Integreren van begrijpend lezen en Wetenschap en Technologie (W&T-)onderwijs
Waarom?

Hoe?

Reden tot bezorgdheid!

Ontwerpprincipes uit literatuurstudie:

Wetenschap en Technologie krijgt in het

- Formuleer leerdoelen voor begrijpend lezen én voor W&T

Lessenreeks voor integreren van begrijpend lezen
en W&T-onderwijs:

basisonderwijs vaak niet de aandacht die het

- Combineer hands-on activiteiten en lezen van informatieve teksten omdat

Gedurende het TechYourFuture project ‘Nieuwsbegrip en W&T’ is een

verdient. Op de internationale ranglijst van groep 6

dit zorgt voor een relevant leesdoel en een verdieping van vakinhoudelijke

lessenreeks met een ondersteunende website ontworpen rondom de

basisonderwijs doen steeds meer landen het beter in

(W&T) begrippen.

ontwerpprincipes voor goed geïntegreerd begrijpend lezen en W&T

begrijpend lezen dan Nederland1. Op de middelbare
school is het niveau van begrijpend lezen lager dan

- Geef gericht instructie in leesstrategieën die specifiek zijn voor
informatieve teksten met veel informatie, grafieken en infographics.

- ‘Het leukste vond ik de proefjes die we deden’
- ‘Alles vond ik heel leuk, echt geweldig!’

gekomen dankzij samenwerking met Hogeschool Saxion, iPabo,
Eduseries, CED-groep en Nieuwsbegrip. De lessenreeks is geschikt

meer in lezen .

voor groep 7/8 en gaat over het broeikaseffect en zeespiegelstijging.

Het verbinden van W&T met begrijpend
lezen kan een mooie manier zijn om
beide domeinen te versterken.

Leerlingen:

onderwijs. Deze lessenreeks en bijbehorende website zijn tot stand

andere EU-landen en hebben leerlingen geen plezier
1

Ervaringen uit
de praktijk

Lesopbouw

Begrijpend lezen en W&T versterken elkaar:
- Begrijpend lezen wordt functioneel, doordat
leerlingen lezen met een authentiek doel2.

Introductie

Actief lezen

Experiment

Actief lezen

Experiment

- Opbouwen van kennis over het onderwerp en

Leerkrachten:
- ‘Er is veel geleerd op W&T-gebied’

bouwen aan woordenschat bevordert leesbegrip4.

- ‘Leerlingen vinden het leuk om op deze manier met

- Door het lezen wordt het minds-on gedeelte van

tekst bezig te zijn’

W&T versterkt3.
Actief lezen

Experiment

- ‘Combineren experimenteren en lezen echt heel leuk’
- ‘Langer met een thema bezig zijn is goed, dan kan je
meer verdiepen en verbanden leggen’

Wat is nodig?
Wat geven leerkrachten aan?5
82% van de ondervraagde leerkrachten vindt
integratie van begrijpend lezen en W&T een goed idee.

Leerkrachten geven aan nodig
te hebben:
- uitgewerkte lesvoorbeelden,
opdrachten en lesideeën
- goede teksten
- scholing of cursus

TechYourFuture is hét Centre of Expertise voor bèta en technologie. TechYourFuture
onderzoekt en ontwikkelt oplossingen en werkwijzen voor het aantrekken, ontwikkelen
en behouden van technologisch talent. In dit project dat medegefinancierd is door
TechYourFuture is door de Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO) samengewerkt
met andere partners èn basisschoolleerkrachten om geschikt lesmateriaal te ontwerpen.

Ga naar lessenreeks
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