
In 2020 hebben alle Nederlandse basisscholen aandacht voor wetenschap en technologie 

(W&T) in hun curriculum. TechYourFuture ondersteunt leerkrachten bij het vormgeven 

van W&T-onderwijs. Dit start al op de pabo van Saxion. Dr. ir. Anika Embrechts en Sharon 

Holterman MSc zijn hier nauw bij betrokken vanuit onder meer TechYourFuture: “Door 

al onze activiteiten met elkaar te verbinden bieden we po-scholen een helder pallet van 

mogelijkheden op grond waarvan zij zelf hun vervolgstappen kunnen bepalen om W&T in 

2020 ingevoerd te hebben. De succesvolle regionale Twentse samenwerking op het gebied 

van W&T zien we langzamerhand ook landelijk aanslaan.”

Anika Embrechts is docent en onderzoeker en geeft onder 

andere Natuuronderwijs en Techniek op de pabo (Saxion)  

en het mbo (ROC van Twente). Ook is zij docent bij de post-

hbo opleiding Onderwijskundig Expert Wetenschap &  

Techniek. Sharon Holterman is Onderwijskundig Projectleider  

TechYourFuture en docent/onderzoeker Lectoraat Innovatief 

en Effectief onderwijs.

Professionele leergemeenschappen  
in Twente

Twente kent inmiddels een aantal professionele leergemeen-

schappen. Anika: “Dit zijn groepen van leerkrachten die 

samen met experts werken aan het ontsluiten van essentiële 

kennis voor het beroepenveld. De kern is dat we nagaan 

wat een leerkracht op dit gebied hiervoor nodig heeft. In 

zo’n professionele leergemeenschap ontwikkelen we vooral 

digitale producten die het totale beroepenveld helpen om 

een essentiële schoolontwikkeling te realiseren.” Veel van 

deze materialen zijn inmiddels online te vinden als Open 

Educational Resources (OERs). Zo ook voor materialen die 

scholen en leerkrachten bij de invoering van W&T-onderwijs 

ondersteunen.

Direct borging op pabo
Bijzonder is dat er via Anika en Sharon een directe link 

ligt met het pabo-onderwijs op Saxion: “We nemen alle 

producten die we ontwikkelen binnen deze professionele 

leergemeenschappen rechtstreeks mee naar het curriculum 

van de pabo op Saxion. Het voordeel? We bereiken hiermee 

direct ook alle toekomstige leerkrachten. We borgen zo de 

toepassing van deze nieuwe leerproducten voor de toekomst. 

Pabo-studenten zien dat we werkveld en pabo steeds dichter 

bij elkaar brengen, omdat we samen leren binnen deze pro-

fessionele leergemeenschappen. Voorheen gaven pabo-stu-

denten aan dat die kloof soms groot was, nu dichten we die. 

Eveneens zetten we hierbij in op nascholing van leerkrachten 

die al werken vanuit de thema’s van de professionele leerge-

meenschappen, zoals uiteraard op het thema W&T.”

Vervolgonderzoek naar succesfactoren 
duurzame integratie W&T

Op dit moment werkt men in Twente aan vervolgonderzoek 

rondom duurzame integratie van W&T vanuit de professionele 

leergemeenschap, gefinancierd door Techniekpact Twente,  

de provincie Overijssel en TechYourFuture. Anika licht  
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enthousiast toe: “Dit onderzoek focust op de zojuist  

geschetste professionele leergemeenschappen met leer-

krachten uit het werkveld.” Inmiddels zijn zeven van de 16 

stichtingen die samenwerken in het Kennisnetwerk Lerende 

Leraren Twente hierbij betrokken. In 2019 start hopelijk een 

vervolgonderzoek waarmee we willen we vaststellen welke 

factoren effectief bijdragen aan duurzame integratie van 

W&T in het onderwijs. Hierbij ligt de focus van professionali-

sering niet langer bij de individuele leerkracht, maar wordt er 

gebruik gemaakt van netwerkleren binnen het Kennisnetwerk 

Lerende Leraren. Deze collectieve focus betrekt de complete 

keten, waardoor kennisontsluiting niet langer afhankelijk 

is van individuele leerkrachten of experts, maar binnen het 

gehele Kennisnetwerk Lerende Leraren mogelijk is.”

Wederzijds leren van elkaar
Anika: “Met dit vervolgonderzoek willen we zicht krijgen op 

succesfactoren voor duurzame integratie van W&T in het on-

derwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van op het collectief 

gerichte professionalisering. Daarbij onderzoeken we ook 

hoe we binnen ons netwerk steeds meer leerkrachten buiten 

professionele leergemeenschappen kunnen bereiken. De 

kernvragen zijn: Wat maakt onze professionele leergemeen-

schappen en het verdelen van de daarbinnen ontwikkelde 

leermaterialen effectief? Welke componenten zitten erin 

waardoor dit ontwikkelconcept werkt? Hoe kunnen we door 

het verspreiden van digitale materialen zorgen dat er overal 

geleerd wordt, ook buiten onze professionele leergemeen-

schappen? 

veel materiaal en begeleiding is en dat scholen daardoor niet 

steeds opnieuw zelf het wiel hoeven uit te vinden. Ze kunnen 

efficiënt gebruikmaken van alle partners die daar op dit 

moment aan bijdragen. Daardoor kunnen zij een veel betere 

en snellere kwaliteitslag in het po maken op het vlak van W&T 

via een vliegwielwerking. Sharon: “Denk aan de inzet van de 

collectief ontwikkelde digitale materialen die snel zijn aan te 

passen aan de specifieke situatie op school.”

Nadruk op regionale samenwerking
Graag wil Sharon de regionale samenwerking benadrukken. 

Recent heeft zij veel gesproken met schoolbestuurders en 

leerkrachten in zowel Twente als in de Stedendriehoek.  

Sharon: “Er zijn hele mooie ontwikkelingen. Scholen willen 

graag een stap verder zetten met W&T, maar weten niet bij 

wie ze daarvoor kunnen aankloppen. Zij zien door de bomen 

het bos niet meer. Er zijn veel initiatieven op dit vlak en 

tijdens de netwerkmiddagen proberen wij deze initiatieven 

te bundelen, zodat het aanbod gecentraliseerd wordt en 

overzichtelijk kan worden benut.”

Aandacht voor alle doelgroepen  
uit het onderwijs

Sharon: “In deze netwerkmiddagen komen ook al onze  

onderzoeken van de afgelopen jaren mooi samen. Hierbij 

zetten we bewust in op verschillende doelgroepen, variërend 

van pabo-studenten en leerkrachten uit het po tot en met  

onderwijskundig leiders zoals directies en bestuurders. 

De laatste groep heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan 

begeleiding bij visieontwikkeling. Terwijl de leerkrachten 

meer concrete vragen hebben over de feitelijke inzet van 

W&T, bijvoorbeeld in leerlijnen. In het workshopaanbod 

houden we rekening met de verschillende doelgroepen die 

we gaan ontmoeten tijdens de netwerkmiddagen voor het 

primair onderwijs.”

Aandacht voor follow up
Aanvullend op deze netwerkmiddagen voor het po 

ontvangen de deelnemers een routekaart met tal van 

vervolgactiviteiten. Sharon: “Pabo-studenten en leerkrachten 

uit het basisonderwijs tot en met onderwijskundig leiders 

zoals directies en bestuurders kunnen hiervan gebruikmaken 

om vervolgstappen te zetten.” Anika: “Duurzame integratie 

van scholen is maatwerk. Dus kies je je eigen route richting 

2020. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Stel, een school 

wil meer ervaring opdoen met onderzoekend en ontwerpend 

Aanloop naar groot landelijk onderzoek: 
SPRONG Educatief

Daarnaast werken we ook nog aan een landelijke aanvraag, 

geeft Anika aan: “SPRONG Educatief. Deze aanvraag zet speci-

fiek in op het structureel verbinden van bestaande samenwer-

kingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte 

onderwijsonderzoek. We zijn nu bezig met de vooraanmel-

ding. We willen onder andere nagaan hoe we het Twente 

netwerk en de leeropbrengsten op het vlak van W&T, samen 

met andere W&T-netwerken buiten onze regio, landelijk 

kunnen verbinden. Daarmee krijgen wij de mogelijkheid in 

handen om ook landelijk meters te maken, samen te leren en 

op te leiden, ook weer met de verbinding vanuit het onder-

wijsveld naar de pabo’s. De insteek is dat we van alle regionale 

samenwerkingen, in Twente en daarbuiten, de best practices 

verzamelen en opschalen naar een sterk landelijk netwerk.” 

Netwerkmeetings primair onderwijs
Anika en Sharon organiseren in het voorjaar van 2019 

organiseren netwerkmiddagen voor het primair onderwijs 

in Twente en Stedendriehoek. Sharon: “We laten scholen uit 

het primair onderwijs zien wat voornamelijk het werkveld po 

de afgelopen periode met W&T heeft gedaan. Deze netwerk-

middagen zijn een kick-off van al onze activiteiten tot 2020 

gericht op de invoering van W&T in het basisonderwijs. Deze 

bijeenkomsten bieden scholen de kans om na te denken over 

wat hun volgende stappen zouden kunnen zijn richting de 

inbedding van W&T.” Tijdens deze netwerkmiddagen laten 

verschillende leerkrachten, studenten en directeuren, samen 

met onderzoekers en pabo-studenten, zien dat er al heel 
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leren. We gaan volgend jaar, samen met pabo-studenten en 

leerkrachten, mogelijkheden bieden om écht aan de slag te 

gaan met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend 

leren. Vervolgens kunnen de deelnemers die opbrengsten 

meenemen naar hun school. Zij doen ervaring op met die 

thema’s en kunnen tijdens de workshops al bedenken hoe 

ze dit in school kunnen toepassen en borgen. Ook zien 

we dat scholen een visie willen schrijven over hoe zij deze 

ontwikkelingen voor de korte en lange termijn voor hun 

school voor ogen hebben. Wij kunnen directies ondersteunen 

en verder helpen professionaliseren, door met hen te sparren 

en voorbeelden te tonen van hoe andere scholen dit al 

hebben aangepakt. Kortom, wij kunnen alle mogelijkheden 

en partners effectief met elkaar verbinden vanuit onze 

spilfunctie.”


