieklokaal)  

n  andere vakken nog niet genoemd (taal, rekenen, WO, 
creatieve vakken) 



Doelen 

Beoor- 
deling 

Inhoud Werk- 
vormen 

Faciliteiten, randvoorwaarden, onderwijsvisie 

Ontwerp van (W&T-)onderwijs 



Overtuigingen over W&T-onderwijs 

n  kinderen leren bij W&T iets van…. 
n  goed W&T onderwijs herken je aan…. 
n  door W&T onderwijs worden leerlingen … 

mensen 
n  en daarbij willen ons als … leerkrachten 

opstellen 

n  (Na)bespreking per bouw  
q  Wat is belangrijk(st)? 
q  Met welke elementen van ‘kernwaarden’ en ‘passie 

voor leren’ zie je raakvlakken (zie mindmaps) 



Ontwerp W&T onderwijs: samenhang 

q  Hoeveelheid: veel – weinig 
q  Docent: groepsleerkracht – vakleerkracht – iemand van 

buiten de school 
q  Didactiek: onbegeleid – instructie – O&O leren 
q  Intensiteit: korte les – groot project 
q  Verbondenheid: als los vak – geïntegreerd 
q  Plaats: klaslokaal – in de omgeving 
q  Differentiatie: alle kinderen zelfde – eigen programma 
q  Toetsing: niet – leerlingvolgsysteem 
q  Leerlijn: willekeurige onderwerpen – opbouw en 

afstemming in alle groepen 
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/Ŷ�ĚĞ�ůŝƚĞƌĂƚƵƵƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�
ǀŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ�
ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ƐŽŵŵŝŐĞ�ƉƵŶƚĞŶ�
ŽǀĞƌůĂƉƉĞŶ͘�/Ŷ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ�ƐĐŚĞŵĂ�ƐƚĂĂƚ�
ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ĂůŐĞŵĞŶĞ͕�ǀĞĞůǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞ�

Type onderzoek Wat is het? In welke context gebeurt dit?

>ŝƚĞƌĂƚƵƵƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŽĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�
ĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ǀƌĂĂŐ�
ŝŶ�ƚĞŬƐƚĞŶ�ŝŶ�ďŽĞŬĞŶ͕�
ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͕�ŬƌĂŶƚĞŶ͕�ŚĞƚ�
ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĞƚĐ͘

sĂĂŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ďŝũ�ĚĞ�
ǁĞƌĞůĚŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ�ǀĂŬŬĞŶ�
ǌŽĂůƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ĞŶ�
ĂĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞ͕�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ďŝũ�ĚĞ�
ƚĂůĞŶ͘�

WƌĂŬƟũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŽĞŬĞŶ�
ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ĂŶƚǁŽŽƌĚ�
ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞǀƌĂŐĞŶ�
ǀĂŶ�ŝĞƚƐ�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ŝŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͘�
�ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĚŽŽƌ�
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�ŽĨ�ŽďƐĞƌǀĂƟĞƐ͘

sĂĂŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ďŝŶŶĞŶ�
ƚŚĞŵĂƟƐĐŚ�ǁĞƌŬĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͕�ǁĂŶŶĞĞƌ�Ğƌ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŶĂĂƌ�ďĞƌŽĞƉĞŶ�
ǁŽƌĚƚ�ŐĞŬĞŬĞŶ͘�

�ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĞů�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŽĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�
ĞĞŶ�ĂŶƚǁŽŽƌĚ�ŽƉ�ĞĞŶ�
ǀƌĂĂŐ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�
ĞĞŶ�ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ͕�ĚŽŽƌ�ŝĞƚƐ�
Ƶŝƚ�ƚĞ�ƉƌŽďĞƌĞŶ͘

sĂĂŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ďŝũ�͚ƐĐŝĞŶĐĞ͛Ͳ
ǀĂŬŬĞŶ͘

KŶƚǁĞƌƉŽŶĚĞƌǌŽĞŬ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ�ŝĞƚƐ��
;ďŝũǀ͘ �ĞĞŶ�ĂƉƉĂƌĂĂƚͿ�Žŵ�ƚĞ�
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘

sĂĂŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ďŝũ�ƚĞĐŚŶŝĞŬ͘

^ŝŵƵůĂƟĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ KŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ�
ĚĂƚĂ�ƚĞ�ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�
ǀŝƌƚƵĞůĞ�ǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͘��

sĂĂŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ŝŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�
ůĞƌĞŶ�ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ĐŽŵƉƵƚĞƌ͘ �

ƚǇƉĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚŝĞ�ŝŶ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�
ŐĞďƌƵŝŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘��ĂĂƌŶĂ�
ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ǁĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐƚƌŽŵŝŶŐĞŶ�
ĚŝĞ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ�ǌŝũŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�
ůŝƚĞƌĂƚƵƵƌ�ŽǀĞƌ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ͘�

&ŝŐƵƵƌϮ͗�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ǀŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ
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4.2  De mate van sturing van 
het leerproces

/Ŷ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ�ƐĐŚĞŵĂ�ǁŽƌĚƚ�͚ƐƚƵƌŝŶŐ�
ďŝũ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ͛�ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͕�
ŵĞƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĞŶĞ�ŬĂŶƚ�ǀĞĞů�ƐƚƵƌŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�
ůĞƌĂĂƌ�ĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŬĂŶƚ�ǀĞĞů�ƐƚƵƌŝŶŐ�
ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐ͘��ŝũ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�
ůĞƌĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ǌŽǁĞů�ĚĞ�ůĞƌĂĂƌ�ĂůƐ�ĚĞ�
ůĞĞƌůŝŶŐ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŽƉ�ĚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ǁĂĂƌŝŶ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŐĂĂƚ͘�

Leraargestuurd 
onderzoek

Gezamenlijk gestuurd 
onderzoek

Leerlinggestuurd 
onderzoek

>ĞƌĂĂƌ�ďĞƉĂĂůƚ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͕�ĚĞ�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ͕�ŽƉǌĞƚ�
ĞŶ�ŵĞƚŚŽĚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘��Ğ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�
ǀŽĞƌĞŶ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�
Ƶŝƚ͘�,Ğƚ�ŬĂŶ�ŽŽŬ�ǌŝũŶ�ĚĂƚ�
ŝŶ�ĚĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŵĞƚŚŽĚĞ�ŽĨ�ůĞƐŬŝƐƚ�ĚĞǌĞ�
ƐƚĂƉƉĞŶ�Ăů�ǀĂƐƚ�ƐƚĂĂŶ͘

�Ğ�ůĞƌĂĂƌ�ďĞƉĂĂůƚ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͘��Ğ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�
ŬƵŶŶĞŶ�ǌĞůĨ�ŬĞƵǌĞƐ�ŵĂŬĞŶ�
ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌǀŽůŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘

�Ğ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ŬŝĞƐƚ�ǌĞůĨ�ŚĞƚ�
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ�;ƐŽŵƐ�ďŝŶŶĞŶ�
ĞĞŶ�ƚŚĞŵĂͿ�ĞŶ�ǁĞƌŬƚ�ǌĞůĨ�
ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ�
ĞŶ�ŽƉǌĞƚ�Ƶŝƚ͘��Ğ�ůĞƌĂĂƌ�
ďĞŐĞůĞŝĚƚ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘�

,ŽĞǀĞĞů�ƐƚƵƌŝŶŐ�ŚĞďďĞŶ�
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŶŽĚŝŐ�ďŝũ�ŚĞƚ�
leren? Wie bepaalt wat 
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ůĞƌĞŶ͍�tŝĞ�ďĞƉĂĂůƚ�
ŚŽĞ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�Ğƌ�Ƶŝƚ�ǌŝĞƚ͍�tŝĞ�
ŬŝĞƐƚ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͍��Ŷ�ǁŝĞ�
ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĞƚŚŽĚĞ͍��ů�
ĚĞǌĞ�ǀƌĂŐĞŶ�ǌŝũŶ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ŽƉ�ĚĞ�
ŵĂƚĞ�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ůĞƌĂĂƌ�ĞŶ�ĚĞ�
ůĞĞƌůŝŶŐ�ŚĞƚ�ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ�ƐƚƵƌĞŶ͘�

&ŝŐƵƵƌ�ϰ͗�^ƚƵƌŝŶŐ�ďŝũ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ Tanis et al. 2014 



Empirische cyclus 



www.wkru.nl - wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 



Van een les(senserie) W&T: 
q  Aspecten van W&T invullen in leerplan (formulier) 
q  Let op consistentie met visie 
q  Vorm: 3 groepen (elke groep alle bouwen aanwezig) 



Wat doen jullie al? - jaarplanning 

q  Samenhang (les)activiteiten en het leerplan 
n  Grote Wetenschapsdag, technieklokaal, Eduscience 

materialen, excursies, …. 

q  Wat ontbreekt nog, wat behoeft uitwerking / 
aanpassing, wat heb je zelf nodig? 



Toepassing Eduscience materialen 



Afronding en vervolg 
n  Vragen en opmerkingen 
n  Individuele begeleiding met beeld coaching  

q  wat heb je zelf nodig? 

n  Volgende fase – uitwerken en uitvoeren plannen 
n  Studiedag 24 april: vaststellen van opbrengsten 

W&T-onderwijs  



Landelijk kader – denken in drie dimensies  

n  Vakinhoud (kennis) 
n  Werk- en denkwijzen (vaardigheden) 
n  Attitude (houdingsaspecten) 

SLO, 2014 
Leerplankader W&T PO 
Kennisbasis NW&T onderbouw VO 



Opbrengsten meten – toetsing  
q  Vaardigheden Rubric Onderzoeken en Ontwerpen (VROO 

– UU / Windesheim Flevoland)  
q  Dimensions of Attitude Scoring (DAS – UTwente) 
q  Techniek Observatie Instrument (TOI – Talentenkracht) 
 

q  Vragenlijst Pedagogisch Didactisch Handelen (PDH – UU) 
q  Classroom Assessment Scoring System (CLASS – UU)  



Vragen op dit moment? 


