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Ben jij er klaar voor om uitdagend wetenschap en technologie onderwijs te 
geven? In het Techniekpact is afgesproken dat het vanaf 2020 verplicht is. Daar 
moet je nu toch wel eens mee gaan beginnen. 
 
Toch? 
 
Of begin je nu ongemakkelijk heen en weer te schuiven als je dit leest?  

 

 

Wees gerust, ik ontmoet regelmatig leerkrachten die haast een versleten stoel 
hebben van al dat schuiven. 

Ik heb gemerkt dat je hier niet alleen in bent.  
 
En dat is ook niet het enige waar ik achter ben gekomen. Sinds ik op 
verschillende basisscholen kom om begeleiding te geven rondom de invoering 
van W&T onderwijs (meestal in de vorm van onderzoekend en ontwerpend 
leren) kan ik wel zeggen dat ik je helemaal geen ongelijk geef dat je je wat 
ongemakkelijk voelt. 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2013/05/13/nationaal-techniekpact-2020
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Ik kom bij veel verschillende leerkrachten in de klas omdat ik co-teacher ben en 
veel één op één gesprekken heb. Tijdens deze gesprekken heb ik wel tien 
oorzaken van dit ongemakkelijke gevoel ontdekt.  

WEL TIEN!  

Niks bijzonders aan dat ongemak dus. 

Ik zal ze hier met je delen. 

Nog één ding: 

Bedenk je bij het lezen dat lang niet alle oorzaken van toepassing op jou 
zullen zijn (gelukkig maar zou ik zeggen).  

Ontdek tussen de tien redenen wat het gevoel bij jou veroorzaakt. Dit geeft je 
hopelijk houvast om met een ander gevoel aan de slag te gaan. 

 

 

Delen mag, kopiëren geeft, naast een chronisch gevoel 
van ongemak, ook vreselijke nachtmerries! 
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1 Nare herinneringen 
 
Associeer jij wetenschap en technologie onderwijs ook met de bètavakken? 
Hoewel je natuurlijk op allerlei gebieden onderzoek kan doen, is dit geen 
vreemde associatie. 
 

 
 
 
De verminderde toestroom van studenten naar de bètastudies (op alle niveaus 
trouwens) is voor de overheid ook een grote drijfveer geweest voor het 
verplichten van W&T in het basisonderwijs. 
 
En zeg eens eerlijk, hoe heb jij zelf onderwijs gekregen in de bètavakken? Denk 
daarbij aan de basis- èn de middelbare school. 
 
Als ik deze vraag aan leerkrachten stel, blijkt dat ze vooral op de middelbare 
school weinig plezier hebben beleefd aan de bètavakken. Maar ook op de 
basisschool werd er bij sommige al nauwelijks iets gedaan om het leuk en 
interessant te maken. Als ik doorvraag op wat er bedoeld wordt met leuk, dan 
gaat het de leerkrachten om  meer projectmatig onderwijs met vooral echt 
materiaal. 
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Zelf had ik wel een schooltuintje op de basisschool: een vierkante meter aarde 
waar we worteltjes konden laten groeien. Leuk denk je misschien, maar hoe 
verdeel je 8 wortels over een hele klas? Dat vierkante tuintje was namelijk niet 
van mij alleen, helaas…  
 
Op de middelbare school werd het er niet veel beter op. Net als de meeste van 
jullie, zat ook ik voornamelijk aan een tafeltje met een boek voor me. 
 
Resultaat? 
 
 

De bètavakken laten 
de meesten van ons zo 
snel mogelijk vallen.  

 
De gevolgen daarvan 
brengen mij gelijk bij 
het volgende 
ongemak. En die is 
misschien nog wel 
vervelender het 
krijgen van saai bèta 
onderwijs. 
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2 Kennisgat 
 

Wat betekent het als je een vak laat vallen? Niet dat je het leuk en interessant 
vindt, of wel? 

 
De meeste leerkrachten doen over deze periode uitspraken als: 
 
‘Ik ontdekte dat ik geen natuurkundetalent heb.’ 
 

‘Ik ben helemaal niet technisch.’ 
 

‘Ik riep gewoon heel hard dat scheikunde voor nerds is. Daar wilde niemand bij 
horen en maakte het minder erg om er slecht in te zijn.’ 
 

‘Ik kan nog geen stekker repareren.’ 
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Ben jij een leerkracht die van zichzelf vindt dat je niet technisch bent?  
Of dat je geen talent hebt voor de bètavakken?  
 
De kans is helaas vrij groot. Ik spreek maar weinig leerkrachten die op hun 
eindexamenlijst een bètavak hebben staan. Met een beetje geluk noemt er 
iemand biologie. 
 
Het gevolg is dat we een gebrek aan kennis en niet te vergeten zelfvertrouwen 
hebben op het gebied van de bètavakken. Deze combinatie maakt het er niet 
prettiger op dat wetenschap en technologie onderwijs nu verplicht is.  
 

Op veel basisscholen wordt het vak Natuur uit een methodeboek geven.  
 

 
 
 
Logisch, het geeft ons die zekerheid terug. Maar houden we uiteindelijk de 
negatieve ervaringen niet in stand? Want hebben we (deels) daardoor niet juist 
zelf die vakken laten vallen? 

 
Ik zie een vicieuze cirkel voor mij, jullie? 

 
Die negatieve ervaringen met de natuur komen bij kinderen trouwens niet 
alleen door de methodeboeken. Er is nog een andere oorzaak aan te wijzen 
waar jullie ongemak ook vandaan kan komen. 
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3 Last van prachtige natuur 
 
Heb jij een kind wel eens horen zeggen hoe prachtig de natuur is? 

Die kans is niet groot. Het is namelijk typisch voor volwassen om naar de 
schoonheid om ons heen te kijken. Je zou onze natuurbeleving zelfs romantisch 
kunnen noemen. Deze manier van kijken ontwikkelt zich in de puberteit.  
 

 
Prachtig toch? 

 
Daarmee is onze natuurlijkbeleving heel anders dan die van de kinderen. Een 
kind kan nog wel eens een mooie steen vinden, maar daarmee houdt de 
schoonheidsbeleving wel op. 
 
Hoe kijken kinderen dan? 

Kinderen waarderen de natuur om zijn gebruiksmogelijkheden. Kinderen 
willen spelen en ontdekken. Ze associëren de natuur niet met mooi, maar met 
nuttig en leuk. Schoonheid vinden ze alleen in losse onderdelen van de natuur, 
in een steen of bloem bijvoorbeeld. 
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Een positieve natuurbeleving is iets wat je doelbewust moet bevorderen.  
 
Maar dan wel de natuurbeleving van kinderen! Doe je dit niet, dan ontstaat er 
vervreemding. Je eigen houding is erg belangrijk bij het bevorderen. Maar 
waarschijnlijk is die dus op schoonheid gericht, wat niet bij de kinderen hoeft 
aan te sluiten! Ben jij je daarvan bewust? 
 

 
Wat doe jij als een kind bladeren of zelfs een 
hele tak van een boom aan het trekken is? Ik 
werd meestal boos: ze maken immers de mooie 
natuur kapot? 
 

 
Nee, ik raad je niet aan om nu radicaal anders te 
reageren. Het is niet oké om bomen te slopen. 
Maar misschien kun je eens vragen aan het kind 
waarvoor het de bladeren of de tak nodig 
heeft? Zoek daarna samen naar een alternatief. 
 

 

En leg vooral ook uit waarom het van sommige 
planten niet erg is als je ze plukt en van anderen 
weer wel (denk aan onkruid, of weegbree tegen 
de brandneteljeuk).  Leer de kinderen het 
onderscheidt te zien. 
 

 
Kijk eens door de ogen van de kinderen naar de 
natuur: valt er mee te spelen en te ontdekken? 
Deze manier van kijken zijn we verleerd en 
daarmee zijn we gelijk bij het volgende gevoel 
van ongemak. 
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4 Moet ik met ze meezoeken? 
 
Kinderen zoeken niet alleen naar speelmogelijkheden. Ze onderwerpen de 
natuur ook aan allerlei onderzoekjes. 
Onnodig kan je denken, alles is toch al ontdekt? Hoe nuttig is dat eigen 
onderzoek dan nog! Sla de boeken er maar op na of beter nog: zoek op 
internet. Alles is te vinden. 
 

Dan is het toch een kwestie van de antwoorden  
delen en uit te leggen hoe alles werkt? 

 
 

Waarschijnlijk ben jij ook gewend om uitleg te  
even, het oefenen van vaardigheden te 
begeleiden en daarna toetsen af te nemen? 
Want dat is lesgeven toch? Bij wetenschap & 
technologie zit dit net even wat anders. De 
kinderen gaan hun eigen kennis construeren. Ze 
gaan op zoek. 

 
 

Die zoektocht mag jij nu gaan begeleiden. 
 
 
En dat geeft jou een ongemakkelijk gevoel. Je bent het niet gewend. 
 
Ineens moet het anders.  En anders voelt echt niet zomaar prettig. Je bent uit je 
comfortzone. Of niet dan? De controle lijkt weg te vallen en je dreigt je grip op 
je lesgeven kwijt te raken. Wat een onveilige situatie! 
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Als leerkracht ben je geen wetenschapper en nu moet je de zoektocht naar het 
onbekende gaan begeleiden. Kortom, je moet je op nieuw terrein gaan 
begeven. Dat roept een hoop hulpvragen op: wat is een onderzoekende 
houding, hoe zit het nu met het directe instructiemodel en wat zijn nu de 
leerresultaten bij de kinderen?  
 

 
 
En je gaat hier fouten in maken, dat kan niet anders. Geen fijn idee? Laat ik je 
geruststellen, dat vindt niemand een fijn idee! Dat is zelfs hartstikke 
ongemakkelijk. Je rol als leerkracht verandert op deze manier, heb jij dat 
geleerd toen je op de Pabo zat? 

 
Er is nog een ander punt waarvan de kans klein is dat je dit al op de Pabo hebt 
geleerd. 
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5 Husselen maar 
 
Het feit dat je nu vakken moet gaan combineren vraagt een andere kijk op de 
lesstof. 
 
Hoe ziet jouw rooster eruit? Half uurtje lezen, uurtje rekenen,  kwartiertje 
spelling oefenen? Op veel roosters is de dag in veel kleine blokjes opgedeeld 
om alle onderwijstijd overzichtelijk en vooral inzichtelijk te krijgen.  
 
 

Maandag Activiteit 
8:30 Weekendverhalen met 

Coöperatieve werkvorm 
9:00 Lezen 
9:45 Spellingsspel 
10:00 Buitenspelen 
10:15 Eten en drinken 

Voorlezen 
10:30 Rekenen 
11:30 Taal 
12:00 Pauze 
13:00 Automatiseren rekenen 
13:15 Leescircuit 
13:45 Wereldoriëntatie  
14:45 Dag afsluiten 

 

 
Inzichtelijk voor wie? Ja, voor iedereen die komt controleren en invallen 
natuurlijk. Hoe toon je anders aan dat je genoeg uren aan elk vak besteedt? En 
hoe anders weet een invaller wat hij moet doen? Voor wie werken we eigenlijk? 

 
Waren dat niet juist de kinderen? 

 
Zeg nou zelf, al die vakken komen we toch ook niet los van elkaar tegen in het 
dagelijks leven? We hebben geleerd in hokjes te denken.  
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Vakken combineren is niet wat we gewend zijn. We knippen alles los. We zijn 
helemaal niet gewend om op zoek te gaan naar overlap. WANT DAT WAS OOK 
NOOIT DE BEDOELING! 
 
 

 
Mengen zorgt pas voor iets lekkers! 

 
 
Wat zeg je tegen een kind dat iets nieuws moet gaan doen? 
 

Probeer het maar eens. 
Of 

Oefening baart kunst. 
 
Ben je ook zo lief tegen jezelf? 

Grote kans trouwens dat je het oefenen zelf ook als ongemak ervaart. Leren is 
nou eenmaal ongemakkelijk. Maar dat is niet de enige reden. 
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6 Tijd voor jezelf 
 
Om te oefenen heb je tijd nodig. Heb jij die tijd?  
Krijg je de tijd, voel je de tijd? 
 

 

 
 

Nee? 
 

Wanneer moet het dan gebeuren? 
 
 
 
 

 
 

Het basisonderwijs zit vol met vakken en we hebben allemaal doelen voor de 
kinderen. Met een druk programma en het feit dat het zwaartepunt ligt bij 
rekenen en taal, is het erg lastig om te oefenen met wetenschap en technologie 
onderwijs. 
 

Welk signaal krijg je dan als leerkracht? Ik denk niet dat je steun ervaart of de 
ruimte voelt om te experimenteren. 
 

En als je er geen tijd voor krijgt, is het dan wel belangrijk? 
 

Ook voor leerkrachten geldt dat er geleerd moet worden. Zonder tijd en ruimte 
om (net als de kinderen) fouten te maken en die te verbeteren, zal wetenschap 
en technologie onderwijs altijd ongemakkelijk blijven. 
 

En nog iets: ook wij hebben (ik weet het, je hoort dit liever niet) feedback en 
een evaluatie nodig om de kunst te leren. Krijg jij wel eens een klassenbezoek 
tijdens je les onderzoekend leren? De meeste bezoeken vinden plaats tijdens 
reken of taal, dan laten we mooi even het directe instructiemodel zien, dat 
kennen we nou wel. 
 

Onderzoekend leren is trouwens net als het directe instructiemodel, wist je 
dat? 
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7 Gebruik het juiste gereedschap 
 

Je kunt wetenschap en technologie onderwijs het beste zien als een middel. Net 
als het directe instructie model, is bijvoorbeeld onderzoekend leren een manier 
om te werken aan leerresultaten. Beide organisatievormen zijn bij verschillende 
vakken in te zetten. 
 

 
 
 
Meestal praten we met elkaar over de doelen die we hebben met ons 
onderwijs. We werken ook aan een hoop doelen: tussendoelen, persoonlijke 
doelen, kerndoelen, einddoelen.  
 
Het denken in doelen mag nog steeds wel, geen probleem. Toch vergeten we 
hiermee dat ook onze werkvormen gespreksstof moeten zijn. Sterker nog, 
zonder na te denken over de juiste werkvorm, behaal je de doelen niet. Want 
zonder de juiste werkvorm geef je eerlijk gezegd gewoon slecht les. 
 
De kunst van het onderwijs is de juiste werkvorm te kiezen bij je lesdoel. Een 
vorm die ook nog past bij de groep die je dit jaar hebt. Werkvormen zijn het 
gereedschap van de leerkracht.  
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Met een hamer zaag je geen plank door.  
Met onderzoekend leren, leer je de rivieren van Nederland niet uit je hoofd. 
Met een directe instructie leer je niet hoe je kritisch denkt. 
 
 

 
 
 
In Nederland staan de lesdoelen zo goed als vast. Juist wat de werkvormen 
betreft hebben we veel vrijheid. Met elkaar over werkvormen praten betekent 
over onderwijs praten. 
 
Met het gebruik van vaste methodes zijn we dit niet meer gewend. Bij 
wetenschap en technologie gaat het juist over werkvormen, de doelen kun je 
vinden bij de andere vakken of maak gebruik van de 21st century skills. Weer 
een verklaring voor het ongemakkelijke gevoel. 
 
De volgende reden voor ongemak kennen we helaas van wel meer vakken. Het 
gaat helaas om een heel bekend onderwijsprobleem. 
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8 Waarmee dan? 
 
Materialen, wie zou er niet wat meer van willen hebben voor zijn klas? 

 
Misschien is het onze associatie met het woord technologie dat we aan 
kostbare spullen denken? Wetenschap en technologie vraagt om materiaal, 
natuurlijk. Dat hoeven geen ingewikkelde en dure spullen te zijn, maar het zou 
onzin zijn om te vertellen dat er niks voor nodig is. 
 
Ten eerste weet je misschien nog niet zo goed wat je moet gaan doen met 
wetenschap en technologie onderwijs. 
EN daarbij komt dan ook nog dat je niet weet welk materiaal je moet gaan 
regelen. 
 
Wellicht heb je hier geen last van, ik weet dat veel leerkrachten erg vindingrijk 
zijn als het op materiaal aankomt. Toch kan het zijn dat je bij zo’n nieuwe 
werkvorm wel een standaard boodschappenlijstje kunt gebruiken. 
 

 
Het kan zijn dat om die reden een aantal 
jaren terug de techniektorens zijn 
aangeschaft. Staan ze ook bij jou in de 
school? Wordt er veel mee gedaan? Dat is 
vast leerkracht-afhankelijk, of niet? 

 
 

 
Meer materiaal is nooit de oplossing, maar is wel nodig uiteraard. Als leerkracht 
moet je het materiaal kunnen beoordelen. Maar voel je je daar wel toe in staat? 
Moet je niet eerst weten hoe je onderwijs geeft in wetenschap & technologie, 
ervaring opdoen? Waar begin je: bij aanschaf van het materiaal of bij het leren 
lesgeven met deze nieuwe werkvorm? 

 
Of doe je het liever allebei niet? Ook die leerkrachten ontmoet ik genoeg. 
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9 Brullen in de supermarkt 
 

Heb jij ook zo'n hekel aan iets moeten? Ik wel hoor! 
 
Ik heb nog altijd die driftige peuter in mij. Die peuter die middenin de 
supermarkt gaat liggen brullen.  
Omdat het dwars wordt van moeten. 
 
En nu moeten we vanuit het Techniekpact  
wetenschap & technologie onderwijs geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik vind het leuk en zie (waarschijnlijk omdat ik het leuk vind) gelukkig ook 
waarom dit belangrijk is. Dit helpt mij in de beslissing mee te gaan. Als je met 
een wetenschapper in huis woont is dat een logisch gevolg denk ik. Dit betekent 
dat ik het makkelijk heb: iets waar je het belang van inziet, doe je ook 
makkelijker.  
 
Zoals je hebt kunnen lezen zijn er genoeg redenen waarom je je eerder 
ongemakkelijk dan gemakkelijk kunt voelen bij deze verplichting. 
 
Zie jij het belang van wetenschap en technologie onderwijs? Hebben ze jou al 
uitgelegd waarom je weer wat moet? Als dit niet het geval is, is de kans groot 
dat je ongemak ervaart. 
 
Ben je trouwens ook nog een vrouw?  
 
Dan is de kans zelfs groter dat je je ongemakkelijk voelt. Lees de laatste reden 
voor ongemak maar eens. 
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10 Juf zijn 
 
Laten wij in Nederland nu eens niet sterk zijn in het onderwijzen van 
wetenschap & technologie aan meisjes.  
 
Voor mij was dit een grote ontdekking (lees: grote schok) 

 
We denken allemaal dat we sekseneutraal reageren, maar dit blijkt niet te 
kloppen. Best vervelend om te lezen, of niet? Onderzoek uit 2008 (TIMSS, 
Meelissen en Drent) laat ons zien dat in alle Westerse landen meisjes net iets 
beter scoren in de bètavakken dan jongens, maar dat Nederland daar een 
uitzondering op is. 
 

 
Wij? Een uitzondering? 

Helaas wel… 
 

We blijken heel anders te  
reageren op meisjes dan op  
jongens. Ik noem even één  
voorbeeld om dit punt te  
verduidelijken: 
 
 
Als leerkracht stel je wel eens een vraag aan de klas en geeft daarna iemand 
(die wel of juist geen vinger omhoog had) de beurt om antwoord te geven. 
 
Stel nu dat er een technische vraag wordt gesteld en het meisje dat de beurt 
krijgt weet het antwoord niet of het klopt niet. Kan gebeuren, de leerkracht 
geeft een ander kind de mogelijkheid het antwoord te geven. 
 
Stel je nu voor dat er een technische vraag aan een jongen wordt gesteld. Ook 
deze leerling weet het antwoord niet of heeft het fout. Wat doet de leerkracht 
nu? Nee, hij geeft de beurt niet door. Bij een jongen vragen we veel eerder door 
of geven we een hint zodat hij er toch achter kan komen! 

 
We gaan er onbewust al vanuit dat hij het antwoord wel moet weten en geven 
hem nog een kans. 
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De jongen krijgt onze aandacht en leert inderdaad steeds meer bij. Het meisje 
krijgt het signaal: dit weet ik (weer) niet, ik ben hier niet goed in. 
 
En weet je wat zo erg is, ik heb dit het afgelopen schooljaar nog zien gebeuren. 
In een kleutergroep zelfs. Ik stond helemaal versteld toen mij dit opviel. Het 
gebeurt echt, is wat ik dacht. 
 
En rara, wat gaan al die meisjes later dan wel doen? Precies, die gaan naar de 
Pabo!  
 
(oké, niet allemaal natuurlijk) 
 

 
Ik wel   

 
Is het dan zo raar dat wij juffen niet staan te springen om wetenschap en 
technologie onderwijs te geven? Veel van ons hebben geleerd dat we hier 
slecht in zijn! Die verwachtingspatronen zijn onbewust nog steeds aanwezig. 
Want zeg eens eerlijk: verwachten wij stiekem niet nog steeds dat de meesters 
in onze school hier beter in zijn? 
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Herkenning?  
Hoe kom je er dan vanaf?! 
 

Zo zie je maar, er zijn nogal wat verklaringen voor het ongemakkelijke gevoel 
dat veel leerkrachten hebben rondom wetenschap en technologie onderwijs. 
Grote kans dat je er een aantal herkende bij jezelf (of bij collega’s?). 
Het gaat er nu om hoe je hier mee verder gaat.  
 
 

 
 
 
Weten waar je ongemak vandaan komt geeft vaak al rust. Het lezen van dit  
e-book geef je misschien al een duwtje in de rug om verder te gaan. Toch zal 
wetenschap en technologie een plek moeten krijgen binnen het team. Kan het 
ongemakkelijke gevoel en de oorzaken een gespreksonderwerp zijn bij jou op 
school? 
 
 
Want bedenk je wel, al die leerlingen die wel een talent voor wetenschap 
bezitten of aanleg voor techniek hebben verdienen ook een leerkracht die dat 
stuk in ze aanspreekt. 
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Wat kun je nu concreet doen? 
 

 
1. Stuur dit e-book door aan één of meerdere collega’s. Je hebt vast wel aan 
iemand gedacht tijdens het lezen. Mij maak je alleen maar blij als je het boek 
verspreidt. 
 
2. Maak gebruik van mijn wekelijkse lesinspiratie door op mijn site je  
e-mailadres achter te laten (onderwijsmetstijl.nl). Ik stuur je een les met een 
open eind zodat je alle kanten op kunt. Je hebt het vervolg in eigen hand. Beslis 
zelf of je er een uurtje voor gebruikt of er een wekenlang project van maakt. 
Het is geen kant-en-klare les, je krijgt de vrijheid er een eigen invulling aan te 
geven (doen!). 
 
3. Ga in gesprek op school. Je zult ontdekken hoe het met het ongemak van je 
collega’s is gesteld. Daarnaast kunnen jullie tips uitwisselen en de oorzaken 
bewust aanpakken. Mijn wekelijkse lestip kan ook voor meerdere groepen 
gebruikt worden zodat er een gezamenlijk project ontstaat. 
 
4. Ga Ontwerpend Leren als Leerkracht. Start jullie eigen ontwerpend leren 
proces op school. Het vorm geven van wetenschap en technologie onderwijs is 
net zo goed een ontwikkelproces als de projecten die je met de kinderen kunt 
doen. Ga experimenteren (ja, dat mag ook in het onderwijs!)  
 
  

http://www.onderwijsmetstijl.nl/
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Ik begeleid ontwerpend leren voor volwassenen en doe 
onderwijsexperimenten met teams. Daarbij zijn de fases van ontwerpend en 
onderzoekend leren net zo goed te gebruiken. 
 
Voorbeeldvragen zijn: 
 

• Hoe gaan we onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven op onze 
school? 

 

• Hoe willen wij meer vrijheid bij de leerlingen neerleggen? 
 

• Hoe gaan we het onderwijscurriculum meer flexibel inzetten? 
 
Zit jouw vraag er niet bij? Dat kan heel goed. Elke school heeft zijn eigen 
aandachtspunten. Stuur vooral je eigen ontwikkelvraag door of we formuleren 
hem samen. 
 
Begin in het groot of klein. 
Als je maar ergens mee start! 
 
 

 Merel 
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