
Als je kinderen enthousiast wilt maken 
voor wetenschap en techniek, moet je 
eerst de leerkracht enthousiast krijgen. 
Volgens UT-hoogleraar talentontwikkeling, 
wetenschap en techniek Juliette Walma van 
der Molen moet het basisonderwijs veel 
creatiever en innovatiever worden.

T oen Juliette Walma van der Molen vijf jaar geleden Twente 

Academy Young oprichtte, vond de UT het een beetje raar 

dat ze zich moest gaan richten op basisscholen. Daar zat 

toch helemaal niet haar doelgroep? Maar men was snel om, 

zegt de hoogleraar talentontwikkeling, wetenschap en tech-

niek. Want aan het eind van het basisonderwijs kan de beeldvorming 

over wetenschap en techniek al negatief gevormd zijn. En daarom moet 

je juist jonge kinderen prikkelen en enthousiasmeren.

De bijzondere leerstoel van Walma van der Molen onderzoekt theore-

tische modellen over creatieve vaardigheden en de werkhouding van 

leerlingen en leerkrachten. Die modellen vertalen de wetenschappers 

vervolgens naar onderwijsprogramma’s voor basisscholen en de onder-

bouw van het voortgezet onderwijs.

Volgens de hoogleraar is een andere houding nodig bij zowel leerling 

als leerkracht. ‘Ze moeten zich als lerende opstellen. Je moet vragen 

stellen die leiden tot analyse, tot creatief en innovatief denken. Minder 

vragen gericht op reproductie, met maar één juist antwoord.’

Ze geeft een voorbeeld van een simpele vraag die kinderen vanuit 

verschillende invalshoeken laat kijken naar het thema energie. ‘Sporten 

kost energie, maar hoe kan het dan dat we ook zeggen dat we er ener-

gie van krijgen? Met zo’n vraag kun je veel leren over verbranding, maar 

bijvoorbeeld ook over emoties.’

Creatieve kennisoverdracht
Onderwijzers moeten op zoek naar creatieve kennisoverdracht, vindt 

Walma van der Molen. Minder droge sommen, maar mooie verhalen die 

blijven hangen en projecten waarbinnen leerlingen samenwerken en 

hun creativiteit kunnen laten zien. ‘Met hetzelfde lesmateriaal, want in 

zo’n project zit natuurlijk ook rekenen, taal en biologie. Maar je ontdekt 

wel nieuwe talenten. Een kind dat niet goed scoort op standaardtoetsen 

maakt misschien een heel creatieve poster van een project.’

Kinderen krijg je vrij gemakkelijk enthousiast voor creatieve en innova-

tieve onderwijsvormen, zegt Walma van der Molen. Het belangrijkste is 

de leerkrachten ook mee te krijgen. Die vinden het vaak eng om van de 

standaardlesstof af te wijken. ‘Het dringt nog niet hard genoeg door dat 

we echt een andere vorm van onderwijs nodig hebben.’

Want haast is geboden, zegt Walma van der Molen. ‘Opkomende econo-

mieën dreigen ons in te halen, de omloopsnelheid van nieuwe technolo-

gieën ligt heel hoog en de baanzekerheid is laag waardoor werknemers 

makkelijk moeten kunnen switchen.’

Gelukkig is er de afgelopen vijf à zes jaar best veel gewonnen, vindt 

Walma van der Molen. ‘Vooral dat wetenschap en techniek hoog op de 

agenda staan van primair en voortgezet onderwijs is een enorme winst. 

Vanaf 2020 moet het zijn opgenomen in curricula van basisscholen. 

Maar verandering gaat langzaam, er zijn nog wel wat jaren nodig voor 

we er zijn.’ |
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‘Basisonderwijs moet 

innovatiever’
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