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Wetenschap en Technologie (W&T) maakt nieuwsgierig 
en stimuleert kinderen tot creatief, kritisch en onder-
nemend gedrag. Door samen op onderzoek uit te gaan en 
oplossingen te bedenken, raken kinderen vertrouwd met 
de samenleving van vandaag en morgen. Een samen-
leving waarin technologisering en digitalisering steeds 
 belangrijker worden. 

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de 
wereld om hen heen én naar de rol die zij nu en straks 
kunnen spelen in onze samenleving. Vaak worden voor-
keuren voor beroepen al op jonge leeftijd, tussen de 9 en 
14 jaar, gevormd. Door kinderen uit te dagen nieuwsgierig 
te zijn en een onderzoekende en ontwerpende houding te 
ontwikkelen, helpen we ze hun talenten te ontdekken en 
bereiden we ze voor op de wereld van morgen. 

We denken dat veel basisscholen Wetenschap en  Technologie 
en Onderzoekend en Ontwerpend leren heel belangrijk vin-
den. Maar we weten tegelijk ook, dat veel leerkrachten het 
best lastig vinden om wetenschap en technologie in te pas-
sen in een toch al overvol onderwijs-jaarprogramma. 

De insteek in dit koffietafelboek is om onderwerpen die toch 
al in het onderwijs aan bod komen te bekijken vanuit de in-
steek van wetenschap en technologie. Dit boek schetst een 
overzicht van waar het in Wetenschap en Technologie en 
in Onderzoekend en Ontwerpend leren om gaat. Het helpt 
bovendien met het zetten van een paar leerstappen in 
wetenschap en technologie. 

In dit boek is de wereld van wetenschap en technologie 
uitgewerkt in een aantal thema’s, die weer onderverdeeld 
zijn in:

 • een informatief deel;
 •  een deel dat je samen met je team kunt doen 

en bespreken;
  •  een deel ter inspiratie om zelf in je groep uit 

te voeren en;
 • inspiratiebronnen voor verdere verdieping. 

Colofon
Redactie:
Dr. Hanno van Keulen (Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland), Dr. Nicole van Aar (docent wetenschap 
& technologie, pabo Windesheim Zwolle), Marlies Aldewereld-Paenen MA (onderzoeker wetenschap & technologie, Windesheim 
Flevoland), Manon Schrijnemaekers MSc (instroom- en aansluitingscoördinator Techniek, Windesheim Zwolle), Carlijn Veldhorst MSc 
(onderwijskundig advies, TechYourFuture).

Fotografie:
Shutterstock, Inc.

Concept en vormgeving:
Factor 12 B.V.

Dit koffietafelboek is tot stand gekomen in samenwerking 
met TechYourFuture, Lieke Koot (docent bouwkunde, 
Windesheim Zwolle), Robert Blanken (voormalig docent 
Natuur & Techniek Windesheim Zwolle). 

De inzichten zijn opgedaan tijdens het TechYourFuture 
project “Systeemscheidingen doorbreken in funderend on-
derwijs in Wetenschap & Technologie“. 

Wij danken hierbij de volgende scholen hartelijk voor hun 
bijdrage aan dit project:

 • De Duyvencamp Zwolle;
 • Talentum Zwolle (voorheen Klokbeker Zwolle);
 • De Octopus Zwolle;
 • De Wendakker Zwolle;
 • De Werkschuit Zwolle;
 • De Zevensprong Dronten;
 • Het Zuiderlicht Dronten;
 • Het Palet Almere;
 • Columbusschool Almere;
 • 3Sprong Lelystad.

V
O

O
RW

O
O

R
D

Dit koffietafelboek is tot stand gekomen in samenwerking 
met TechYourFuture, Lieke Koot (docent bouwkunde, 
Windesheim Zwolle), Robert Blanken (voormalig docent 
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Wij wensen jullie 
veel lees- en leerplezier toe!
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Theedrinken
Het is pauze. Heb jij dan ook zo’n zin in thee of koffie? Op 
zo’n vraag kun je natuurlijk gewoon ‘ja’ zeggen (of ‘nee’, als 
jij een van de weinige Nederlanders bent die niet van koffie 
of thee houdt). Maar je kunt er ook anders op reageren. 
Hoe komt dat eigenlijk, dat je zin krijgt in koffie? Krijg je die 
zin in koffie omdat je de geur van koffie ruikt of wanneer 
je de koffie ziet? Gaat er een soort wekker in jezelf af die 
zegt: “Het is nu tijd voor koffie?”.

Allemaal vragen. En wie vragen stelt, is nieuwsgierig. 
Nieuwsgierigheid, of verwondering, is de basis van on-
derzoekend en ontwerpend leren, en daarmee van weten-
schap en technologie. Wie nieuwsgierig is wil antwoorden 
op vragen. Om een antwoord te krijgen moet je iets doen, 
en dat noemen we onderzoek. 

Onderzoek doen kan heel ingewikkeld zijn maar je kunt 
er vrijwel altijd een aantal stappen of fases in onder-
scheiden. Die stappen geven we hier weer in de vorm 
van de onderzoekscyclus. 

Waarom is het nu zo belangrijk om onderzoek met kinderen 
te doen? Je kunt toch ook het antwoord op je vraag opzoe-
ken? In boeken of op internet bijvoorbeeld. Inderdaad, vaak 
kan dat. Typ ‘behoefte aan koffie’ in op een zoekmachine 
op internet en je krijgt verwijzingen naar allerlei websites. 
Dat gaat veel sneller en de kans op fouten of vergissingen 
is kleiner. Maar, niet op elke vraag is al een antwoord te 
vinden. Sommige informatie blijkt onbetrouwbaar of on-
zinnig. En, dat is het belangrijkste, het doel van onderzoe-
kend leren is vooral dat kinderen vaardiger worden in de 
verschillende stappen van het proces, zoals vragen stellen, 
verkennen, onderzoek opzetten en uitvoeren en conclusies 
trekken. Feitenkennis kun je leren uit een boekje, maar 
vaardigheden moet je leren door denken en doen.

Voer het voorgestelde onderzoek in de klas eens uit in je 
team. Hoeveel thee/koffie drinken jullie gezamenlijk in een 
week? Hoe kunnen jullie dat meten? Hoe houden jullie dat 
bij? Hoe trekken jullie conclusies? Etc.

Wij hebben een vraag waarvan we zeker weten dat je die 
met de groep kunt onderzoeken, en waarop je het ant-
woord nergens kunt vinden. Die vraag is: “Hoeveel thee 
drinken we met zijn allen (op school, thuis, waar dan ook) 
in een week?” 

Wat je van zo’n vraag kunt leren is niet zozeer het ant-
woord (dat komt vast niet in de krant te staan) maar wel 
waar je aan moet denken bij het opzetten en uitvoeren van 
een onderzoek. Hoe zou jij nagaan hoeveel thee jij in een 
week drinkt? Vergelijk de dingen waar jij aan denkt met 
waar kinderen aan denken. Bijvoorbeeld hoe je hoeveel-
heden kunt meten. Ga je aan de slag met een maatbeker, 
of tel je het aantal kopjes, of gebruik je een weegschaal?

Ook kun je met de kinderen nadenken over het trekken 
van conclusies: hoe zeker zijn we bijvoorbeeld van het ant-
woord dat we hebben gevonden? Zou dit resultaat ook op 
andere scholen gevonden worden? Zouden we hetzelfde 
vinden in een andere week van het jaar? Moeten kinderen 
die geen thee drinken meegeteld worden of juist niet?

Dit is een erg leuk boekje over koffie met allerlei interes-
sante weetjes:

Kingston, L. (2015). 
How to make coffee. 
The science behind the bean. 
Lewes: Ivy Press.
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Om ervaring op te doen met onderzoekend leren gaan we 
een onderzoekje doen naar theedrinken. De essentie van 
onderzoek doen is dat je een antwoord wilt hebben op 
een vraag. Dus de eerste stap is gezamenlijk vaststellen 
welke vraag dat is. Wat willen jullie weten over koffie- of 
theedrinken? Neem drie minuten de tijd en schrijf zo veel 
mogelijk dingen op over koffie- of theedrinken waar je 
meer over zou willen weten.

Zo’n lijst kan lang zijn en heel divers. Dit is een belang-
rijke ervaring met onderzoekend leren: het kan letterlijk 
alle kanten op gaan! Wat vind je daarvan? Het is duidelijk 
dat onderzoekend leren over theedrinken anders gepland 
en georganiseerd moet worden dan een instructieles bij 
 rekenen of taal. Een hulpmiddel om een vraag te kiezen die 
 geschikt is voor onderzoekend leren is het Vragenmachien-
tje. Hiermee kun je de vragen van jullie lijst analyseren. 

Opzoekvragen vallen af, bijvoorbeeld. Een belangrijk crite-
rium is ook wat je kunt leren door het uitvoeren van het 
onderzoek. En natuurlijk of je denkt of een onderzoek naar 
een antwoord op de vraag wel door jullie uit te voeren is. 

Ga met behulp van het Vragenmachientje na welke vragen 
in principe geschikt zijn om in de groep met kinderen te 
onderzoeken. Waarschijnlijk moet je sommige vragen wat 
anders formuleren om ze onderzoekbaar te maken.
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De brug was open
De kans is groot dat je op weg naar school over een brug 
bent gereden. Nederland is namelijk een waterland en telt 
duizenden bruggen. We zeggen ‘gereden’, want veel lera-
ren gaan met de auto naar school. Fijn dat de brug het 
gehouden heeft! Gelukkig is dat geen toeval. Er is hard 
gewerkt om de brug voldoende sterk te maken. Met enige 
goede wil kun je een brug een antwoord noemen op een 
onderzoeksvraag, namelijk op de vraag: “Hoe kom je naar 
de overkant?” Maar je zult de brug ook moeten bouwen 
als je echt naar de overkant wilt. Daarom spreken we hier 
liever niet over ‘onderzoeken’ en ‘onderzoekend leren’, 
maar over ‘ontwerpen’ en ‘ontwerpend leren’. Onder-
zoekend leren past vooral bij ‘wetenschap’: je wilt iets we-
ten. Ontwerpend leren past vooral bij ‘techniek’: je wilt iets 
maken om een probleem op te lossen. Ontwerpend leren 
begint altijd met een probleem. Je wilt bijvoorbeeld naar 
de andere kant van het water, maar je wilt niet nat worden 
en je hebt geen boot. Het eindigt met een oplossing die 
past bij alle wensen, maar ook bij de mogelijkheden. Dat 
kan in het voorbeeld een brug zijn, maar ook een tunnel 
of misschien een polsstok als het water niet zo breed is en 
je niet veel geld hebt. Voor ontwerpend leren gebruiken 
we de ontwerpcyclus (zie afbeelding) en richten we ons op 
Kerndoel 45: “De leerlingen leren oplossingen voor tech-
nische problemen ontwerpen, uitvoeren en evalueren.” 
Een brug is een oplossing voor een technisch probleem 
en je evalueert die oplossing door te testen of de brug het 
houdt en aan alle andere eisen voldoet. Misschien mag 
de scheepvaart geen last hebben van de brug, met als 
gevolg dat jij te laat op school komt omdat de brug open 
was ...... Dan denk je: “Kan dat niet beter?“ en heb je een 
nieuw ontwerpprobleem. Deze heel menselijke irritatie is 
het begin van een lange ontwikkeling die tot onze huidige, 
hoogtechnologische samenleving heeft geleid. Het is de wil 
om je leven beter te maken. Dus eigenlijk zou je alle tech-
nologie goed moeten kunnen begrijpen omdat het altijd 
voor en door mensen gemaakt is.

treer je dan op de vragen: “Hoe maak je dit?” en: “Kan 
dit beter?” Voor goede problemen om met de leerlingen 
mee aan de slag te gaan hoef je niet ver te gaan. Het 
schoolgebouw en de omgeving van de school zijn een uit-
stekende bron van ‘technische problemen’, die leerlingen 
kunnen proberen op te lossen door iets te ontwerpen, te 
maken en te testen. 

Ga in kleine groepjes op pad door de school. Kijk goed naar 
alle materiële dingen en verschijnselen. Ben je er tevreden 
over? Waar erger je je al tijden aan? Zou het beter kun-
nen? Zou je het met je leerlingen kunnen namaken of zelfs 
verbeteren? Misschien piept er een deur; struikel je over 
de elektriciteitssnoeren; schijnt de lage zon je lokaal in; is 
er geen watertafel of zandbak voor de kleuters; kost de 
luizencontrole zoveel tijd. Misschien ligt je school wel naast 
water en wil je naar de overkant kunnen...

Maak met z’n allen een lijst en ga na welke onderwerpen 
zich zouden kunnen lenen voor ontwerpend leren en wat 
je moet doen om de opdracht voor elke leeftijd geschikt 
te maken. Houd het klein en eenvoudig: alledaagse pro-
blemen zijn vaak veel geschikter om vaardig te worden 
om middels de stappen van ontwerpend leren problemen 
op te lossen dan grote wereldvraagstukken. Probeer geen 
raket voor een Marsreis te ontwerpen!

Elke leerkracht die aan de slag gaat met onderzoekend 
en ontwerpend leren moet twee soorten vragen in het 
didactisch repertoire hebben. Als je kinderen in de richting 
van onderzoekend leren wilt krijgen, dan stel je vragen 
als: “Hoe werkt dat?”; “Hoe kun je dat verklaren?”; “Hoe-
veel...?”; “Hoe vaak …. ?”; “Waardoor ….?”. Als je kinderen 
in de richting van ontwerpend leren wilt krijgen, concen-

We gaan bruggen bouwen!
1.  Schets de context (Verken met de kinderen de om-

geving van de school. Vragen die je o.a. kunt stellen: 
Waar staat de brug? Wie gebruikt de brug? Hoe ziet 
de omgeving eruit? Welke andere bruggen kent de 
omgeving?)

2.  Welk probleem stel je daarbij centraal? (Denk bij-
voorbeeld aan veiligheid, files, omrijden, hoogwater, 
boten, kosten.)

3.  Aan welke eisen moet de brug voldoen? (Voorbeeld-
vragen zijn: Moet de brug open kunnen? Moet de 
brug een vrachtwagen kunnen houden? Mogen er 
pijlers onder of is de rivier daarvoor te diep?)

Begin pas met maken als het probleem en alle eisen goed 
zijn geformuleerd en de leerlingen een ontwerp hebben 
bedacht en uitgewerkt. Ga niet zomaar wat maken aan 
de hand van een werkblad. Kinderen voeren dan een 

opdracht uit in plaats van dat ze hun eigen probleem 
oplossen. Je merkt het gebrek van eigenaarschap 
aan vragen als: “Wat moet ik nu doen?” en: “Doe 
ik het zo goed?” 

De nabespreking is een goed moment om de kennis van 
de leerlingen over bruggen te verdiepen. Ze staan daar nu 
het meest open voor. Nodig bijvoorbeeld een expert uit, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan een engineer civiele tech-
niek, architect of aannemer. Welke brugtypen zijn er in 
het echt? Welk materiaal wordt in het echt gebruikt en 
waarom? Om jezelf bij te scholen kijk je bijvoorbeeld op 
Wikipedia bij ‘brug (bouwwerk)’. Een prachtig boek dat ei-
genlijk op geen enkele school mag ontbreken is de ‘Canon 
van de Nederlandse brug’ (Van Blankenstein & Van den 
Hoonaard, 2016)

Van Blankenstein, E., Van den Hoonaard, J., & Remery, F.J. (2016). 
Canon van de Nederlandse brug. 2000 jaar brughistorie. 
Zoetermeer: Bouwen met Staal.
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Een brug ontwerpen en bouwen is een prachtige en leer-
zame activiteit. Google op ‘bruggen bouwen met kinderen’ 
en je krijgt duizenden ideeën en lessuggesties. 

Niets is zo leuk als een echte brug bouwen, maar het 
wordt beter praktisch uitvoerbaar wanneer je geen 
echte brug over echt water ontwerpt en bouwt, maar 
een klein model. Dan kun je bijvoorbeeld goedkoper 
materiaal gebruiken dan in het echt. Ook aan een mo-
del van een brug kunnen kinderen ontwerpvaardighe-
den ontwikkelen en kun je dus leerdoelgericht werken.

Ontwerpen

6. 
Pre

sen
ter

en

 en
 se

lec
ter

en

3. C
onc

ept
en 

uit
we

rk
en

4. Prototype maken

5. Testen en Optimaliseren

 en formuleren
1. Problee

m verkennen

2. Ideeen verzinnen

De brug was openDe brug was open
De kans is groot dat je op weg naar school over een brug 
bent gereden. Nederland is namelijk een waterland en telt 
duizenden bruggen. We zeggen ‘gereden’, want veel lera-
ren gaan met de auto naar school. Fijn dat de brug het 
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maken om een probleem op te lossen. Ontwerpend leren 
begint altijd met een probleem. Je wilt bijvoorbeeld naar 
de andere kant van het water, maar je wilt niet nat worden 
en je hebt geen boot. Het eindigt met een oplossing die 
past bij alle wensen, maar ook bij de mogelijkheden. Dat 
kan in het voorbeeld een brug zijn, maar ook een tunnel 
of misschien een polsstok als het water niet zo breed is en 
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Moeder bakt 
pannenkoeken 
maar het meel 
is zo duur

Eén van de grootste uitdagingen voor onderzoekend en 
ontwerpend leren op de basisschool is waar je de tijd 
vandaan haalt. Wat meer tijd zou wel fijn zijn, want er is 
nauwelijks een land ter wereld waarin zo weinig onder-
wijstijd aan wetenschap en technologie besteed wordt als 
Nederland. Maar alle andere vakken en leerdoelen vragen 
ook aandacht. De beste oplossing voor dit probleem is om 
onderwijs te ontwerpen waarmee je meer leerdoelen te-
gelijk kunt nastreven. We besteden veel tijd aan taal en dus 
liggen hier mogelijkheden.

We maken gebruik van de motiverende kracht die veel 
 activiteiten uit wetenschap en technologie hebben. Kinde-
ren vinden het leuk om materialen te verkennen, iets te 
maken, iets te doen en ze praten hier gemakkelijk over. 
Bij jonge kinderen noemen we dat ‘spelen’ en het ontwik-
kelt zowel hun kennis van de wereld als hun mondelinge 
taalvaardigheid. Door spelend leren te combineren met 
betekenisvolle activiteiten uit de wereld van wetenschap 
en technologie krijgen we een geschikte werkvorm, die 
we hier ‘beroepenspel’ noemen. Het is geschikt voor alle 
leeftijden, want naspelen van beroeps situaties gaat op den 
duur over in echte beroepsuitoefening. Het is ‘oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ en het draagt bij aan een belangrijke 
functie van het basisonderwijs, namelijk kinderen toerusten 
voor participatie in de samenleving.

De voor kinderen herkenbare beroepen hebben vaak te 
maken met wat voor hun dagelijks leven belangrijk is: 
eten, kleding, droog blijven, wonen, verplaatsen, gezond-
heid. Niet toevallig vinden we in deze sectoren veel tech-
nische beroepen. 

Er is een kans dat een van de ouders van de kinderen 
een beroep heeft dat lijkt op pannenkoekenrestaurant-
houder. Zo’n ouder vindt het vast leuk om mee te denken 
over de inrichting van het beroepenspel. Misschien is een 
excursie mogelijk of zijn er voorbeelden beschikbaar zo-
als menukaarten en recepten voor de taalopdrachten. En 
een echte professional spreekt ook de taal van het beroep 
veel beter dan de leerkracht: dat is goed voor de woor-
denschatontwikkeling.

Het oude kinderliedje ‘Elsje Fiederelsje’ over pannenkoeken 
roept nog meer vragen op: waarom bakt moeder en niet 
vader? Hoe spel je pannenkoeken eigenlijk, en waarom? 
Wat kostte meel vroeger eigenlijk? Je duikt hiermee de ge-
schiedenis in, het raakt aan burgerschap en natuurlijk aan 
muziek. Wetenschap en technologie is een heel geschikte 
context voor veel leerdoelen van andere vakken.

Informatief

Hoe werkt dat, beroepenspel? Stel je een pannenkoeken-
restaurant voor. Wat moet de eigenaar van dit restaurant 
doen? Kinderen hebben daar vast en zeker een goed beeld 
van. Wat moet je doen als dit je beroep is? Pannenkoeken 
bakken natuurlijk, maar dit is niet genoeg. Je moet een 
boodschappenlijstje maken om de ingrediënten te kunnen 
kopen, je moet reclame maken, menukaarten hebben, 
gasten verwelkomen, uitleg geven bij het eten, vragen of 
het smaakt. Je moet recepten maken, lezen, gebruiken. Er 
zijn woorden nodig zoals ‘mixer’, ‘garde’, ‘spatel’ en ‘beslag’ 
waarvan de betekenis misschien opgezocht moet worden. 
Je restaurant moet een naam hebben. Er zijn dus allerlei 
functionele taalopdrachten te geven die de mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheden van kinderen bevorderen. En 
tegelijkertijd is ‘een pannenkoek bakken, waarvan iedereen 
vindt dat ie lekker is’, te zien als ‘een oplossing voor een 
technisch probleem ontwerpen, uitvoeren en evalueren’. 

Enkele voorbeelden van de verbinding van taal met we-
tenschap en technologie vind je in het boekje ‘Taal in de 
context van W&T’, dat je van internet kunt downloaden 
(www.pbt-netwerk.nl/publicaties/taal-in-de-context-
van-wt).
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Maar het meel is zo duur !
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Eén van de grootste uitdagingen voor onderzoekend en 
ontwerpend leren op de basisschool is waar je de tijd 
vandaan haalt. Wat meer tijd zou wel fijn zijn, want er is 
nauwelijks een land ter wereld waarin zo weinig onder-
wijstijd aan wetenschap en technologie besteed wordt als 
Nederland. Maar alle andere vakken en leerdoelen vragen 
ook aandacht. De beste oplossing voor dit probleem is om 
onderwijs te ontwerpen waarmee je meer leerdoelen te-
gelijk kunt nastreven. We besteden veel tijd aan taal en dus 
liggen hier mogelijkheden.

We maken gebruik van de motiverende kracht die veel 
 activiteiten uit wetenschap en technologie hebben. Kinde-
ren vinden het leuk om materialen te verkennen, iets te 
maken, iets te doen en ze praten hier gemakkelijk over. 
Bij jonge kinderen noemen we dat ‘spelen’ en het ontwik-
kelt zowel hun kennis van de wereld als hun mondelinge 
taalvaardigheid. Door spelend leren te combineren met 
betekenisvolle activiteiten uit de wereld van wetenschap 
en technologie krijgen we een geschikte werkvorm, die 
we hier ‘beroepenspel’ noemen. Het is geschikt voor alle 
leeftijden, want naspelen van beroeps situaties gaat op den 
duur over in echte beroepsuitoefening. Het is ‘oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ en het draagt bij aan een belangrijke 
functie van het basisonderwijs, namelijk kinderen toerusten 
voor participatie in de samenleving.

De voor kinderen herkenbare beroepen hebben vaak te 
maken met wat voor hun dagelijks leven belangrijk is: 
eten, kleding, droog blijven, wonen, verplaatsen, gezond-
heid. Niet toevallig vinden we in deze sectoren veel tech-
nische beroepen. 

Er is een kans dat een van de ouders van de kinderen 
een beroep heeft dat lijkt op pannenkoekenrestaurant-
houder. Zo’n ouder vindt het vast leuk om mee te denken 
over de inrichting van het beroepenspel. Misschien is een 
excursie mogelijk of zijn er voorbeelden beschikbaar zo-
als menukaarten en recepten voor de taalopdrachten. En 
een echte professional spreekt ook de taal van het beroep 
veel beter dan de leerkracht: dat is goed voor de woor-
denschatontwikkeling.
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roept nog meer vragen op: waarom bakt moeder en niet 
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gasten verwelkomen, uitleg geven bij het eten, vragen of 
het smaakt. Je moet recepten maken, lezen, gebruiken. Er 
zijn woorden nodig zoals ‘mixer’, ‘garde’, ‘spatel’ en ‘beslag’ 
waarvan de betekenis misschien opgezocht moet worden. 
Je restaurant moet een naam hebben. Er zijn dus allerlei 
functionele taalopdrachten te geven die de mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheden van kinderen bevorderen. En 
tegelijkertijd is ‘een pannenkoek bakken, waarvan iedereen 
vindt dat ie lekker is’, te zien als ‘een oplossing voor een 
technisch probleem ontwerpen, uitvoeren en evalueren’. 

Enkele voorbeelden van de verbinding van taal met we-
tenschap en technologie vind je in het boekje ‘Taal in de 
context van W&T’, dat je van internet kunt downloaden 
(www.pbt-netwerk.nl/publicaties/taal-in-de-context-
van-wt).
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veel beter dan de leerkracht: dat is goed voor de woor-
denschatontwikkeling.
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bakken natuurlijk, maar dit is niet genoeg. Je moet een 
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waarvan de betekenis misschien opgezocht moet worden. 
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functionele taalopdrachten te geven die de mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheden van kinderen bevorderen. En 
tegelijkertijd is ‘een pannenkoek bakken, waarvan iedereen 
vindt dat ie lekker is’, te zien als ‘een oplossing voor een 
technisch probleem ontwerpen, uitvoeren en evalueren’. 

Enkele voorbeelden van de verbinding van taal met we-
tenschap en technologie vind je in het boekje ‘Taal in de 
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