
Informatie gemist?
De afgelopen periode zijn bijna alle scholen en schoolbesturen 

via de mail geïnformeerd over het aanbod van KWTO. Indien 

u de informatie niet heeft ontvangen, kunt u dit in per mail 

kenbaar maken bij g.venneman@kwto.nl. Wilt u daarbij 

duidelijk de naam en adresgegevens van uw school of school-

KWTO initieert in Oost Nederland activiteiten in het kader van het 

actieplan ‘Basis voor presteren, naar een ambitieuze leercultuur voor 

alle leerlingen’. De activiteiten van het KWTO zijn er op gericht om 

Bèta/Wetenschap & Techniek te verbinden met de overige thema’s 

binnen School aan Zet. Naast professionaliseringstrajecten vinden 

onderzoeken plaats om Excellentie, Wetenschap en Techniek naar 

een hoger niveau te tillen. 

Regionaal werkt KWTO samen met schoolbesturen Primair Onderwijs, 

PABO’s, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting 

Leerplan Ontwikkeling, Schoolbegeleidingsdiensten, Platforms 

Techniek, bedrijvenkringen e.d. Landelijk wordt KWTO ondersteund 

door Platform Bètatechniek en School aan Zet. 

Voor meer informatie: www.kwto.nl. 
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PRIKKELEN EN STIMULEREN
“Al langere tijd heb ik, samen met een collega, een bovenschoolse 

Plusklas bij het PCBO in Apeldoorn. Kinderen worden bij ons aan-

gemeld door IB’ers. Het gaat hierbij om hoogbegaafde kinderen of 

waarvan dit vermoeden bestaat. Dit zijn kinderen waar allerlei pro-

blemen mee zijn in de klas, zoals contactproblemen of onderpres-

teren. Ik heb met plezier meegedaan aan het professionaliserings-

traject ‘Ontwerpen en Onderzoekend leren’ van KWTO. Zelf ben ik 

nogal gek van wetenschap en techniek, een persoonlijke interesse. 

Daarnaast heb ik het gevoel dat je leerlingen met wetenschap 

en techniek met tastbare zaken en experimenten kunt prikkelen 

en stimuleren. Juist bij de meerbegaafde kinderen vormt dat een 

mooie ingang naar het veel beter benutten van hun talenten. Dit 

professionaliseringstraject benadrukte vooral, en dat vind ik sterk, 

dat het erom gaat de nieuwsgierigheid bij kinderen te stimuleren. 

Zoals gezegd, heb ik zelf al een voorliefde voor wetenschap en 

techniek, dat helpt enorm. Maar in de cursusgroep zaten ook deel-

nemers die dat niet hebben, en toch al heel snel enorm enthou-

siast werden. Kijk, deze cursus leert je dat je met wetenschap en 

techniek ook al heel basaal met experimenten kunt starten, zonder 

dat je zelf over veel technische kennis beschikt. Je gaat sneller over 

de drempel en leert om het te durven proberen in de klas, ook al 

beschik je niet over alle kennis. Verleden jaar ben ik met KWTO 

naar Liverpool geweest en heb ik gezien bij de Engelse collega’s dat 

je laagdrempelig kunt starten. En snap je het zelf niet? Zoek dan 

gewoon samen met de kinderen naar het antwoord.”

HET GELEERDE DIRECT TOEGEPAST
“Er zijn zeker elementen uit dit traject die ik inmiddels in de praktijk 

van de bovenschoolse Plusklas toepas. Een voorbeeld? In de cursus 

kwam het concept van het denkraam naar voren. Een fysiek plaatje 

met drie vlakken van groot naar klein, van minst waarschijnlijk 

naar waarschijnlijk en meest waarschijnlijk. Een oefening uit de 

cursus die ik direct ook bij de Plusleerlingen heb toegepast. Een 

handig hulpmiddel om het denkproces van kinderen heel concreet 

te vangen en onder woorden te laten brengen, ook voor de kinderen 

onderling. We zijn al zeven jaar bezig met het Plusconcept, toch 

was dit professionaliseringstraject een aanwinst. Het gaat er niet 

zozeer om wát je doet, maar hóe je het doet. Je leert dus de laag 

eronder beter pakken, het feitelijke denkproces bij de kinderen op 

het terrein van wetenschap en techniek. Ook het creatieve denkpro-

ces om bij kinderen te stimuleren out of the box te denken, kwam 

goed aan bod.”

VOORKEUR VOOR KLASBREDE 
INVOERING WETENSCHAP EN TECHNIEK
“Ook heb ik geleerd hoe je betere en moeilijkere vragen aan de 

kinderen kunt stellen volgens de Taxonomie van Bloom waardoor je 

de kinderen veel meer aan het denken zet, ook over wetenschap en 

techniek. Daarmee appelleer je veel meer aan hun begaafdheid, dit 

vind ik échte winstpunten van het professionaliseringstraject ‘Ont-

werpen en Onderzoekend leren’. Ook kwam de onderzoekscyclus aan 

de orde; deze geeft aan hoe het onderzoeksproces eigenlijk verloopt. 

Duidelijke winstpunten van de cursus. Je wordt veel meer op het 

spoor gezet hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt en hoe 

je ervoor zorgt dat die nieuwsgierigheid wordt omgezet in nadenken. 

Verder is dit concept breder inzetbaar dan alleen bij meerbegaafden, 

ik benadruk dit graag. Wil je alleen iets voor de meerbegaafden doen 

of wil je ook techniek en wetenschap in je school introduceren? Over 

die vraag moeten scholen goed nadenken.” 

ADVIES VOOR ANDERE SCHOLEN
“Mijn advies aan scholen die ook met wetenschap en techniek wil-

len beginnen? Zorg dat je team er achter staat, of in ieder geval een 

paar mensen die een voortrekkersrol spelen. Maar ook een bevlogen 

directeur is een enorme stimulans. Verder zou ik zeggen: pak het 

simpel aan. In plaats van peperdure spullen, kun je kinderen ook 

enorm stimuleren met een bak draadjes, batterijen en lampjes. 

Mijn ervaring is dat het niet duur hoeft te zijn om te stimuleren 

met wetenschap en techniek te experimenteren. Tijdens het 

professionaliseringstraject ‘Ontwerpen en Onderzoekend leren’ leer 

je hoe je leerlingen prikkelt door hen moeilijkere vragen te stellen. 

Ook leer je hoe je zorgt dat zij op een goede manier een onderzoek 

gaan doen. En ook: hoe krijg je de kinderen zover dat ze meer out 

of the box gaan denken? Deze opleiding stond bol van de goede 

suggesties, na afl oop ging je enthousiast naar huis met een hoofd 

vol ideeën. Dit traject is zelfs nog rijker, dan mij nu op dit moment 

bijstaat. Ik moet alle meegegeven informatie nog eens doorkijken, 

want je valt van de ene in de andere verbazing.” 

“JE LEERT DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN MAXIMAAL TE PRIKKELEN”

Scholingsaanbod 
in 2013 en 2014
Zoals in het voorwoord is aangegeven, worden de trajecten die 

de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en uitgevoerd, ook in 2013 

en 2014 weer aangeboden. Dit kan helaas niet meer gratis en 

scholen zullen daarvoor hun prestatiebox of andere middelen 

dienen aan te spreken. Daarnaast gaan we inzetten op scholing 

die gericht is op de koppeling van Wetenschap & Techniek met 

taal, rekenen en WO vakken. Overigens zitten in ons aanbod 

voor teamscholing al keuzemodules W&T waarin de koppeling 

met taal en rekenen wordt gemaakt.

KWTO aanbod 
scholingstrajecten
➤  Managementtraject Opbrengstgericht Leiderschap 

Talentontwikkeling, Excellentie, Wetenschap en Techniek van 

5 dagdelen voor schoolleiders. Dit traject wordt in september 

weer aangeboden op twee locaties.

➤  Implementatietraject Opbrengstgericht Leiderschap 

Talentontwikkeling, Excellentie, Wetenschap en Techniek 

voor individuele scholen (minimaal 3 en maximaal 

6 coördinatoren/leidinggevenden). Data en aantal 

bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld.

➤  Vervolgtraject (maatwerk) voor scholen waarvan een 

aantal leerkrachten heeft deelgenomen aan één van 

de professionaliseringstrajecten. Doel: Borging en 

implementatie van Talentontwikkeling, Onderzoekend leren 

en Wetenschap & Techniek in het schoolprogramma. Data, 

inhoud en aantal bijeenkomsten in overleg.

➤  Excellentietraject Ontwerpen en Onderzoekend leren van 

5 dagdelen voor leerkrachten die werken met meerbegaafde 

kinderen. Dit traject wordt o.a. aangeboden aan school-

besturen waarbij deelnemers van meerdere scholen in de 

gelegenheid worden gesteld deel te nemen. Het is aan het 

schoolbestuur te bepalen wat het aantal deelnemers wordt 

(minimaal 10 en maximaal 20) en de data en locatie worden 

in onderling overleg vastgesteld. Daarnaast wordt het traject 

vanaf september weer aangeboden op de locaties Deventer 

en Hengelo op woensdagmiddag en/of donderdagavond.

➤  Professionaliseringstraject Talentontwikkeling, Wetenschap 

en Techniek van 6 dagdelen voor leerkrachten. Dit traject 

wordt o.a. aangeboden aan schoolbesturen waarbij deel-

nemers van meerdere scholen in de gelegenheid worden 

gesteld deel te nemen. Het is aan het schoolbestuur te 

bepalen wat het aantal deelnemers wordt (minimaal 10 

en maximaal 20) en de data worden in onderling overleg 

vastgesteld. Daarnaast wordt het traject vanaf september 

weer aangeboden op de locaties Deventer en Hengelo op 

woensdagmiddag en/of donderdagavond.

➤  Professionaliseringstraject Talentontwikkeling, Wetenschap 

en Techniek van 4 dagdelen voor schoolteams (incl. 1 

keuzemodule). Het betreft de volgende keuzemodules: W&T 

en Taal, W&T en Rekenen, W&T en Opbrengstgericht werken, 

W&T en Het Jonge Kind, Creativiteit en Denkstrategieën, 

W&T en Hersenen & Leren. Data worden in onderling overleg 

vastgesteld.

➤  Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek van 3 

dagdelen voor begeleiders binnen de BSO. Dit traject wordt 

aangeboden aan samenwerkende instellingen op dit terrein.

➤  Wetenschap & Techniek en Het Jonge Kind: module op 
donderdagavond 30 mei van 18.00- 21.00 in Deventer. 
Minimaal 15 en maximaal 25 deelnemer, kosten 

€ 95,00 per persoon. Opgave t/m 15 april via www.kwto.nl.

Zie voor de meest actuele informatie: www.kwto.nl. 

Hier vindt u ook informatie over data en prijzen. 

U kunt ook contact opnemen met projectleider 

Gerard Venneman, 06 30 30 37 16, g.venneman@kwto.nl. 

COLOFON
Deze nieuwsbrief is uitgegeven door KWTO. Voor meer 

informatie of extra exemplaren kunt u bellen of mailen 

met de redactie. Of kijk op de website www.kwto.nl 

Redactieadres:  KWTO, Postbus 256, 7400 AG Deventer

info@kwto.nl

Samenstelling: Gerard Venneman

Teksten: Paul Spendel

Vormgeving: Tomatos Deventer

Drukken en verspreiding: Veldhuis Media Raalte

Oplage: 2.200 exemplaren

TALENTENKIJKER
Talentenkijker geeft leerlingen uit groep 7 en 8 een beter en breder 

beeld van beroepen in Wetenschap en Techniek. Tijdens het project 

gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, maken zij 

kennis met beroepsbeoefenaren uit de wereld van Wetenschap en 

Techniek en ontdekken ze welke talenten voor deze beroepen nodig 

zijn. Talentenkijker bestaat uit een basis module, een oudermodule 

en een bedrijfsbezoekmodule. Voor meer informatie kunt u mailen 

naar talentenkijker@vhto.nl of bellen met 020- 888 4220 of gaan 

naar www.talentenkijker.nl. 

U kunt zich daar ook aanmelden en het project is gratis.

Nog voor de zomervakantie organiseert KWTO in samenwerking met VHTO (Landelijk 

expertisebureau meisjes/vrouwen en Bèta/Techniek) een Masterclass ‘Meisjes en 

Wetenschap & Techniek voor leerkrachten in het primair onderwijs. In de Masterclass 

wordt ingegaan op de redenen waarom jongens en meisjes met name in Nederland zo 

verschillend kiezen. Hoe kun je als leerkracht bijdragen aan een realistischer beeld van 

W&T, heb je als leerkracht invloed op de houding van leerlingen t.a.v. W&T en wat kun 

je als leerkracht doen om meer leerlingen en met name meisjes te interesseren voor 

W&T? Binnenkort meer hierover op www.kwto.nl en voor suggesties graag een mail 

naar info@kwto.nl. 
Op donderdag 25 april organiseert VHT voor de vierde keer de landelijke girlsday, een 

dag waarop meisjes kennismaken met bèta, techniek en ICT. Bij uiteenlopende techni-

sche bedrijven, science centers en (hoger)-onderwijsinstellingen door heel Nederland 

vinden er activiteiten plaats. Zie voor meer informatie www.girlsday.nl. Bedrijven en 

scholen die willen deel nemen, kunnen zich hier aanmelden tot 31 maart. 

W&T IN METHODEN
Techniek & Wetenschap in het 

basisonderwijs, Methoden - Websites - 

Bronnen, geeft een overzicht van W&T 

onderdelen binnen praktisch alle me-

thoden en bronnenboeken in het basis-

onderwijs. Het boekje bevat 52 pagina’s 

en is te bestellen bij Kenniscentrum 

Wetenschap & Techniek Gelderland 

(KWTG). De meeste recente versie van 

deze uitgave is ook te vinden op de 

website www.kwtg.nl. 

Zie ook deze website voor het bestel-

len van dit overzicht. 

De brochure is ook te downloaden op de volgende site: 

http://www.kenniscentrumbrainport.nl/wp-content/
uploads/2012/12/Vindplaatsen-binnenwerk-mr1.pdf 

Ondersteuning 
Techniekmanifestaties
➤  Momenteel ondersteunt KWTO de onderwijskundige 

voorbereiding op school bij de Techniekdagen en 

Weken van de Techniek in Nieuwleusen, Epe en 

Salland. Binnenkort gaat dit ook gebeuren in Almelo.   

➤  Andere regio’s die ondersteuning willen bij de 

onderwijskundige voorbereiding op school in het 

kader van Techniekmanifestaties kunnen contact 

opnemen met Gerard Venneman 

(g.venneman@kwto.nl, 06 30 30 37 16)

ACTIVITEITEN
KALENDER

TECHNIEKDAGEN EN -WEKEN
8 t/m 15 april Week van de Techniek Gemeente Epe

8 t/m 12 april8 t/m 12 april Week van de Techniek Zutphen

8 t/m 12 april8 t/m 12 april  Week van de Techniek Kampen

18 t/m 22 april18 t/m 22 april Week van de Techniek Deventer

REGIO OOST

OVERIGE SCIENCE ACTIVITEITEN
30 maart  30 maart  Jeugdcursus Sterrenkunde 30 maart  Jeugdcursus Sterrenkunde 30 maart  

- Doepark Nooterhof Zwolle

18 april18 april  Twentse Open Kampioenschappen 

Mousetrap Car Race 2013 - ’t Heim Hengelo

Gehele jaar 2013  Gehele jaar 2013  Sterrenstrijd met Lego 

- Speelgoedmuseum Deventer

10, 20 en 24 april  10, 20 en 24 april  Demonstratie mechanisch speelgoed 

- Speelgoedmuseum Deventer

Anneke de Cloet deed mee aan het professionaliseringstraject ‘Ontwerpen en 

Onderzoekend leren’ van KWTO. Bedoeld voor leerkrachten die werken met meer-

begaafde kinderen. Zij kijkt er zeer positief op terug: “Dit was één grote inspiratie-

bron. Je wordt op het spoor gezet hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt 

en hoe je ervoor zorgt dat die ontluikende interesse wordt omgezet in nadenken. 

Een rijke cursus die je op heel veel ideeën brengt.”

Leerkracht Anneke de Cloet volgde professionaliseringstraject ‘Ontwerpen en Onderzoekend leren’:

duidelijk de naam en adresgegevens van uw school of school-

bestuur vermelden evenals het mailadres waar de 

informatie naar toegezonden 

kan worden.

alle leerlingen’. De activiteiten van het KWTO zijn er op gericht om 

Bèta/Wetenschap & Techniek te verbinden met de overige thema’s 

binnen School aan Zet. Naast professionaliseringstrajecten vinden 

onderzoeken plaats om Excellentie, Wetenschap en Techniek naar 

Leerplan Ontwikkeling, Schoolbegeleidingsdiensten, Platforms 

Techniek, bedrijvenkringen e.d. Landelijk wordt KWTO ondersteund 

door Platform Bètatechniek en School aan Zet. 

Voor meer informatie: www.kwto.nl. 

Module Wetenschap & Techniek en Het Jonge Kind

Donderdagavond 30 mei van 18.00 – 21.00 in Deventer. 

Opgave uiterlijk 15 april via www.kwto.nl , kosten € 95,- per deelnemer.

MEISJES EN WETENSCHAP & TECHNIEK



In Oost Nederland worden regiobreed Techniekdagen of Weken 

van de Techniek georganiseerd. Deze manifestaties zijn veelal 

gericht op leerlingen van groep 7 en/of groep 8 van de basisschool 

en eventueel de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Alle 

betrokkenen zijn altijd zeer enthousiast over deze activiteiten, 

maar leveren deze activiteiten ook voldoende bijdrage aan een 

daadwerkelijke attitudeverandering bij kinderen die deelnemen? 

Dit is nu voor het eerst onderzocht.

VELDWERK UITGEVOERD IN NIEUWLEUSEN
KWTO gaf de Universiteit Twente opdracht hiernaar onderzoek te 

doen waarbij de keuze is gevallen op de Techniekdag Nieuwleusen. 

In deze plaats zijn zes basisscholen waarvan alle kinderen van groep 

7 en 8 in beide leerjaren steeds twee bedrijven bezoeken tijdens de 

Techniekdag en waarbij het overgrote deel van de ouders ’s avonds 

ook nog eens langskomt met zoon of dochter. Naast de scholen in 

Nieuwleusen hebben zes basisscholen in Ommen meegedaan aan 

het onderzoek. De kinderen uit groep 7 en 8 van de scholen uit 

Ommen hebben niet deelgenomen aan een techniekdag en 

fungeerden als controlegroep in dit wetenschappelijk onderzoek.

KERNCONCLUSIE
Uit het onderzoek blijkt dat er een groot enthousiasme is bij de 

diverse betrokkenen om het beeld bij de jeugd van techniek een 

positieve wending te geven. Denk aan leerkrachten, ouders en 

medewerkers bij technische bedrijven. Wat bijvoorbeeld aantoon-

baar bleek, is dat zowel jongens als meisjes in beide groepen plezier 

hebben bij het uitoefenen van techniekgerelateerde activiteiten. 

Toch blijkt uit het onderzoek dat niet helemaal het beoogde eff ect 

wordt bereikt, namelijk een positievere attitude bij leerlingen die 

deelnemen. Het grote enthousiasme bij alle betrokkenen staat 

onomstotelijk vast, maar heeft geen direct verband, is nu 

wetenschappelijk vastgesteld, met de beoogde eff ecten.

INMIDDELS VOLOP ACTIEF MET ADVIEZEN
De onderzoekers hebben op grond van de ingevulde vragenlijst 

en de gesprekken met leerkrachten een aantal adviezen opge-

steld en inmiddels wordt hiermee gewerkt. Genoemde adviezen 

bieden volop kansen om de techniekmanifestaties veel eff ectiever 

te laten worden. De infrastructuur voor samenwerking tussen 

onderwijs en technische bedrijven is immers al aanwezig. Zowel 

bedrijven als scholen hebben hierin een belangrijke taak. Kortom, 

we hebben volop kans om het met elkaar nóg beter te doen.

•  Maak aan kinderen nog veel meer duidelijk dat de Techniekdag 

vooral bedoeld is als een beroepsoriëntatie. Begin er al in groep 

6 mee omdat kinderen in groep 7 en 8 vaak al volgroeide beelden 

en attitudes hebben in relatie tot techniek.

•  Voer kringgesprekken met de kinderen over hun huidige 

beelden van en houdingen ten opzichte van techniek (volgens 

de constructen van de in het wetenschappelijke onderzoek 

gebruikte vragenlijst: beeld van techniek, houding ten opzichte 

van techniek, beeld van technische competenties, beeld van 

technische banensector). In deze vorm kunnen leerkrachten de 

heersende beelden en houdingen bij de kinderen bespreekbaar 

maken en eventuele misconcepties wegnemen.

•  Nodig een jonge werknemer van één van de techniekbedrijven uit 

en laat die optreden als rolmodel/gastspreker en laat hem of haar 

de scholen bezoeken. Kinderen bereiden aan de hand van de kring-

gesprekken een interview voor. Dit interview richt zich vooral op 

vragen die raakvlak hebben met de positieve beeld- en attitude-

vorming van de kinderen in relatie tot techniek. De gastspreker 

vertelt over beroepskeuze en studieloopbaanmogelijkheden, en 

neemt wederom eventuele misconcepties bij de kinderen weg. 

Deze persoon kan tijdens de Techniekdag wellicht ook hun per-

soonlijke begeleider zijn zodat de transfer tussen de Techniekdag 

voorbereidingen op school en de Techniekdag voor de kinderen 

versterkt wordt.

•  Laat deelnemende bedrijven ook nadruk leggen op de creatieve, 

ontwerptechnische kant van techniek (zoals ergonomie, grafi sche 

vormgeving, etc.).

•  Overweeg om meer moderne technologische bedrijven mee te 

laten doen. Wanneer de kinderen namelijk enkel traditionele tech-

niekbedrijven bezoeken, is het niet vreemd dat de stereo typische 

beelden van de kinderen over de technieksector onveranderd 

blijven. Laat andere bedrijven deelnemen aan de Techniekdag die 

de traditionele kant van de technieksector kunnen aanvullen met 

meer brede/moderne technologische aspecten (spelcomputerbe-

drijven, grafi sch ontwerp, biochemische technologie, robotica, etc.). 

Het onderzoek is uitgevoerd door Prof. Dr. Juliette Walma van 
der Molen en Drs. Tim Post van de Universiteit Twente

De afgelopen twee jaar heeft KWTO nadrukkelijk aan de weg getim-

merd voor wat betreft Talentontwikkeling, Wetenschap, Techniek 

en Excellentie. Er is hoogwaardig cursusmateriaal ontwikkeld dank-

zij een voortreff elijke samenwerking tussen specialisten op deze 

terreinen. Dit heeft geleid tot een aanbod van professionalisering 

dat het predicaat ‘hoge kwaliteit ‘ verdient. Om ook in dit kader de 

term ‘talentontwikkeling’ maar even te gebruiken: “We hebben de 

aanwezige talenten op het gebied van professionalisering uitge-

daagd om met een goed aanbod te komen waardoor leerkrachten 

de kinderen in hun klas ook volop kunnen uitdagen.” Ontwerpend 

en onderzoekend leren zijn bij die trajecten de sleutelbegrippen en 

veel leerkrachten en schoolleiders hebben van dat aanbod gebruik 

gemaakt. Op deze wijze hebben we 130 scholen bereikt, zo’n 15% 

van het totaal aan basisscholen in ons gebied en veel scholen heb-

ben aan meerdere trajecten deelgenomen. Het overgrote deel van 

de deelnemers is vol lof over de aangeboden trajecten en scholen 

zijn met genoemde thema’s inmiddels volop aan de slag.

KWTO heeft inmiddels de toezegging dat het ook in 2013 en 2014 

verder kan. Het budget is aanzienlijk minder, maar we trachten 

de ingezette koers door te zetten. We blijven de ontwikkelde tra-

jecten aanbieden waarbij scholen overigens wel hun prestatiebox, 

waarin Excellentie, Wetenschap en Techniek nadrukkelijk genoemd 

worden, dienen aan te spreken om deelname te bekostigen. 

De ontwikkelkosten zijn gelukkig al betaald.

Naast het basisonderwijs, behoort de onderbouw van het voortge-

zet onderwijs ook tot onze doelgroep en we hebben tevens in onze 

doelstellingen opgenomen om de onderwijskundige voorbereiding 

op techniekmanifestaties beter neer te zetten. Ook op deze wijze 

kunnen scholen zich verdiepen 

in Wetenschap en Techniek. Een 

uitdaging ligt er ook waar het gaat 

om Wetenschap en Techniek nog 

veel meer te integreren in taal, 

rekenen en wereldoriëntatie.

Als projectleider ben ik bijzonder trots op wat de afgelopen twee 

jaar is bereikt in nauwe samenwerking met de ‘professionali-

seerders’ en met de leden van de stuurgroep. Aan hen en mij de 

uitdaging de komende twee jaar met aanmerkelijk minder budget 

nog veel meer scholen, leerkrachten en leerlingen te bereiken in het 

kader van Talentontwikkeling, Wetenschap, Techniek en Excellentie. 

Gerard Venneman, projectleider KWTO

EEN NIEUWE UITDAGING WACHT

Betrokkenen inmiddels volop actief met verstrekte adviezen
Trots overheerst bij de afgelopen twee jaar KWTO;

UNIEK: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
NAAR EFFECTEN VAN TECHNIEKDAGEN

In werkgebied van KWTO 
zes basisscholen onderscheiden

W&T nadrukkelijk 
aan de orde op 
scholen met 
predicaat ‘Excellent’
Op maandag 4 februari hebben 31 basisscholen, waarvan zes 

in het werkgebied van KWTO, het predicaat ‘Excellente school’ 

ontvangen. Met deze zes basisscholen is ons werkgebied 

bovenmatig vertegenwoordigd. Bij vier van deze zes basis-

scholen maakt Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek 

nadrukkelijk onderdeel uit van het curriculum van de school, 

al dan niet geïntegreerd met andere vakken. Twee van de 

genoemde vier basisscholen waren ook genomineerd voor 

de tweejaarlijkse onderwijsprijs van de provincie Overijssel. 

Het betreft OBS De Vogelaar uit Raalte die een 1e prijs be-

haalde en CNS Ommerkanaal die met de eer van de 2e prijs 

ging strijken. Een school die niet tot de zes ‘Excellente’ scholen 

behoort, maar wel een 3e prijs behaalde, was KBS Pax Christi 

uit Overdinkel. Ook op deze school is Wetenschap, Techniek en 

Talentontwikkeling volop in ontwikkeling. Uit het juryrapport 

van OBS De Vogelaar: ‘Techniek staat centraal bij het ontdekken 

en ontwikkelen van talent. Het thema wordt breed en creatief 

uitgewerkt. De school denkt in kansen en niet in beperkingen.’

Belangrijk en positief nieuws is dat recent een wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden 

naar de eff ecten van techniekdagen in Oost Nederland. Een dergelijk wetenschappelijk onderzoek 

is voor het eerst gehouden, een uniek gegeven. Het onderzoek werd uitgevoerd door de 

Universiteit Twente in opdracht van KWTO.

W&T in de plusklas nog in de kinderschoenen

Als Nederland een rol wil spelen in de internationale markt van 

wetenschappelijke en technologische innovatie, zal het tijdig 

moeten starten met het aanwakkeren van toptalent, aldus het 

Onderzoekscentrum Science Education & Talent Development 

aan de Universiteit Twente.

Toptalent uitgedaagd door W&T
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NIEUWLEUSEN
In Nieuwleusen wordt de geplande Techniekdag in maart 

opgeschoven naar een later tijdstip. Bedrijven stellen 

zichzelf de taak om vooral de ontwerpende, creatieve en 

onderzoekende beroepen veel beter naar voren te laten 

komen en met scholen wordt eerst overleg gevoerd om de 

onderwijskundige voorbereiding beter in te vullen. Ook de 

deelname van groep 6, een van de adviezen uit het onderzoek, 

komt daarbij ter sprake.

EPE
In de gemeente Epe heeft Platform Techniek Epe ter voor-

bereiding op de Week van de Techniek in april een werkgroep 

ingesteld waarin meerdere scholen zijn vertegenwoordigd. 

Hierin komt onderwijskundige voorbereiding waaronder 

gastlessen zeer nadrukkelijk aan de orde. Eerder genoemde 

adviezen zijn daar inmiddels uitvoerig besproken. 

Ook groep 6 neemt deel aan de Week van de Techniek.

SALLAND
Platform Techniek Salland heeft onlangs een avond belegd 

voor leden van Ouderraden om de ideeën van ouders te 

horen over de invulling van de Techniekdag. Ouders hebben 

aangegeven deelname van groep 6 zeker niet te vroeg 

te vinden. En passant is ook gesproken over de invulling 

van Wetenschap en Techniek op hun basisschool, want de 

aanwezige ouders ervaren Wetenschap en Techniek als 

zeer belangrijk. Binnenkort wordt dan ook gesproken met 

de schoolbesturen in Salland en gesprekken met leerlingen 

in het kader van de Techniekdag staan eveneens op de rol. 

Het bestuur van Platform Techniek Salland heeft daarnaast 

besloten de adviezen uit het onderzoek in Nieuwleusen mee te 

nemen in de voorbereiding op de techniekdag in oktober.

ACTUELE ACTIES IN DE REGIO

Dit onderzoekscentrum houdt zich onder meer bezig met onder-Dit onderzoekscentrum houdt zich onder meer bezig met onder-

zoek naar het bevorderen van excellentie en talentontwikkeling 

van meerbegaafde leerlingen in het primair onderwijs. Dit doet zij 

in opdracht van het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost 

en het Platform Bèta Techniek. 

TALENT GENOEG
Gelukkig ontbreekt het in Nederland niet aan talentvolle kinderen, 

maar eerder aan passende onderwijsvormen en geprofessiona-

liseerde leerkrachten die kinderen in de klas weten uit te dagen 

met Wetenschap- en Techniek onderwijs. Want bij toptalent hoort 

toponderwijs.

UITDAGINGEN VOOR MEERBEGAAFDE LEERLINGEN
Wat rekenen we eigenlijk tot W&T onderwijs? Daar kunnen 

specifi eke lesmethodes onder vallen, maar ook projecten waarin 

onderzoekend en ontwerpend leren en de onderzoeks- en ont-

werpcyclus aan bod komen. Dergelijke onderwijsbenaderingen 

zijn zeer geschikt om meerbegaafde leerlingen uitdaging en 

ver dieping te bieden. 

PRIKKELEN VAN HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN
Projecten waarbij onderzoekend en ontwerpend te werk wordt 

gegaan, zorgen ervoor dat hogere orde denkvaardigheden 

(analyseren, evalueren en creëren) worden aangesproken. 

Iets wat niet gebeurt wanneer bijvoorbeeld een verbredingsles 

Spaans wordt aangeboden. W&T lessen kunnen kinderen stimu-

leren om te werken aan complexe en maatschappelijk relevante 

vraagstukken en hen bewust maken van hun onderzoekende en 

creatieve talenten.

W&T MINIMAAL BENUT BINNEN 
ONDERWIJS VOOR ‘EXCELLENTE’ LEERLING
Helaas lijkt het er op dat W&T onderwijs nog maar een bescheiden 

rol speelt in de onderwijsprogramma’s voor excellente leerlingen in 

Nederland, zoals plusklassen en Leonardo of Da Vinci scholen. 

Medio zomer dit jaar werd daarom een onderzoek gestart waarbij 

een inventarisatie is gemaakt van de W&T activiteiten die binnen 

plusklassen voorkomen. Aan het onderzoek namen tientallen plus-

klasdocenten, reguliere leerkrachten en de voornaamste deskundigen 

op het gebied van talentontwikkeling en excellentiebevordering in 

Nederland deel. Het doel? Hun professionele kennis en ervaring delen. 

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN 
KWALITEITEN VAN HET HUIDIGE W&T ONDERWIJS
Wordt er aandacht besteed aan W&T in de plusklas of gebeurt dat 

maar weinig? Wordt W&T geïntegreerd in andere lessen of aange-

boden als een losstaande les? Welke behoeften hebben leerkrach-

ten hierbij? Deze gesprekken hebben geleid tot een overzicht van 

de activiteiten en kwaliteiten van W&T onderwijs die momenteel 

de onderwijsprogramma’s voor excellente kinderen kenmerken. 

VAN KLASSIEKE VRAAGBAAK NAAR ONDERZOEKSCOACH
Uit de resultaten blijkt dat veel scholen nog in het duister tasten 

wanneer het gaat om de succesformule van W&T onderwijs en 

excellentie. Veel scholen bieden eerder verbredende dan verdie-

pende opdrachten aan, zoals lessen Spaans en schaken. Zij gaan de 

boeiende natuurwetenschappelijke onderzoeksopdrachten liever 

uit de weg. Het traditionele beeld van de “alwetende” leerkracht 

lijkt ook veel plusdocenten nog te weerhouden van W&T onderwijs. 

Zeker wanneer de kinderen vragen stellen waarop de juf of meester 

geen antwoord heeft. Slechts een handvol plusklasdocenten weet 

hun vakinhoudelijke “onwetendheid” op dit vlak juist als voordeel 

in te zetten door in plaats van een klassieke vraagbaak, als onder-

zoekscoach in de klas op te treden. 

NOG VEEL TE DOEN OM ‘EXCELLENTE’ 
LEERLING GOED TE BEDIENEN
De ondervraagde deskundigen bevestigden het beeld dat de 

plusklasdocenten schetsten. Men is het erover eens dat we nog 

een lange weg te gaan hebben voordat W&T onderwijs voor 

meerbegaafde kinderen van voldoende niveau is. Scholen zouden 

concrete handvatten aangereikt moeten krijgen om excellentiebe-

vordering aan de hand van W&T projecten over meerdere leerjaren 

bij kinderen te kunnen realiseren. Plusklasactiviteiten moeten 

namelijk met de ontwikkeling van het kind meegroeien. Ook zijn 

er instrumenten nodig om te meten wat de houding van kinderen 

is ten opzichte van hun talenten en hun wens om op een bepaald 

vakgebied te excelleren. Hierin speelt het sociaal-emotionele 

aspect van meerbegaafdheid in de klas eveneens een belangrijke rol. 

KENNISDELEN TUSSEN DISCIPLINES NOODZAKELIJK 
Om oplossingen te vinden voor dergelijke zaken, is een nauwe 

samenwerking tussen leerkrachten, onderwijskundigen en ont-

wikkelingspsychologen van groot belang. Een inventarisatie, zoals 

vormgegeven in dit onderzoek, kan kennisdeling tussen scholen 

bevorderen en aanleiding zijn voor pedagogische en didactische 

aanbevelingen voor de plusklasdocent van de toekomst. 

Drs. Tim Post, Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen, 
Universiteit Twente

ASPECTEN VAN DE ATTITUDE
De attitude van leerlingen is gemeten aan de hand van de 

volgende onderdelen: beeld van techniek, houding ten op-

zichte van techniek, beeld van technische competenties, 

beeld van technische banensector. Bij bijvoorbeeld ‘beeld 

van techniek’ gaat het om een traditioneel beeld versus 

een brede opvatting over techniek. Bij het onderdeel ‘atti-

tude ten opzichte van techniek’ gaat het om de mate van 

stereotype opvattingen (techniek is meer voor jongens 

dan voor meisjes), techniek wel of niet moeilijk vinden, 

maatschappelijk belang van techniek, plezier in techniek 

en de verwachting of men later een technisch beroep zal 

kiezen. Per onderdeel zijn diverse concrete vragen gesteld 

om zo steeds tot een totaaloordeel te komen. De vragen-

lijst die op deze is ontwikkeld, betreft een groot schalig 

gevalideerde vragenlijst d.w.z. dat wetenschappelijk is 

aangetoond dat deze vragen relevant zijn om de verschil-

lende onderdelen van de attitude te meten.

ROL KWTO
KWTO heeft zich ten doel gesteld in 2013 en 2014 veel 

scholen te bereiken via de techniekmanifestaties. Daar-

mee biedt zij gelegenheid scholen onderwijskundig te 

onder steunen bij de voorbereiding op de techniekmani-

festaties.

HEEFT U BELANGSTELLING VOOR 
DE SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK?
Neemt u dan contact op met Gerard Venneman van 

KWTO via e-mail: g.venneman@kwto.nl. Hij zendt u de 

samenvatting met plezier toe. Ook in verband met de on-

derwijskundige ondersteuning bij techniekdagen in Oost 

Nederland kunt u contact met hem opnemen.


