
In Europa is er de laatste decennia een groeiende 

aandacht voor de mogelijkheden om taal met 

wetenschap en technologie (W&T) te combineren. 

Ook in Nederland onderbouwen we dit concept 

inmiddels niet alleen wetenschappelijk, maar 

voorzien we dit ook van praktische handvatten. 

Dr. Martine Gijsel is associate lector taaldidactiek 

bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs 

van Saxion. Haar collega dr. Maaike Vervoort is 

ook aan Saxion verbonden en expert op het gebied 

van video en leren van leraren. Samen met andere 

partijen werken zij tussen februari 2017 en juli 2018 

intensief aan het project ‘Opschaling van taalgericht 

W&T-onderwijs’ (deel 2).

“We zien inmiddels dat veel leerkrachten en ook opleiders aan pabo’s hier heel enthousiast over 

zijn, vooral omdat zij zien dat hun leerlingen en studenten hier positief op reageren”, aldus Maaike 

en Martine.

Praktische kans voor bredere inbedding W&T
TechYourFuture steunt dit project financieel omdat het goed aansluit op haar doelstellingen. Deel 

1 van dit project is inmiddels afgerond, ten tijde van dit interview wordt volop gewerkt aan deel 

2. Martine: “Het integreren van W&T met taal is een kansrijke manier om W&T breder ingebed te 

krijgen in het curriculum van zowel basisscholen als pabo’s.” De insteek? Door tijdens de voorberei-

ding van W&T-lessen expliciet aandacht te besteden aan de beoogde W&T-inzichten én de taal die 

daarvoor nodig is, kunnen leerkrachten zowel het denken van leerlingen alsook hun taalontwikke-

ling bevorderen. Martine: “Het leuke is dat kinderen doorgaans enorm enthousiast zijn over W&T. 

Zonder dat ze het feitelijk door hebben, zijn ze met de handvatten van ons project, toegepast door 

hun leerkrachten, hun eigen taalvaardigheid aan het uitbreiden.”

Deel 1: focus op basisscholen 
W&T onderwijs vraagt veel van leraren basisonderwijs. Symen: “We zien dan ook dat veel leraren er 

moeite mee hebben. Zo hebben ze over het algemeen weinig vertrouwen in hun eigen kunnen om dit 

soort onderwijs te geven, vinden ze het lastig om leerlingen vakinhoudelijk te begeleiden, en hebben 

ze moeite met het managen van de klas tijdens onderzoekend en ontwerpend leren. Eveneens zagen 

we in dit onderzoek, en dit is heel belangrijk, dat leerkrachten weinig vakinhoudelijke kennis hebben. 

Vanuit hun eigen voortgezet onderwijs hebben zij hier vaak niet het juiste profiel voor gevolgd. 

Van de bèta vakken hebben ze over het algemeen weinig verstand. Dit raakt de kern: Inhoudelijk 

kennis hebben van wát je onderwijst, is een belangrijke factor in het géven van effectief W&T
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“Taalgericht 
W&T-onderwijs: 

van onderzoek 
naar praktische 

handvatten”

Dr. Martine Gijsel: associate lector 
taaldidactiek bij de Academie voor 
Pedagogiek en Onderwijs van Saxion 
en Dr. Maaike Vervoort: aan Saxion 
verbonden als expert op het gebied van 
video en leren van leraren
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onderwijs.” De conclusie? Leerkrachten hebben door een gebrek 

aan vakkennis over het algemeen weinig vertrouwen in hun 

eigen kunnen om effectief W&T onderwijs te geven. Dus kiezen 

zij voor gestructureerde methoden die houvast bieden. Symen: 

“Dit staat haaks op de onderzoekende instelling die we willen 

bevorderen bij de kinderen in hun klas.”

Leerkrachten vinden geïntegreerd 
W&T-onderwijs aantrekkelijker

Deel 1 van dit project focust dus op de leerkrachten van basis-

scholen en het samen met hen creëren van professio-

nele leergemeenschappen. Martine: “De essentie is dat 

we de deelnemers enerzijds expliciet begeleiden bij de 

taligheid van W&T zelf én anderzijds bij de taligheid van 

de bijbehorende didactiek.” Martine: “Het integreren van 

W&T met taal, zoals in deelproject 1 is beproefd, is een 

kansrijke manier om W&T breder ingebed te krijgen in 

het curriculum van de basisschool. De voordelen? Deze 

integratie bespaart tijd en leerkrachten vinden geïn-

tegreerd W&T-onderwijs aantrekkelijk. Bovendien sluit 

integratie met taal aan bij de talige aanleg en affiniteit 

van veel leerkrachten.”

Deel 2: de voordelen van blended 
learning benut

In deel 2 van dit project, genaamd ‘Opschaling van 

taalgericht W&T-onderwijs’, worden de ontwikkelde 

producten uit deelproject 1 ingezet in een cursus voor 

pabodocenten W&T en pabodocenten taaldidactiek. Maaike: 

“We hebben deze cursus ontwikkeld in samenwerking met 

collega’s van iPabo en Eduseries. In feite bieden we een inter-

actieve leeromgeving aan waarbinnen deelnemers aan de slag 

kunnen met taalgericht W&T-onderwijs. Het gaat om blended 

learning, waarbij we modules voor online leren, webinars en 

ook face-to-face-bijeenkomsten combineren. Bijzonder is dat 

de deelnemers van elkaar zien wat ze vinden van wat ze vinden 

van het aanbod in deze open leeromgeving en op elkaars 

bijdragen kunnen reageren. We hopen dat dit leidt tot onder-

linge uitwisseling, zowel tussen als binnen de verschillende 

pabo’s .” Maaike: “Vergeet niet, men is uiteraard al W&T-docent 

of taaldocent, maar men krijgt in deze digitale leeromgeving 

een beter zicht op de meerwaarde van de combinatie van deze 

beide vakgebieden. Ook inspireren we de deelnemers om met 

elkaar in gesprek te gaan.” Het ultieme doel is het leggen van 

een robuuste basis bij de deelnemers, voor verdere doorontwik-

keling van W&T-onderwijs. Martine: “In dit project onderzoeken 

we de opbrengsten van onze aanpak, zowel op docentniveau 

als op curriculumniveau.”

Effectmeting in de planning
Ruim 30 pabo-docenten van 12 hogescholen uit Nederland en 

uit Vlaanderen doen mee aan de cursus die is ontwikkeld in deel 

2 van het project. Ook een aantal experts op het gebied van we-

tenschapseducatie schreef zich in. Via de interactieve leeromge-

ving doen de deelnemers kennis op over taalgericht W&T-onder-
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wijs en wisselen zij ervaringen uit hoe zij deze didactiek in het 

pabocurriculum kunnen integreren. Deze train-de-trainermo-

dule moet pabo-docenten in staat stellen om nieuwe groepen 

(aanstaande) leerkrachten op te leiden in taalgericht W&T-on-

derwijs. Martine: “We gaan via effectmetingen na wat dit project 

oplevert, bijvoorbeeld wat de deelnemende pabo-docenten 

hun studenten hiermee concreet laten doen. Maaike: Of denk 

aan het doen van aanpassingen in het pabocurriculum. Maar we 

realiseren ons dat die veranderingen tijd kosten.”

Inhoudelijke inbreng Conferentie 
Taal en Technologie

In 2016 heeft TechYourFuture een conferentie Taal en Tech-

nologie georganiseerd waarvoor zij samen met Platform 

BètaTechniek en ExpertiseCentrum Nederlands een bundel 

Taal in de Context van W&T uitgegeven heeft. Martine: “Samen 

met een leerkracht van het SBO heb ik op deze conferentie een 

workshop verzorgd. Zij is vooral enthousiast over het feit dat 

onze methodiek ook al goed werkt bij kleuters. Eveneens zat ik 

in de ontwikkelgroep voor de bundel, samen met onder andere 

TechYourFuture en Platform Bètatechniek, om ons onderzoeks-

project zo laagdrempelig mogelijk naar buiten te brengen.”

Belang van samenwerken
In de professionaliseringsaanpak voor basisschoolleerkrach-

ten wordt in deelproject 1 van het project Taalgericht W&T-on-

derwijs samengewerkt door Universiteit Utrecht, Saxion, 

iPabo, NEMO en twee schoolbesturen en TechYourFuture. Bij 

deelproject 2, de opzet van de eerdergenoemde cursus voor 

pabodocenten, is TechYourFuture ondersteunend aan en inspi-

rerend voor een consortium van Saxion, iPabo, en Eduseries. 

Deze samenwerkingen zijn erg belangrijk en inspirerend, geven 

Maaike en Martine tot slot aan: “Je doet nieuwe ideeën van 

elkaar op en er ontstaan nieuwe netwerken. De onderlinge 

betrokkenheid is groot en je voorkomt blinde vlekken omdat je 

vanuit verschillende expertisegebieden werkt.”


