
In 2020 wordt van iedere basisschool verwacht dat zij aandacht besteedt aan 

kennisgebieden onder de overkoepelende paraplu van Wetenschap & Technologie 

(W&T). Om scholen daarbij te ondersteunen ontwikkelde het expertisecentrum 

voor techniekonderwijs TechYourFuture onder andere een W&T Kompas. “De eerste 

praktijkervaringen in de pilot met zes basisscholen zijn zeer positief”, aldus  

Marieke Krakers en Sharon Holterman.

Marieke Krakers MSc is Onderwijskundig Teamcoördinator bij 

TechYourFuture. Sharon Holterman MSc is Onderwijskundig 

Projectleider bij TechYourFuture en Docent/Onderzoeker bij 

het Lectoraat Innovatief en Effectief onderwijs. Zij ontwik-

kelden het W&T Kompas, begeleidden de pilot en zetten nu 

de lijnen uit voor de aanstaande digitale doorontwikkeling 

ervan. Sharon: “Het W&T Kompas is in feite een diagnose- en 

ontwikkelingsinstrument om scholen handvatten te bieden 

bij het inbedden van Wetenschap & Technologie in de school-

organisatie. Het kan fungeren als een praktische nulmeting 

én ondersteunt teams vervolgens bij het formuleren van 

ontwikkeldoelen.” Het voornaamste doel van het W&T  

Kompas is schoolteams inzicht te verschaffen in de mate 

waarin Wetenschap & Technologie is ingebed in hun  

schoolorganisatie en wat mogelijke ontwikkeldoelen zijn.

Werking in vogelvlucht
Marieke: “We starten met een gesprek met de directeur van 

een basisschool en eventueel de W&T coördinator. Behalve 

dat we een goede indruk krijgen van de school, kunnen we 

tijdens dit gesprek ook nagaan of het W&T Kompas inderdaad 

de juiste eerste stap is. Via een vragenlijst scoren alle team-

leden vervolgens individueel op een 15-tal indicatoren. Dan 

volgt een consensusbijeenkomst, hierin brengen we op basis 

van de scores op de 15 indicatoren het gesprek inhoudelijk op 

gang. Waar staan het team en de individuele leerkrachten op 

weg naar de inbedding van W&T? Daartoe hanteren we vier 

mogelijke fases waarin de school zich kan bevinden.“ Sharon 

geeft twee voorbeelden van indicatoren: “Zoals de mate waar-

in inhoudelijke kennis, vaardigheden en een onderzoekende 

houding ten aanzien van W&T aanwezig is binnen het team. 

Ook de visie van de school op W&T-onderwijs en hoe zij deze 

visie uitdragen.” Alle verzamelde informatie vormt de basis om 

vervolgens heldere en praktische vervolgstappen binnen de 

school te zetten.

Samen ontwikkeldoelen formuleren
Het W&T Kompas biedt de mogelijkheid om gezamenlijk 

ontwikkeldoelen te formuleren. Er worden enkele indicatoren 

geselecteerd door het team waarvan men gezamenlijk vindt 

dat deze doorontwikkeld moeten worden. De school maakt 

dus zelf een selectie uit de ontwikkeldoelen op basis van hun 

eigen prioriteiten. Sharon en Marieke: “In de ideale situatie 

laten we die aansluiten op de ontwikkelingen die binnen de 
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deelnemende basisschool wellicht al gaande zijn op het vlak 

van W&T. Dit is ook bevorderlijk voor de motivatie. De doelen 

worden helder geformuleerd en concrete actiepunten afge-

sproken.” Na verloop van tijd kan, al dan niet met hulp van 

de auditor, in een nameting worden bepaald of de gestelde 

doelen zijn bereikt. Vervolgens kun je samen aanvullende 

acties ontwikkelen. Het praktische diagnose- en ontwikkelin-

strument W&T Kompas is inmiddels op zes verschillende  

pilotscholen ingezet. “Dit resulteerde in alle gevallen in een 

gestructureerd gesprek over wetenschap- en techniekonder-

wijs, in concreet geformuleerde ontwikkeldoelen”, conclu-

deren Marieke en Sharon. Een evaluatie van de pilot heeft 

inmiddels geleid tot het aanscherpen van het instrument, bij-

voorbeeld door een nog concretere formulering van vragen. 

In feite zal het W&T Kompas continu in ontwikkeling blijven.

Digitale doorontwikkeling
Het W&T Kompas is nu nog een papieren methode. Sharon 

en Marieke werken intensief aan een digitale variant om de 

praktische en efficiënte inzet ervan een grote impuls te geven: 

“We ontwikkelen het W&T Kompas door tot digitaal platform 

met daarbinnen de vragenlijst, de visualisatie van de consen-

susbijeenkomst, de geformuleerde ontwikkeldoelen en de 

eindrapportage. Uiteraard blijven de gesprekken aan tafel, 

zoals de consensusbijeenkomst, gehandhaafd. Want het is 

cruciaal dat de auditor ter plekke met gerichte vragen continu 

kan blijven inspelen op wat er leeft binnen het team op het 

vlak van W&T. Dit maakt ons W&T Kompas, met zijn fysieke 

bijeenkomsten, ook onderscheidend van de compleet digitale 

scans via internet. Daarin mist eenvoudigweg een cruciale 

component: de persoonlijke maatwerkgesprekken aan tafel 

bij de scholen met het team. Uit de pilot kregen we van de 

digitale W&T Kompas via een website, op diezelfde website 

ook ruimte om hun eigen voortgang in dit W&T proces te 

monitoren.”

Uitrol in heel Nederland
Tot slot maakt de digitale variant het voor Sharon en Marieke 

eenvoudiger om auditoren te trainen om scholen bij de 

digitale inzet van het W&T Kompas te begeleiden. Een ander 

groot voordeel van de digitale variant van het W&T Kompas 

via een speciale website is uiteraard dat er via internet veel 

meer scholen in één keer mee zijn te bereiken. Marieke: 

“Aanvullend hierop zoeken we landelijk partners die in hun 

specifieke regio de rol van auditor kunnen vervullen en in hun 

regio scholen bereiken. Dit start met de training van deze  

auditoren door ons, daarmee borgen we dat de kwaliteit van 

het W&T Kompas, en de onderwijskundige kennis die daar-

achter ligt, ook bij een uitrol buiten onze regio gewaarborgd 

blijft.” Met het oog op de genoemde landelijke uitrol, zijn 

Sharon en Marieke ook druk doende met het ontwikkelen van 

een zogeheten train-de-trainer module. Sharon: “Uiteraard 

moet eerst de digitale variant van het W&T Kompas helemaal 

klaar zijn.”

Behoefte aan visie en gespreken  
in een veilige setting

Wat zien Sharon en Marieke eigenlijk als grootste hobbel voor 

scholen om W&T in 2020 ingebed te krijgen? “De grootste 

behoefte ligt bij een duidelijke visie vanuit de school op dit 

proces. Het belangrijkste is een visie die gedragen wordt 

door het hele team. De schoolleiding heeft hierin wel een 

belangrijke rol. Ook zien we begripsverwarring rondom de 

termen wetenschap en technologie en onderzoekend en 

ontwerpend leren. Gelukkig bleek uit de pilot dat het W&T 

Kompas als een ideaal en praktisch instrument wordt gezien 

om met elkaar, onder onze neutrale leiding, dit gesprek 

binnen je school op een veilige en constructieve manier 

aan te gaan. Aangevuld met praktische voorbeelden én 

adviezen waar je gericht mee kunt starten. Bemoedigend 

is dat opvallend veel basisscholen al actief waren met W&T, 

maar dit niet als zodanig benoemden, kaderden of zelfs maar 

herkenden. Een positief gegeven dat is te benutten als stevig 

startpunt voor een visie vanuit de schoolleiding waarop 

voortgebouwd kan worden. Vooral van belang om de toch 

al zo drukke leerkrachten te doen inzien dat W&T er niet 

bijkomt, maar vaak al een geïntegreerd onderdeel is van de 

dagelijkse onderwijsactiviteiten.”

scholen terug dat zij die meerwaarde bijzonder vinden, vanuit 

onze rol als neutrale gespreksleider tussen alle deelnemers tij-

dens de gesprekken op school. Binnen de aangegeven kaders 

wordt het gesprek aangegaan over onderwijs ten aanzien van 

Wetenschap & Technologie.”

Eigen voortgang digitaal monitoren
Zoals gezegd, bepalen Sharon en Marieke samen met de deel-

nemende school ontwikkeldoelen en monitoren de resultaten 

daarvan. Die zijn digitaal in te voeren en daarmee eenvoudig 

met de nulmeting te vergelijken. Sharon: “Hiermee groeit het 

W&T Kompas ook uit tot een praktisch evaluatie-instrument in 

het complete ontwikkeltraject dat de deelnemende scho-

len doorlopen. Uiteindelijk helpt de digitale variant van het 

W&T Kompas scholen zelfstandig evaluaties uit te voeren en 

daar acties op te enten, zonder dat de begeleiding vanuit de 

auditor nodig is.”

Nog meer voordelen van  
digitalisering W&T Kompas

De digitalisering van het W&T Kompas biedt nog een aantal 

aanvullende voordelen, denk vooral aan de analyse van alle 

data die een school in het vervolgproces na de gesprekken 

produceert, zoals de ingevulde vragenlijsten. “Die data is 

daarmee duurzaam verzameld en leidt tot betere analyses 

en dus adviezen. De onderwijskundige leider of schoolleider 

heeft hier toegang tot. Ook kunnen we er betere presentaties 

mee maken voor de teamleden”, aldus Sharon en Marieke. 

Met dit instrument in digitale vorm verwachten Sharon en 

Marieke makkelijker nog meer scholen te kunnen ondersteu-

nen bij het vormgeven van hun onderwijs vanuit het thema 

Wetenschap & Technologie: “Zij krijgen, naast toegang tot het 

TechYourFuture
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