Effectief wetenschap- en techniekonderwijs
geven met jouw kennis en talenten
Als je leerlingen een bal, een petfles en een veertje geeft, ontdekken ze nog niet vanzelf wat zwaartekracht is. Net zoals een
potlood in een glas water hen niet automatisch op het spoor zet van hoe de breking van licht werkt. Zeker, kinderen steken
veel op als ze zelf op onderzoek uitgaan en kunnen experimenteren. Maar alléén als ze daarbij goede begeleiding krijgen.
Wat komt daarbij kijken? Wat heb je als leerkracht aan kennis en vaardigheden nodig om effectief W&T-onderwijs te geven?
In gesprek met Symen van der Zee, lector Wetenschap & Techniek aan de Saxion Hogeschool.

”Als leerkracht heb je grote invloed op de leeropbrengst
van wetenschap- en techniekonderwijs”, steekt Symen van
wal. “De manier waarop jij leerlingen begeleidt, doet er
enorm toe. Juist als je kinderen lesmateriaal geeft waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen, is het belangrijk
dat je hun denken stimuleert, doorvraagt en richting geeft.
Want je wil wél dat kinderen nadenken over de leerstof
en daar kennis en inzichten over opdoen. Dat ze tijdens
dat denk- en leerproces onderzoeksvaardigheden opdoen
zoals onderzoeksvragen en hypotheses opstellen, experimenten bedenken en uitvoeren om hun hypotheses te
toetsen, resultaten verzamelen, vergelijken en interpreteren. Wil je dat allemaal bereiken, dan vraagt dat best wat
van je. Maar de benodigde kennis en vaardigheden heb je
als leerkracht vaak al grotendeels in huis. En zo niet, dan
kan je ze altijd verder ontwikkelen. Om te beginnen door
gewoon van start te gaan en er doelbewust aan te werken.”

KENNIS EN KUNDE
Als eerste vereiste noemt Symen inhoudelijke kennis en
kunde. “Als je zelf goed ingevoerd bent in een onderwerp
als drijven en zinken, of constructies, kun je leerlingen
daarin tijdens een onderzoekende les ook goed inhoudelijk
begeleiden. Daar begint het mee. Dat het puur gaat om de
ontdekkingstocht die je als klas gezamenlijk onderneemt,
is een misverstand. Natuurlijk is dat proces belangrijk,
maar om het goede pad te vinden, er is iemand nodig die
deze tocht op de juiste manier leidt. Zodat je niet verdwaalt
in een achterbuurt, maar uitkomt in het hart van die mooie
stad waar je wilde zijn. Het is misschien een inconvenient
truth, maar zeker voor vakken zoals Natuur & Techniek,
vergt dit doorgaans meer inhoudelijke voorbereiding van
de leerkracht.”
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INSPELEN OP REACTIES
Symen wijst op een bijkomend voordeel van je in een
onderwerp verdiepen: dat je met meer zelfvertrouwen
lesgeeft. “Het zorgt ook dat je beter kunt inspelen op
reacties van leerlingen. Dat is een tweede belangrijke
vaardigheid die nodig is om effectief wetenschap- en techniekonderwijs te geven: dat je het gesprek met leerlingen
in goede banen kunt leiden. Wanneer je leerlingen uiting
geven aan wat ze denken en veronderstellen, is het jouw
taak om dat te interpreteren en goede vervolgvragen te
stellen. Om denkfouten en misconcepten te herkennen
en leerlingen verder te helpen zonder dat je meteen
instructies geeft. Als je dat goed doet, leren kinderen
meer en denken ze beter na over de leerstof.”

werken. Dat niet die kinderen die het hardste schreeuwen,
steeds hun zin krijgen, maar dat alle kinderen een evenwichtige bijdrage leveren aan het groepsproces.”
DE KUNST VAN LEERLINGEN VOLGEN
Als laatste belangrijk onderdeel van effectief W&Tonderwijs haalt Symen formatief toetsen aan. “Dat houdt
in dat je op de juiste manier informatie verzamelt over
de ontwikkeling van je leerlingen en toetst wat ze geleerd
hebben tijdens een experiment: wat hebben ze opgeschreven? Hoe redeneren ze? Begrijpen ze wat de bedoeling
was? Hebben ze door wat een hypothese is? Vervolgens
is het belangrijk dat je die informatie evalueert en ziet
waar het nog aan ontbreekt. Zodat je dat kunt meenemen
naar de volgende les om de kennis en vaardigheden van
je leerlingen verder aan te scherpen, volgens de juiste
vervolgstappen.”

CLASSROOM MANAGER
Behalve kennis van zaken en vaardigheden om de dialoog
met je leerlingen goed te voeren, heb je voor W&T organisatorisch talent nodig. “Een klassikale les aan de hand van
een werkblad is heel iets anders dan met acht groepjes
aan de slag gaan met experimenten. Bij dat laatste heb je
meer ballen in de lucht te houden. Je moet bijvoorbeeld
zorgen dat groepjes serieus bezig zijn, dat het geen bende
wordt, dat het tussen leerlingen onderling loopt. Wil je
zo’n les vlot laten verlopen, dan is er dus werk aan de
winkel. Je bent eigenlijk een soort ‘classroom manager’.
Die niet alleen moet zorgen dat alle benodigde materialen
voorhanden zijn, maar ook dat leerlingen leren samen te

GEEN GROTE STAP
Er komt dus aardig wat kijken bij W&T-onderwijs, wat
niet betekent dat dit voor leerkrachten meteen ook veel
extra werk met zich meebrengt. “Wetenschap & Techniek
komt er niet bij; het is gewoon een overkoepelende term.
De aanpak is wel anders, maar die stap valt toch wel mee.
De generatie die nu van de pabo komt, is goed bekend met
didactische modellen zoals Onderzoekend & Ontwerpend
Leren. Ook leerkrachten die al langer meelopen, hebben
er ondertussen vrijwel allemaal weleens kennis mee
gemaakt, bijvoorbeeld in workshops of op studiedagen.
Dat maakt misschien niet dat je alles meteen in de vingers
hebt, maar dat is een kwestie van oefening, ervaring en
professionalisering.”
OEFENEN MET LESSEN ONTWIKKELEN
Begin dus vooral, en werk vervolgens doelgericht aan
je kennis en vaardigheden om nóg meer uit je W&Tonderwijs te halen, luidt dan ook het advies van Symen.
“Daar zijn allerlei trainingen en nascholingstrajecten
voor, en je kunt bijvoorbeeld ook als team van elkaar
leren. Woon elkaars lessen bij en geef daar feedback op.
Of film jezelf tijdens een W&T-les en kijk dat later terug.”
Wat Symen ook kan aanbevelen, is om zelf een aantal
W&T-lessen te ontwikkelen. “Dat hoeft niet meteen een
hele leergang te zijn, maar als oefening is het heel nuttig.
Het helpt je je denken te scherpen en om inzicht te krijgen in wat goede lessen zijn. In wat werkt en wat niet. In
wat haalbaar is; je wil bijvoorbeeld niet elke week op pad
moeten om rolletjes tape en andere materialen te kopen.
Die inzichten geven je ook handvatten bij het selecteren en
aanschaffen van bestaande methodes: je weet beter waar
je op moet letten en hoe je lessen kunt aanpassen om ze
geschikt te maken voor jouw leerlingen. Zo sla je twee
vliegen in één klap: je wordt zelf beter én je haalt meer uit
je lesmaterialen. En daarmee uit je leerlingen.”
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WERKEN AAN JE EIGEN KWALITEITEN: TIPS VAN SYMEN VAN DER ZEE
• Als je leerlingen onbegeleid hun gang laat gaan, is de
leeropbrengst niet optimaal. Jouw rol als leerkracht is
heel belangrijk. Blijf daarom geen toeschouwer, maar
geef actief sturing en zet je leerlingen aan het denken.
• Heb je het gevoel dat je te weinig verstand hebt van een
onderwerp? Verdiep je er dan ter voorbereiding van je

• Volg waar nodig trainingen en nascholing om je kennis
en vaardigheden bij te spijkeren.
• Leer als team van elkaar: ga bij elkaar in de les zitten
en geef elkaar feedback. Of neem je lessen op en
kijk ze samen terug.
• Ontwikkel zelf en/of met het team een aantal W&T-

les nog eens goed in – bijvoorbeeld door je eigen leer-

lessen. Zo krijg je meer vat op wat je belangrijk vindt,

boeken er nog eens op na te slaan of te sparren met

op wat goede lessen zijn en wat juist niet en hoe je

een collega. Dan sta je met meer zelfvertrouwen voor
de groep en het helpt je om leerlingen de juiste vragen
te stellen.

bestaande methodes naar je hand kan zetten.
• Houd bij de selectie van je methodes ook rekening met
de praktische haalbaarheid. Zijn de materialen waarmee

• Je hoeft alle benodigde vaardigheden nog niet

je moet werken, bijvoorbeeld voorhanden en zijn de

helemaal in de vingers te hebben om te beginnen

opdrachten realistisch? Dat maakt het organiseren van

met W&T-onderwijs. Begin gewoon en werk er

de lessen ook weer wat makkelijker.

doelbewust aan.

Meer weten?

Kijk voor webinars over W&T op
www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/lesideeen/webinar-voor-leerkrachten/

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemersen werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om
daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders,
decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven.
TechYourFuture is het expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie en zet zich in om
onderwijsprofessionals toe te rusten om goed onderwijs in bèta, wetenschap & technologie te geven.
De W&T-webinars zijn ontwikkeld door TechniekTalent.nu en Tech Your Future.

