
In de regio Oost werd dit jaar vanuit de Universiteit Twente en 

KWTO vernieuwend professionaliseringsaanbod ontwikkeld dat 

gericht en concreet ingaat op achterliggende attitude-problemen 

die een rol spelen bij wetenschap, techniek en talentbevordering 

in het basisonderwijs. In zes bijeenkomsten zijn door middel van 

opdrachten, bewustmaking, discussie en kennisoverdracht de 

leerkrachten uitgedaagd hun eigen attitude ten opzichte van 

W&T, hun eigen onderzoekende houding, hun kennis van W&T 

en van onderzoekend leren onder de loep te nemen. De cursus 

werd afgesloten met een eindopdracht waarin leerkrachten een 

beeldverslag presenteerden over de ontwikkeling en uitvoering 

van een W&T les of lessenreeks. Sandra van Aalderen: “Dit nieuwe 

aanbod werd ontwikkeld op basis van een nieuw theoretisch model 

van de attitude van basisschoolleerkrachten ten opzichte van het  

lesgeven in W&T. Uitgangspunt bij de cursus is dat om de onder-

zoekende talenten van leerlingen daadwerkelijk te kunnen stimuleren 

het noodzakelijk is om eerst heel gericht in te gaan op de eigen  

beeldvorming en bewustwording van leerkrachten over wetenschap 

en techniek (W&T).”

effecT VaN de NaschOLiNg
Om deze verwachtingen te onderzoeken, werden de effecten van 

de nieuwe professionalisering middels voor- en na-onderzoek 

gemeten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde 

instrumenten door onderzoekers van het onderzoekscentrum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETD (Science Education and Talent Development) van de 

Universiteit Twente. Sandra: “Voorafgaand aan de cursus vulden  

alle deelnemende leerkrachten een uitgebreide attitude-vragenlijst  

in waarin de verschillende achterliggende dimensies uit het attitude-

model werden gemeten. Na afloop van de cursus vulden deel-

nemers opnieuw dezelfde lijst in, aangevuld met meer kwalitatieve  

instrumenten waarin zij hun persoonlijke groei konden beschrijven. 

Een landelijke controlegroep van 45 leerkrachten die niet deelnamen 

aan de cursus vulde ook de voor- en nameting van de attitudelijst 

in. Uit de data blijkt dat de nascholing een positief effect heeft 

gehad op de professionele attitude en op de persoonlijke attitude 

van leerkrachten. 

pROfessiONeLe aTTiTude 
Leerkrachten die hebben deelgenomen aan de cursus hebben na  

afloop meer plezier in het onderwijzen van W&T en zien meer het  

belang in van onderwijs op het gebied van W&T en onderzoekend 

leren vergeleken met leerkrachten die niet hebben deelgenomen 

aan de cursus. Sandra: “Maar nog belangrijker, deze leerkrachten 

hebben het gevoel dat ze meer in control zijn bij het onderwijzen 

van W&T. Dit houdt in dat ze meer zelfvertrouwen hebben, zichzelf  

beter in staat achten om W&T te onderwijzen (kennis en vaardig-

heden) en zich minder afhankelijk voelen van de aanwezigheid 

van allerhande context factoren die een rol kunnen spelen bij het 

onderwijzen van W&T, maar die hier niet noodzakelijk voor zijn, 

zoals de aanwezigheid van methodes, materialen, voldoende tijd 

en financiële middelen. Dit laatste attitudecomponent is een 

belangrijke factor voor het wel of niet onderwijzen van W&T op 

de basisschool. Het blijkt dus dat leerkrachten na het volgen van 

de cursus meer zijn losgekomen van methodes en materialen 

voor het onderwijzen van W&T en meer kind-gericht onderwijs 

geven. Daarnaast heeft de cursus ook een positief effect op de 

persoonlijke attitude van leerkrachten; dat is hoe leerkrachten als 

persoon (niet als leerkracht) aankijken tegen W&T.”

KWaLiTaTieVe daTa
Sandra: “Naast deze verbetering in attitude blijkt uit de kwalitatieve 

data (evaluatie met open vragen en interviews) dat leerkrachten 

na deelname aan de cursus, 1. W&T veel minder complex vinden 

dan voor de cursus (door de bewustwording dat W&T helemaal 

niet ingewikkeld hoeft te zijn), 2. ze meer gebruik maken van 

onderzoekend leren in de klas en dit ook vaker integreren met 

andere vakken, 3. dat ze zich meer verwonderen over de wereld 

om zich heen en 4. dat ze zelf nieuwsgieriger zijn geworden. Het 

vernieuwde nascholingsaanbod is dus succesvol gebleken in het 

verbeteren van de attitudes van leerkrachten ten opzichte van 

W&T, in het stimuleren van onderzoekend denken en lesgeven van 

de leerkrachten en in de verbetering van de eigen beeldvorming en 

bewustwording van leerkrachten over wetenschap en techniek.”

Voor elk thema biedt School aan Zet een aantal faciliteiten, zoals 

de inzet van inhoudelijke experts, masterclasses, regionale 

conferenties, kwaliteitskaarten, ontwikkel assessments en  

e-learning. School aan Zet wordt gefinancierd door het ministerie 

van OCW. Scholen en besturen krijgen de mogelijkheid om te  

participeren in een driejarig traject. Gedurende die periode krijgen 

scholen drie gesprekken met deskundige experts, kunnen zij 

deelnemen aan activiteiten voor kennisuitwisseling en krijgen 

zij de beschikking over handige tools, kwaliteitskaarten en 

goede voorbeelden. Deelname is kosteloos.

meeR iNfORmaTie
Tot 14 september kunnen besturen en scholen zich aanmelden 

om deel te nemen aan een driejarig traject van School aan Zet. 

Voor meer informatie www.schoolaanzet.nl.

School aan Zet 
en actieplan 
‘Basis voor 
presteren’

Sandra van Aalderen, onderzoeker aan de Universiteit Twente:

‘ Het vernieuwde 
nascholingsaanbod  
Wetenschap & Techniek 
is succesvol gebleken’

In het kader van het actieplan ‘Basis voor 

presteren’ is het landelijke programma- 

bureau ‘School aan Zet’ opgericht om samen 

met scholen en besturen aan excellent 

onderwijs voor alle leerlingen te werken. 

School aan Zet richt zich op 5 thema’s:

➤  Opbrengstgericht werken en  

basisvaardigheden.  

➤  Professionaliseren in omgaan met  

verschillen in de klas. 

➤  Excellentie en hoogbegaafdheid. 

➤  Bèta / Wetenschap en techniek. 

➤  Lerende organisatie / HRM-beleid.

eNKeLe ReacTies VaN deeLNemeRs:

“Mijn houding is veranderd; van angst voor het onbekende 
in nieuwsgierig naar meer. Een wondere wereld? Verwonder 
je er over, onderzoek het en... verbaas je.”

“Mijn houding verandert zichtbaar en de creativiteit van 
jezelf wordt geprikkeld en daardoor ook de creativiteit van 
de kinderen. Door het professionaliseringstraject ga je op 
een andere manier vragen stellen.”

“Ik vind het nu gemakkelijker om samen met de leerlingen 
de wereld te ontdekken.”

“Ik word bewust van techniek en verwonder mij er over.  
Er ontstaat een nieuwe kijk op kleuters en techniek
verwondering.”

“Ik heb geleerd mezelf weer (bewust) te verwonderen,  
als door de ogen van een kind.”

“Als je deze cursus hebt gevolgd, ben je echt een  
betere leerkracht!”

Sandra van Aalderen is onderzoeker aan de Universiteit Twente binnen het Centrum Science, 

Education and Talent Development (SETD). Zij deed onderzoek naar de effecten van de 

nascholingscursus Wetenschap & Techniek: “Uit de data blijkt dat de nascholing een positief 

effect heeft gehad op de professionele attitude en op de persoonlijke attitude van leerkrachten.”


