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De integratie van taal en wetenschap en technologie (W&T) biedt nieuwe 
kansen voor het basisonderwijs. Miriam Knoef promoveert op dit 
onderwerp. Haar wetenschappelijke onderzoek leidde inmiddels tot een 
praktische training voor leerkrachten. Hiermee leren zij de vaardigheden 
die nodig zijn om goed geïntegreerd taal en W&T-onderwijs te kunnen 
geven. Een onderzoek met een praktische impact, gefaciliteerd door 
TechYourFuture.

Miriam Knoef heeft vanuit de UT een gevarieerde achtergrond in onderwijskunde 

en promoveert op het onderwerp ‘geïntegreerd taal en W&T-onderwijs’. De 

onderzoekskern? “Wat moeten leerkrachten weten en kunnen om taal en W&T 

geïntegreerd aan te bieden?”

Martine Gijsel is senior onderzoeker bij het 

Expertisecentrum Nederlands: “Daar houd ik 

mij onder andere bezig met de integratie van 

taal in andere vakken. Daarnaast ben ik 

associate lector taaldidactiek bij Hogeschool 

Saxion. Vanuit die laatste rol begeleid ik 

Miriam bij haar promotieonderzoek. Bij 

begrijpend lezen hebben leerlingen vooral 

moeite met het reflecteren 

op en evalueren van teksten. Juist 

W&T biedt een hele mooie context voor 

kinderen om over een bepaald onderwerp 

allerlei type teksten te lezen, die bij elkaar te 

leggen, te analyseren en daarop te reflecteren. 

Ook zie je dat de onderwerpen binnen W&T 

leerlingen enorm kunnen aanspreken. Ze 

vinden die spannend en interessant. In het 

kielzog van die interesse wordt het vervolgens 

voor hen ineens interessant om te gaan lezen 

omdat ze eenvoudigweg in de context van de 

opdracht íets met die informatie uit de tekst 

moeten gaan doen. Bijvoorbeeld om de 

experimenten binnen W&T te kunnen 

begrijpen en vat te krijgen op het onderwerp. 

Dan wordt lezen voor hen ineens 

betekenisvol.”

Miriam: “Wat ons steunt, is dat uit 

internationaal onderzoek naar dit 

onderwerp blijkt dat leerlingen betere 

leerresultaten behalen als zij een 

geïntegreerd taal- en W&T-curriculum 

volgen dan wanneer deze vakken apart 

worden aangeboden.” Integratie helpt ook 

andere vaardigheden ontwikkelen, geeft 

Miriam aan: “Ook blijkt dat je met deze 

integratie algemene vaardigheden bij 

kinderen ontwikkelt die ook van belang zijn 

in andere vakken. Denk aan leren 

samenwerken, logisch nadenken en kritisch 

observeren en redeneren.”

Monique ter Steege is directeur van 

Jenaplan basisschool De Korf in Apeldoorn. 

Zij en haar collega’s doen mee met de 

training die inmiddels voortkwam uit het 

PhD-onderzoek van Miriam: “Ons doel is 

onderwijs in taal, W&T en kunst en cultuur 

maximaal samen te laten komen. Die 

integratie maakt het voor onze leerlingen 

direct ook veel betekenisvoller. 

W&T katalysator voor begrijpend 
leren lezen

Geïntegreerd curriculum leidt tot 
betere leerresultaten

Integratie maakt het voor leerlingen 
betekenisvoller 

Integratie van taal en W&T-onderwijs: 

betekenisvol voor leerlingen, 

verrijkend voor docenten
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Een voorbeeld? We hebben nu het thema 

luchthavens. Dus proberen wij onze taal-, 

W&T- en kunst en cultuur-opdrachten te 

focussen op dit centrale thema. Daardoor 

leeft het thema maximaal en kunnen 

kinderen daar vanuit diverse invalshoeken 

mee aan de slag.”

Uiteraard vraagt de integratie van taal en 

W&T-onderwijs het nodige van leerkrachten, 

want hoe vlieg je dit aan op het juiste 

niveau? Monique: “Niet alleen de leerlingen 

moeten de juiste taal leren gebruiken in 

relatie tot W&T, maar dat geldt ook voor de 

leerkrachten richting de leerlingen. Horen ze 

regelmatig van hun leerkrachten de 

terminologie die hoort bij W&T? Dan gaan ze 

die zelf ook meer toepassen, herkennen en 

gebruiken en vergroten zij zo hun 

taalvaardigheid.” Martine:  “Wat zo waardevol 

is, is dat de resultaten van dit onderzoek ook 

van toepassing kunnen zijn op andere 

vakken op een basisschool dan W&T. Veel 

van de principes die Miriam onderzoekt in 

de relatie tussen taal & W&T zijn ook toe te 

passen op de andere vakken in het 

basisonderwijs.” 

Ook van belang voor leerkrachten

Actieve teamtraining

Praktijkadvies: start met de training  

Monique heeft een advies voor basisscholen 

die ook aan de slag willen met de integratie 

van taal en wetenschap en technologie: 

“Volg de training die hier is genoemd.” 

Miriam: “Deze training is een extra activiteit 

voor de leerkrachten. Je ziet de deelnemers 

eerst zoeken naar hoe de integratie van taal 

en W&T-onderwijs juist kan zorgen voor een 

stukje verruiming 

en verlichting in het curriculum. Immers, er 

moet een behoorlijk aantal leerdoelen 

samenkomen in één les of bij één thema. De 

training laat zien waar er bijvoorbeeld 

overlap zit en hoe je met één leerdoel twee 

vakken kunt raken.”

Miriam Knoef, PhD kandidaat bij de Universiteit Twente

Combinatie van verschillende 
expertisesexperti

Het onderzoek brengt ook aan 

het licht wat er nu precies nodig 

is voor de professionalisering van de 

leerkrachten op het terrein van taal en W&T-

onderwijs. Martine: “Je leert op een verfijnd 

niveau wat er al voorhanden is en wat er 

vervolgens nodig is om dit bij leerkrachten 

goed in de vingers te krijgen. Wat ook mooi 

is, is dat dit onderzoek de expertise van 

verschillende professionals bij elkaar brengt. 

Mijn expertise is taal. Hanno van Keulen 

komt meer vanuit de science kant, dus W&T, 

en Adrie Visscher heeft een inbreng vanuit 

de onderwijskundige invalshoek.

   Vervolgens gaan ze zelf, onder begeleiding, 

aan de slag. Uiteindelijk passen ze het 

geleerde toe in hun eigen klas en geven de 

trainers daar feedback op. Vervolgens meten 

we bij de deelnemende leerkrachten wat ze 

hebben geleerd en of we dit terugzien in 

hun onderwijspraktijk.” Martine: “De 

integratie van taal en W&T-onderwijs zou al 

duurzaam verankerd moeten worden in de 

curricula van pabo’s.” Met de training die 

Miriam ontwierp, samen met haar mede-

onderzoekers Martine Gijsel, Adrie Visscher 

(Universiteit Twente en Universiteit van 

Groningen) en Hanno van Keulen (Technische 

Universiteit Delft), is onder andere basisschool 

De Korf aan de slag gegaan. 

Miriam: "Het is een teamtraining met vijf 

bijeenkomsten. De leerkrachten gaan zelf 

actief aan de slag. Die aanpak geeft de 

meeste kans iets duurzaam te veranderen 

in een school. De deelnemers bekijken 

onder andere videovoorbeelden van 

ervaren leerkrachten.

 Die drie perspectieven versterken elkaar in 

het onderzoek van Miriam. Vooral krijgen we 

scholen nu geënthousiasmeerd voor de 

integratie van begrijpend lezen, omdat dit 

nu een urgent en actueel onderwerp is. 

Overigens, álle aspecten van taal, blijkt uit 

dit onderzoek, zijn voor de hand liggend om 

te integreren met W&T-onderwijs.” Het zou 

ideaal zijn als alle inzet op de integratie van 

taal & W&T-onderwijs in het basisonderwijs 

een dito vervolg krijgt in het voortgezet 

onderwijs. Monique: “Ik zie meerdere 

initiatieven in het vo die hierop aansluiten. 

Wel is er nog volop ruimte om die 

aansluiting tussen po en vo op het vlak van 

deze integratie verder uit te bouwen.”



TechYourFuture speelt een faciliterende en 

ondersteunende rol in dit onderzoek. Patrick 

Schutte is als onderwijskundige werkzaam 

bij TechYourFuture: “Uniek aan dit onderzoek 

is dat verschillende expertises vanuit de TU 

Delft, Saxion, Windesheim en Universiteit 

Twente benut worden: onderwijskunde, 

docentprofessionalisering en taaldidactiek. 

Niet alleen gaan leerkrachten duurzaam aan 

de slag met de training die uit dit onderzoek 

voortkomt; ook de opzet van het onderzoek 

zelf is in zichzelf duurzaam. Onder andere 

Expertis, aanbieder van 

onderwijsprofessionalisering, is partner en 

denkt mee over de training. Ook kan 

Expertis de training na het onderzoek 

blijven aanbieden aan leerkrachten.

Manon Biemans geeft namens Expertis de 

training aan leerkrachten: “Deze training 

maakt de vertaalslag van de wetenschap 

naar de praktijk. Behapbaar en in kleine 

brokjes aangeboden nemen we de 

leerkrachten bij de hand mee. Zij denken 

vaak bij W&T: dat kan ik allemaal niet. Deze 

training laat geruststellend en in kleine 

stappen zien dat we veel meer vanuit 

doelen denken die we met de kinderen 

willen halen. Als leerkracht hoef je niet alles 

te weten, benadrukken we. Dat doelgerichte 

verdeeld over kleine stappen stelt de 

deelnemende leerkrachten enorm 

gerust.

Faciliterende en ondersteunende rol 
van TechYourFuture                

Geruststellend voor leerkrachten

Tips voor duurzame inbedding             

Manon geeft graag tips voor hoe je de 

resultaten van de training duurzaam laat 

beklijven in je school: “Dat bereik je met een 

combinatie van theorie, demonstreren, 

oefenen en coaching in de klas. Opgeteld, 

dus inclusief feedback geven, wordt het 

geleerde daardoor voor 95% toegepast in 

de klas. Dit komt voort uit een onderzoek 

van Joyce & Showers. Tijdens de training 

krijgen leerkrachten ook écht de ruimte om 

lessenseries te ontwikkelen die 

daadwerkelijk in hun curriculum passen. 

Dus wat je leert, leer je ook concreet 

inzetten. Bijvoorbeeld door scherp te kijken 

bij welke thema’s je met W&T kunt 

aansluiten.”

Veel gelukkiger kinderneen              
Monique benadrukt tot slot graag iets heel 

bijzonders: “Wat we signaleren 

is dat de integratie van taal en W&T-onderwijs 

de leermotivatie bij de kinderen enorm 

vergroot. We zien veel gelukkiger kinderen en 

ze behouden hun leerdrive.” 

Patrick: “TechYourFuture en ik persoonlijk 

ook, vinden het van belang dat er een goede 

docentprofessionalisering plaatsvindt. We 

zien dat dit enorm stimulerend en motiverend 

werkt voor de leerkrachten. Niet alleen door 

wat zij bij de kinderen zien, maar ook omdat 

ze worden gevoed met nieuwe kennis en 

feedback op hun lessen tijdens 

de training. Dit is een heel sterk facet 

waarmee zij hun vaardigheden kunnen 

vergroten.” 

"leerlingen behalen betere 

leerresultaten als zij een 

geïntegreerd taal- en W&T-curriculum 

volgen dan wanneer deze vakken apart 

worden aangeboden.”

Martine: “Het Ministerie van OCW heeft 

besloten te focussen op de 

basisvaardigheden, dus taal en rekenen. Daar 

past de integratie van taal en W&T-onderwijs 

naadloos in. Actueler kan het niet!”
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