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Er gaat mE EEn lampjE brandEn 
Felix Meijer

Het lijkt er steeds meer op dat wetenschap en techniek 
niet alleen voorbehouden zijn aan knappe koppen, maar 
ook te begrijpen zijn door 
mensen zoals ik. Met 
veel belangstelling heb ik 
de colleges van Robbert 
Dijkgraaf in De Wereld 
Draait Door over de oer-
knal, het allerkleinste en 
Einstein gevolgd. Nooit 
geweten dat wetenschap 
zo boeiend is en ook 
nog goed te volgen is. 
De colleges van Walter 
Lewin, een Nederlands 
natuur- en sterrenkundige 
die als hoogleraar in de 
Verenigde Staten werkt, 
in hetzelfde programma 
en op YouTube, bekijk ik 
met nog meer plezier. Zijn 
humor, enthousiasme en 
het aanschouwelijk maken 
van bijvoorbeeld de lucht, 
het behoud van energie of 
lading maken mij enthou-
siast voor de wetenschap. 
Diederik Jekel die een van 
zijn eerste proeven over 
het behoud van energie in 
DWDD liet zien verklaarde 
zijn succes: ‘Als docent moet je niet alleen bezig zijn die 
droge formules over te brengen. Het gaat om een ver-
wondering en verbazing en een vonk over te brengen. Je 
mag vertellen over je passie, je vak, dat je gaaf vindt en 
je mag anderen daar deelgenoot van maken. Lewin kan 
dat als geen ander’. Als ik zo’n leraar voor natuurkunde 
had gehad was ik vast in de wetenschappelijke hoek 
terecht gekomen.

Voor kinderen is er op dit moment veel te vinden over 
wetenschap en techniek, zoals een speciale serie van Het 
Klokhuis met als titel ‘Zoek het uit!’, met onderwerpen 
als het kleinste deel, taal, liegen en de aarde. Kinderen 
worden steeds uitgenodigd om zelf op onderzoek uit te 
gaan. Ook van deze initiatieven word ik zo enthousiast 
dat ik zelf wel aan de slag wil gaan.

Die inspiratie krijg ik veel minder bij het Nationaal Tech-
niek Pact 2020, dat op 13 mei 2013 door zestig partijen 
is gesloten. Doel van het Pact is om in de komende jaren 
concrete en – natuurlijk?! – afrekenbare acties uit voe-

ren met als doel het aantal technici te vergroten en een 
betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Het Techniekpact begint met 
de opmerking dat Nederland 
een welvarend land is en dat 
we, ondanks de economische 
tegenwind, tot voor kort in 
de top-5 stonden van de lijst 
van meest concurrerende en 
innoverende landen. Om de 
positie in de top-5 terug te 
krijgen, moeten we volgens 
de ondertekenaars inspelen 
op nieuwe marktkansen en 
maatschappelijke uitdagin-
gen. Dit vraagt om een goed 
opgeleide beroepsbevolking, 
met voldoende slimme en vak-
bekwame technici. Er zijn drie 
doelen waarop ingezet wordt: 
kiezen voor, leren en werken in 
de techniek. Bij de keuze voor 
techniek wordt het onderwijs 
ingeschakeld met als doelen: 
• Alle basisscholen bieden 

in 2020 structureel weten-
schap en technologie aan in 
het onderwijs.

• OCW geeft het nationaal 
expertisecentrum leerplan-
ontwikkeling (SLO) opdracht 

 om een leerlijn voor wetenschap en technologie te 
ontwikkelen, die vanaf 2014 beschikbaar is. 

• De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 2014 peri-
odieke peilingen uitvoeren en volgt de ontwikkelingen 
van wetenschap en technologie in het basisonderwijs.

Natuurlijk moet er beleid komen om wetenschap (en 
dan met name het doen van onderzoek) en techniek 
een plek te geven in het onderwijs, maar laten we vooral 
niet vergeten dat het valt of staat met inspirerende en 
enthousiaste groepsleiders en docenten, aan wie kinde-
ren later met veel plezier terug kunnen denken.

Ik hoop dat ook uw lampje gaat branden na het lezen 
van de artikelen in dit nummer over scholen die begon-
nen zijn om kinderen enthousiast te maken en ze te 
leren onderzoeken. 

Opvoeden is geen vat vullen, 
maar een vuur ontsteken. 

Plutarchus (45-125)
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Annet wilde onderzoeken op welke wijze je het beste een kamp-
vuur kunt blussen. Zij wilde het vuur met zand, schuim en water 
blussen en kijken naar de verschillen. Omdat er van een eerlijk 
onderzoek sprake moest zijn en zij geleerd heeft dat je bij een 
eerlijk onderzoek het drie keer moet uitvoeren, had zij wel negen 
identieke kampvuren nodig. Drie keer om met schuim, drie keer 
om met zand en drie keer om met water het vuur te bestrijden. 
En natuurlijk diende ieder kampvuur een gelijke hoeveelheid 
houtjes te bevatten, die allemaal even groot en dik moesten zijn. 
En oh ja gaf Annet aan, de vuren moesten tegelijk aangestoken 
worden.

leren onderzoeken
Annet is een kind dat toepast wat ze geleerd heeft bij een van de 
lessen uit de lessencyclus ‘Leren onderzoeken’. Deze is ontstaan 
toen we bespeurden dat veel zogenaamd ‘onderzoek’ bij weten-
schap en techniek niet veel meer was dan het doen van (overi-
gens best wel leuke en leerzame) door de groepsleider gestuurde 
proefjes. Het doen van proefjes en het maken van bijvoorbeeld 
vliegtuigjes en waterraketten is niet automatisch onderzoeken. 
Bij onderzoeken willen we competenties ontwikkelen, willen we 
het kind zelf laten ontdekken, zelf keuzes laten maken, beslis-
singen leren nemen. Daarbij kan het gebruik van een verplicht 
stappenplan te dwingend zijn en juist het zelf experimenteren 
frustreren. Het onderzoek moet een experiment zijn, waarbij het 
kind keuzes maakt voor het toepassen van technische principes, 
materialen en gereedschappen. Zij werken daarbij wel volgens 
een vast zevendelig stappenplan, maar ze volgen niet een vaste 
(gesloten) instructie rond het doen van een proefje.
Het uiteindelijke doel van de lessencyclus ‘Leren onderzoeken’ is 
dat kinderen zelfstandig  een eigen onderzoek kunnen opzetten, 
uitvoeren en presenteren. Daarbij is het van groot belang dat ze 
vragen mogen en kunnen stellen, reflecteren op eigen handelen 
en met elkaar discussiëren over wat er bijvoorbeeld oneerlijk is 
aan een onderzoek. Het is een basisvoorwaarde om met succes 
onderzoek uit te kunnen voeren in je groep. 

lErEn vliEgEn 
in zEvEn stappEn
jiMke Nicolai eN Folkert oldersMa

Kun je kinderen leren vliegen? Nee! Kun je kinderen 

op de basisschool leren daar eerlijk onderzoek naar 

uit te voeren? Ja! Maar valide en betrouwbaar 

onderzoeken op de basisschool gaat niet vanzelf 

hebben we de afgelopen jaren ontdekt. 
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Als er in je onderwijs geen vragen gesteld mogen wor-
den, er geen aanleidingen worden gecreëerd om vragen 
uit te laten ontstaan, dan wordt het moeilijk om op een 
hoger niveau te komen. 
Een voorbeeld. Ik herinner me de vraag van een kind 
over het verschil tussen luchtballonnen vroeger en nu. 
In het gesprek met de groep ging het over zeppelins, 
helium, hete lucht, lachgas, de vorm van ballonnen,….. 
en het eindigde met de slotvraag: kunnen wij een ballon 
maken die echt kan vliegen?
Als kinderen na verloop van tijd ook zelf hun onderzoek 
gaan presenteren begint dat altijd met het noemen van 
de onderzoeksvraag.  
Om goede onderzoeksvragen van een valide antwoord 
te voorzien is niet eenvoudig. Dat willen we kinderen 
leren met een aantal gerichte stappen:

1. Verwachtingen uitspreken
In deze fase van de leerlijn besteden we aandacht aan 
het formuleren van verwachtingen. De kinderen gaan 
tijdens deze eerste stap onderzoeken uitvoeren. Het 
gaat daarbij niet om het antwoord. Het doel is dat ze 
het onderzoek eerlijk uitvoeren. Tijdens de reflectiefase, 
waarin de groepsleider met de kinderen over het uitvoe-
ren van het onderzoek praat, leren ze dat ze één ding 
tegelijk onderzoeken en dat alle andere zaken hetzelfde 
moeten blijven om voor een eerlijk onderzoek te zorgen. 
‘Je onderzoekt één variabele; de rest zet je vast.’  Op de 
site www.scienceopschool.nl  die bij de leerlijn hoort, 
staan diverse materialen, die bij de lessen ingezet kun-
nen worden. 

2. eerlijk onderzoeken 
We weten uit onze praktijk dat vrij experimenteren en 
aanrommelen voor jonge kinderen centraal moet staan. 

Vanuit het experimenteren komen ze tot ontdekkingen. 
Oudere kinderen leren proefondervindelijk verkennen 
te beredeneren, zodat ze fouten leren onderkennen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende onderzoeks-
beschrijving: Een kind doet een onderzoek en heeft twee 
vloeistoffen: water en sla-olie. Hij gooit beide in een glas 
en concludeert dat alle vloeistoffen op water drijven. Net 
als in de proef met water en olie. Mag je deze conclusie 
trekken? Ja/nee waarom wel, waarom niet? Klopt deze 
conclusie? Welke onderzoeksvraag hoort bij de conclu-
sie? Als zijn onderzoeksvraag was: drijven andere vloei-
stoffen op water wat had hij dan beter als proef kunnen 
bedenken? 
Natuurlijk mocht deze conclusie niet getrokken worden. 
Dat zou pas kunnen als alle vloeistoffen die er bestaan 
bij het onderzoek betrokken zouden zijn. Een gigantisch 
onderzoek dus. De enige conclusie die aan de hand van 
dit onderzoek getrokken kan worden is dat olie drijft op 
water. De kinderen leren kritisch naar formuleringen en 
onderzoeksopzetten te kijken.

3. Het opstellen van een hypothese
Dat klink zwaar, en dat is het eigenlijk ook. Maar het 
wordt voor kinderen heel herkenbaar en veel lichter 
als ze leren om een verwachting uit te spreken als het 
vervolg op: ‘Ik denk dat …’ Ze zien al snel in dat een 
verwachting uitspreken sturing geeft aan de richting van 
het onderzoek: Ik denk dat hete lucht omhoog gaat en 
onze ballon gaat vliegen. We hebben hem van heel licht 
papier gemaakt.

4. de opbouw van het onderzoek
De kinderen zetten in deze fase zelf een onderzoek op. 
Daarbij moeten ze letten op de factoren die bepalen dat 
er wel sprake is van een eerlijk onderzoek. Aan de hand 
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van een aangeboden probleem proberen de kinderen 
stapsgewijs een eerlijk onderzoek op te zetten. De proble-
men zetten aan tot discussie en leiden tot vragen waarop 
alleen het antwoord gevonden kan worden door eerlijk 
onderzoek uit te voeren: Kun je een sneeuwpop beter 
geen jas aandoen, omdat hij dan eerder smelt? Wordt 
een ballon zwaarder, wanneer er meer lucht in zit? Kun-
nen we een zelfgemaakte luchtballon laten vliegen?  

We bedachten voor de laatste  vraag over de luchtbal-
lon deze opzet: ‘Eerst in het klein en dan echt, met een 
hele grote. Het uitvoeren van zo’n onderzoek is niet 
niks. Het vraagt om veel aandacht voor eerlijkheid en 
betrouwbaarheid, maar minstens zo belangrijk is veilig-
heid! Het onderzoek werd uiteindelijk een fiasco. De 
proefjes met de kleine prototypen (theezakjes en een 
lichte plastic vuilniszak met een föhn) verliepen perfect. 
Onze grote luchtballon was gemaakt van dun vliegerpa-
pier. De opstelling hadden we zo gemaakt dat we vanaf 
het schuurtje op het plein een stok bevestigden waaraan 
de ballon omhoog werd gehesen. De gasbrander die we 
hadden geleend deed zijn werk. Er stonden kinderen 
klaar met emmers water en een brandslang. Een blaas-
ploeg zorgde voor het aanjagen van de hete lucht naar 
de ingang van de ballon, want te veel hitte bij het dunne 
vliegerpapier zou funest zijn. De ballon zweefde bijna, 
maar hij bleek te zwaar om losgelaten te worden. Twee-
maal vatte hij vlam. Dat werd net op tijd gedoofd door 
de veiligheidsploeg.’

5. conclusies en verklaringen
We leren de kinderen om te reflecteren op hun onder-
zoek en samen te bepalen of de verwachting wel of niet 
is uitgekomen. Samen zijn we kleine wetenschappers in 
de dop. We trekken conclusies. Maken vreugdedansjes 
bij succes, zijn teleurgesteld als het niet lukt. Maar ook 
als je verwachting niet uitkomt is er toch iets ook wel 
gelukt: we hebben geleerd onderzoek te doen. En dat 
was leuk!

6. Presenteren 
Dat kan op zeer verschillende manieren gebeuren, maar 
tijdens de presentatie moet in ieder geval aan de orde 
komen wat de onderzoeksvraag was, de aanpak van het 

onderzoek, de resultaten en conclusie, achtergrondinfor-
matie over het onderwerp, de relatie met de buitenwe-
reld, de werkelijkheid en wat je ervan geleerd hebt.

7. samen reflecteren
Wat hebben we nu gedaan en ontdekt? Was ons onder-
zoek wel eerlijk? Wat zijn we te weten gekomen? Maar 
bij deze stap hoort ook het stellen en beantwoorden 

van vragen als wat hebben 
we (nog) niet geleerd en 
willen we verder (laten) 
onderzoeken? Kinderen 
leren door onderzoeken 
behalve vaardigheden 
ook nieuwe kennis en er 
ontstaan inzichten. Het 
is belangrijk dat kinderen 
deze kennis ordenen en 
systematiseren. Bestaande 
systemen kunnen prima 
als basis dienen om met 
de kinderen een orde-

ningsysteem te ontwikkelen. Wij gebruiken de indeling 
die Freinet ontwikkelde om alles op te bergen. In een 
(digitale) map ordenen de kinderen hun werkstukken, 
presentaties en fotomateriaal. In het reflectiegesprek na 
de presentatie wordt de vraag besproken: ‘Waar bergen 
we ons werk(stuk) nu op?’ Bij het luchtballononderzoek 
zou dat zijn ‘vliegen’ kunnen zijn, maar wellicht wordt 
er na discussie op basis van argumenten gekozen voor 
‘luchtvaart’.  

alleen voor hoogvliegers
Doen van onderzoek kent de associatie van moeilijk, van 
minstens het functioneren op een universitair niveau. 
Dat is ten onrechte. Onderzoek kan door alle basis-
schoolkinderen gedaan worden. Wel is het zo dat het 
ene kind wat meer moeite kan hebben met sommige 
onderdelen dan het andere. Wij hebben ondervonden 
dat sommige kinderen moeite hebben met begrippen 
als hypothese en conclusie. Ook het opstellen van een 
hypothese geeft soms problemen. Hier komt het aan 
op taalgevoel. De meer- en hoogbegaafde kinderen 
bleken hier absoluut geen moeite mee te hebben. De 
andere kinderen hadden iets meer oefening nodig. Uit 
onderzoek blijkt dat na het doorlopen van deze onder-
zoekscyclus geen verschil in niveau van wetenschappelijk 
redeneren tussen kinderen bestaat.

Bij het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt  
van het boek dat Folkert Oldersma, Henk de Vries  en 

Jimke Nicolai schreven over deze lessencyclus:  
‘Leren onderzoeken binnen wetenschap en techniek op 

de basisschool’. Bureau Levend Leren Nij Beets 2013. 
Zie www.levendleren.nl 
Fotografie: Felix Meijer

Cartoons: Janneke Kaagman
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actief ontdekken
Op jenaplanschool De Ontdekking is ontdekkend leren 
natuurlijk heel belangrijk. Wij zorgen voor allerlei soor-
ten prikkels die kinderen nieuwsgierig maken. Zij sluiten 
aan bij hun belevingswereld en lokken verder onderzoek 
uit. 
In iedere stamgroep is een ontdekhoek waar kinderen 
naar hartenlust kunnen ontdekken en experimenteren. 
Bij elk thema wordt de ontdekhoek opnieuw ingericht 
en is op de thematafels te zien waaraan gewerkt wordt. 
In alle stamgroepen worden technieklessen gegeven 
vanuit de techniektorens. Voor elke bouw is een toren 
beschikbaar met interessante leskisten. In elke kist zit 
een lesbrief en materialen. Met behulp van actieve 
ouders en een ‘techniekvutter’ krijgen de kinderen gedu-
rende het schooljaar de kans om met techniek te experi-
menteren. Met deze aanpak worden de kerndoelen voor 
techniek behaald.

ontdek wetenschap en techniek
Het afgelopen schooljaar is er extra aandacht besteed 
aan wetenschap en techniek, omdat het één van de drie 
schoolbrede projecten was. Zo’n schoolbreed thema 
wordt voorbereid volgens de doelen en leerlijnen van 
wereldoriëntatie. Elke bouw werkt dit op zijn eigen 
manier, samen met de kinderen, uit. Zo heeft de hele 
school acht weken aan het thema ‘Ontdek wetenschap 
en techniek’ gewerkt. 

een oplossing voor kikker 
In de onderbouw stonden de boeken van kikker cen-
traal. Onderwerpen als licht en donker, harde en zachte 
geluiden, magnetisme, drijven en zinken werden spelen-
derwijs onderzocht. Elk onderwerp werd ingeleid door 
middel van een verhaal uit één van de kikkerboeken. In 

de ontdekhoek konden de kinderen experimenteren met 
materialen uit de techniektoren. De kinderen kwamen 
samen tot een oplossing voor elk probleem van kikker. 

een warrige professor
De onderwerpen bij de middenbouw werden geïn-
troduceerd door filmpjes van een verwarde professor 
CO2, een welbekende professor op school. Hij had de 
kinderen nodig voor het oplossen van zijn problemen. 
Zo zagen ze dat de professor zonder succes een boom 
probeerde op te tillen, dat hij een mislukte vliegpoging 

ondernam en dat hij verstrikt raakte in een burenruzie, 
doordat hij met zijn explosies het huis van de buurvrouw 
had laten trillen. Vervolgens gingen de kinderen in 
groepjes experimenteren en oplossingen bedenken voor 
de professor. Ze bedachten nieuwe hefbomen, manieren 

OntdEk wEtEnschap En tEchniEk 
Hester PaNNekoek, jelle Visser eN sabriNa bol

Wetenschap en techniek vind je in alles om je heen. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar 

er schuilt een hele bijzondere wereld achter. Er gaat een hoop aan vooraf, voordat wij warm 

douchewater uit onze leidingen krijgen. Kinderen vinden het prachtig om deze wereld te leren 

kennen. Geef een kind twee koperdraadjes, een batterij en een luide zoemer en alle kinderen willen 

ontdekken wat er precies gaande is aan dat ene tafeltje. En dat is nou precies de kunst van het 

ontdekkend leren: het uitdagen om de wereld actief te onderzoeken. 
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om te vliegen en leerden dat geluid trillingen kan veroor-
zaken. Zonder informatie vooraf kwamen de kinderen, 
juist door zelf te experimenteren en te overleggen, tot 
creatieve oplossingen voor de professor. Na deze stap 
zorgde de stamgroepleider voor meer informatie door er 
les over te geven. Aan het eind van het thema presen-
teerden de kinderen hun ontdekkingen aan de professor 
en aan elkaar, waardoor ze ook van elkaar leerden. 

ouderbijdrage
Ouders met passie voor techniek vonden het leuk om 
mee te denken over dit thema. Binnen de kortste keren 
kwamen ze met een scala aan leuke opdrachten die uit-
gevoerd konden worden in de middenbouw. Dit resul-
teerde in een middag met interessante proefjes waar de 
kinderen vol enthousiasme mee bezig waren. Zo werd er 
een raket de lucht in geschoten, ontdekten de kinderen 
hoe ze materiaal konden laten bruisen, leerden ze meer 
over filteren en over magnetisme. 
De kinderen gingen niet alleen aan de slag met opdrach-
ten, maar ook met hun eigen vragen. Zo was er een 
meisje dat wilde weten hoe de lokalen in de winter 
warm konden blijven. Met een groepje geïnteresseerde 
kinderen is ze op onderzoek gegaan naar de werking 
van warme lucht, stromend water en elektriciteit op 
school. Vervolgens heeft het groepje met een camera 
een zelfverzonnen techniekspeurtocht geschreven voor 
onze school. 

Het beste idee
In de bovenbouw gingen de kinderen, volgens de fiets 
van Jansen, aan de slag met het thema. Als startactiviteit 
keken de kinderen naar de finale van ‘Het beste idee 
van Nederland.’ Na deze startactiviteit kwamen er bij 
de kinderen verschillende leervragen naar boven. De 
één droeg regelmatig verschillende sokken, doordat ze 
in de was door elkaar raakten en vroeg zich af hoe dat 
anders kon. Een ander vond het vervelend dat er tijdens 

het douchen flessen omvielen in de houder. In groepjes 
gingen de kinderen met de ontwerpcyclus aan het werk 
en vonden oplossingen voor de problemen die ze tegen-
kwamen. Uiteindelijk heeft elk groepje een prachtig pro-
totype gemaakt en uitgeprobeerd. Aan het eind van het 
thema presenteerden de kinderen sockclips, een handig 
plastic klemmetje dat je aan een paar sokken vastmaakt, 
voordat ze de wasmachine ingaan; de laatjesruimer, die 
zorgt voor een geordend schoollaatje; het zeep-oh-rekje, 
een rekje waar de flessen in de douche niet uitvallen; de 
gummies, oorbellen van gummateriaal, zodat je altijd 
een gum bij de hand hebt; een koppie-top een stiltekop-
telefoon en glow in the darkhairgel, zodat je elkaar in 
het donker handig terug kunt vinden. 

afsluiting 
Het thema werd spectaculair afgesloten met de komst 
van de Technobiel, een mobiele experimenteervracht-
wagen waarin kinderen op allerlei manieren techniek 
kunnen ontdekken. Professor CO2 stond natuurlijk voor-
aan en was ontzettend trots op de eindproducten van 
alle stamgroepen. Met enige jaloezie keek de professor 
naar de technobiel, zo’n vrachtwagen zou hij ook wel 
willen hebben. De wagen bestaat uit twee verdiepingen 
en is bedoeld voor bovenbouwers uit het basisonderwijs, 
Maar ook onderbouwers hebben er experimenten in 
kunnen doen. De kinderen konden ontdekken hoe een 
transportband werkte, hoe ze vliegtuigjes in beweging 

kregen met behulp van zonne-energie en hoe 
een 3D printer werkte. Op de bovenste verdie-
ping was een experimenteerzone met techni-
sche en natuurkundige proefopstellingen. Een 
indrukwekkende vrachtwagen die voor heel wat 
bekijks heeft gezorgd in en om onze school.
De Technobiel is een initiatief van OTIB, het 
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 
Technisch Installatie Bedrijf. Het fonds wil jong 
en oud kennis laten maken met de technische 
branche. De kinderen van nu zijn de technici 
van de toekomst. Om kinderen vroeg te interes-
seren voor techniek geeft OTIB voorlichting op 
basisscholen. Het is belangrijk dat kinderen een 
goed beeld krijgen van techniek in verband met 
de keuze voor vervolgonderwijs. De Ontdekking 
maakt regelmatig gebruik van de onderdelen die 
OTIB biedt, zoals spreekbeurtboekjes, educatieve 
games, het comfort crisis interactieve bordspel, 
techniekkits, voorlichtingsfilm, ontdek techniek-

doosjes en dus de Technobiel. 
Zo krijgt techniek op jenaplanschool De Ontdekking een 
permanente plaats binnen het ontdekkend leren en daar 
zijn we trots op. 

Hester Pannekoek, Jelle Visser en Sabrina Bol zijn 
stamgroepleiders en Ingrid Koppenaal is directeur van 

jenaplanschool De Ontdekking in Apeldoorn
www.deontdekking.pcboapeldoorn.nl
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doelen
Zoals bij elk project lag ook dit keer de voorbereiding in 
handen van een werkgroep met leden uit alle bouwen 
van de school. Al vroeg in het schooljaar hadden we de 
eerste bijeenkomst en al brainstormend wilden we in 
ieder geval aansluiten bij de kerndoelen voor techniek. 
Omdat deze behoorlijk vaag zijn, hebben we de leer-
lijnen van het CED gebruikt en kwamen we tot de vol-
gende hoofdonderwerpen:  Magnetisme, constructies, 
elektriciteit, water en lucht.
Deze onderwerpen, met de doelen per bouw, zijn de lei-
draad geworden voor het aanbod in de stamgroepen.
Het project zou bestaan uit een drietal onderdelen:
• Aanbod in de stamgroepen gekoppeld aan de hoofd-

onderwerpen en passend bij de doelen per leeftijds-
groep.

• Een paar momenten in de week voor groepsdoor-
brekende workshops gegeven door groepsleiders, 
ouders en gastdocenten

• Een bezoek aan de ontdekhoek waar de kinderen zelf 
proeven kunnen doen.

activiteiten
De volgende stap was het zoeken naar uitstapjes, gast-
lessen en bijzondere activiteiten.
Het lag voor de hand naar Nemo te gaan. Maar in 
Amsterdam-West zit ‘de ontdekhoek’, een rijk-gevuld 
praktijklokaal waar kinderen vrijwel zonder hulp dertig 
verschillende proeven kunnen doen. Van dammen bou-
wen in een snelstromende rivier en het omsmelten van 
een stuk pvc buis tot een lepel, tot stroomkringen, chips 
bakken en het maken en ontwikkelen van een foto in 
een donkere kamer. 
Om dit mogelijk te maken voor de kinderen van de mid-
den- en bovenbouw hebben we de oudervereniging 
gevraagd dit financieel mogelijk te maken. 
Ook uit de ‘groene energiehoek’ kwam een mooi aan-
bod, een bezoek aan school door de energiebus met 
informatie over de verschillende manieren van groene 
stroomopwekking.
Bij de bibliotheek werd een projectcollectie gereserveerd 
en het internet werd afgestruind naar leuke lesideeën 
aansluitend bij de vier thema’s die centraal stonden.

Een bovenbouwer was kort daarvoor op een open dag 
van een van de VO-scholen in de buurt geweest en had 
daar een scheikundeles bijgewoond. De docent had 
koperen muntjes van 1, 2 en 5 cent laten veranderen in 
‘zilver’. Die workshop wilde hij ook. Hij heeft een mail 
geschreven en eindeloos gebeld tot hij de betreffende 

strOOmt, valt Of drijft hEt?
Marijke blijleVeN

Kerndoel 10: de leerlingen leren onderzoek doen aan 

materialen en hun onderscheidende eigenschappen 

en naar toepassingen van natuurkundige 

verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, 

magnetisme en temperatuur. 

Op het Wespennest in Amsterdam-Noord hebben we twee keer per jaar een schoolbreed project. 

Dat varieert van kunstzinnige, aardrijkskundige, sportieve tot maatschappelijke thema’s. Afgelopen 

jaar ging een van de twee projectweken over techniek. Het staat in de kerndoelen, komt af en toe in 

samenhang met andere vakken wel aan bod, maar kreeg nog niet de aandacht die het verdient.
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docent te pakken kreeg en deze toestemde een gast-
workshop te komen geven.

ouders en workshops
Een belangrijk onderdeel van de projectweken is altijd de 
participatie van ouders. We hebben hen gevraagd een 
workshop te organiseren op een van de drie momenten 
over een technisch onderwerp. Na een aanvankelijke 
schroom en soms de angst enorm technisch te moeten 
zijn stroomden de aanbiedingen binnen. Mooi was de  
ochtend toen spontaan een van de moeders bij de 
inschrijf posters ging staan en iedere ouder die langs kwam 
uitnodigend opriep mee te doen. Ouders met schroom 
of het idee niet technisch genoeg te zijn werden op weg 
geholpen met leuke ideeën en sussende woorden.

Er was een vader die alles van elektrisch versterkte 
muziek af weet die kinderen meenam naar zijn studio 
om de werking van microfoons en elektrische gitaren 
uit te leggen. Er zijn zaklampen gemaakt. Een chemicus 
heeft een workshop gegeven, net als de architect. Er zijn 
proefjes met lucht gedaan, raketten gebouwd die wer-
den aangedreven door de fietspomp, er is gebouwd met 
kapla, gefotografeerd met de pinhole-camera en er zijn 
banden geplakt. Dit allemaal alleen al door de ouders.
Hiernaast zouden ook alle groepsleiders op die drie 
momenten een workshop met uiteenlopende thema’s 
verzorgen. Belangrijk hierbij was dat zoveel mogelijk 
workshops voor verschillende stamgroepen interessant 
moesten zijn om de uitwisseling tussen de groepen 
optimaal plaats te laten vinden en jong en oud samen te 
laten ontdekken.
Het indelen van 250 kinderen over vijftien tot twintig 
verschillende workshops gecombineerd met ook nog 
verschillende uitstapjes was een technisch hoogstandje 
op zich. 
Omdat zo’n hele week ontdekken ongelofelijk leerzaam 
is en het goed is dat vast te leggen zijn ook bij alle work-
shops die de groepsleiders zelf gaven verwerkingsbladen 
ontwikkeld en algemene bladen voor de opdrachten in 
de groepen. 
Tot slot heeft de werkgroep gezorgd voor een groot 
aantal voorbeeld proeven en lessen voor de vier onder-
werpen in de groepen.

klaar voor de start
Vanaf de weekopening op maandag waarbij het project 
officieel geopend werd door twee ‘professoren’ tot de 
weeksluiting op vrijdag ademde de hele school techniek. 
Er werden schitterende bouwwerken gemaakt van 
kranten, satéprikkers met spekjes, kapla en piepschuim. 
De kinderen ontdekten bij het bouwen van een huis 

van kranten hoe je stevige ‘balken’ van kranten maakt. 
De kinderen van de onderbouw konden deze heel 
goed vasthouden, terwijl oudere kinderen er ladingen 
schilderstape overheen plakten om ze stevig te maken. 
Nadat de kinderen een traditioneel huis bouwden, zoals 
je ook wel tekent - een kubus met een driehoekig dak 
- ontdekten ze dat dit in 3D helemaal niet zo stevig is. 
Een vierkant blijft namelijk niet rechtop staan, zeker niet 
als er een puntdak op komt dat ook nog wat weegt. Na 
heel wat puzzelen, redeneren en uitproberen vonden 
ze uit dat je er het beste kruizen in kunt maken, omdat 
driehoeken sterker zijn dan vierkanten. Waar sommigen 
ook gingen voor een esthetisch eindresultaat waren er 
ook groepjes die geloofden in ‘de kracht van plakband’ 
en op die manier wel zorgden dat hun huis overeind 
bleef. De stralende gezichten van de jongere kinderen 
die samenwerkten met die groten, én van de groten die 
mochten helpen maar ook weer heerlijk konden bou-
wen, waren geweldig. De resultaten hebben nog een 
paar weken het podium gesierd.

Het stroomt
Er zijn eindeloos veel stroomkringen gebouwd en onder 
leiding van één van de ouders zijn heel bijzondere zak-
lampen gemaakt. Om de stroomkring rond te maken 
zodat het lampje brandt, moest je daar zelf deel van uit 
maken. De kinderen leerden welke materialen geleiden 
en welke isoleren en ook dat je zelf een geleider kunt 
zijn. De stroomkring in het lampje werd zo aangelegd 
dat de kinderen twee punten moesten aanraken om zelf 
onderdeel van de stroomkring te zijn en het lampje te 
laten branden. Dit was voor hen een geweldige ontdek-
king. Vervolgens werd geëxperimenteerd wat er gebeurt 
als er twee kinderen tussen die stroomkring in gaan en 
wat als er drie kinderen een slinger maken. De kinderen 
van deze workshop gingen met een geweldig product, 
een super ervaring en een prachtig verhaal terug naar de 
klas en naar huis.
Er zijn ontdekkingen gedaan met betrekking tot magne-
tisme, sterke en zwakke magneten, werkt een magneet 
nog als je er een blaadje papier tussen doet, en twee 
blaadjes, en een plankje hout… De kinderen maakten 
een vissenkomspel waarbij je met de hengel de vissen 
moet zien te vangen of een racebaan waarbij je onder 
het blad waar de baan op zit met een magneet het 
autootje er boven laat bewegen.
Drijven en zinken was ook een favoriet onderwerp. De 
watertafels van de onderbouw waren gevuld en werden 
zowel tijdens de workshops als op andere momenten 
enthousiast gebruikt om van alles en nog wat te onder-
zoeken op drijvend vermogen. Op een koude, maar 
droge, maartdag werd in het opblaasbadje op de patio 
uitgebreid onderzoek gedaan naar drijven en zinken van 
heel veel verschillende materialen.

Er kwam een eindeloze stoet ouders met geweldige 
workshops en gepassioneerde verhalen de school in. Zo 

Kerndoel 12: de leerlingen leren bij producten in hun 

eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, 

vorm en het materiaalgebruik. 
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was er de fotograferende vader die het magazijn 
van de bovenbouw gebruikte als donkere kamer. 
Met de kinderen werd eerst van een leeg blik een 
pinhole-camera gemaakt waarna ze in en om de 
school op zoek gingen naar mooie beelden om die 
vervolgens vast te leggen. Het ontwikkelen van die 
foto’s leek wel toveren, langzaam kwam het beeld 
tevoorschijn dat ze eerst voor de camera hadden 
gezet. Er zijn ongetwijfeld fotografen-in-de-dop 
ontstaan door deze workshop.

Vallende eieren
Niet alleen de workshops zaten vol met ontdek-
kingen, leermomenten en experimenten, ook in de 
groepen kwam dit volop aan bod. In alle groepen 
waren ontdekhoeken rondom bijvoorbeeld magne-
tisme en bouwen. Er was een roulatieschema voor 
de verschillende constructiematerialen, magnetix, 
lego, k’nex en de vele kisten met kapla. In de 
meeste groepen waren de satéprikkers en spekjes 
niet aan te slepen en werden schitterende bouw-
werken gemaakt. Dat je in plaats van spekjes ook 
piepschuim kunt gebruiken, maar dat dat minder 
lekker is en een hele hoop rommel geeft, was ook 
een van de ontdekkingen.
In de onderbouw was de watertafel met het uitge-
breide assortiment drijven en zinken erg populair, 
alle mogelijke materialen werden aan de tests 
onderworpen en de oudste kleuters vonden zelfs 
manieren om hier met tekeningen een verslag van 
te maken. Naast de materialen die de groepsleiders 
al hadden klaarliggen werd nog van alles en nog 
wat van huis en van buiten meegenomen om na te 
gaan of dit wel of niet zou blijven drijven.

De middenbouw was gefascineerd door de verschil-
lende magneten, grote en kleine. Ze ontdekten dat 
grote niet altijd sterker zijn, want er zijn ook hele 
sterke kleine magneten. Wat kun je er allemaal mee 
doen en werken ze ook door papier, door de tafel 
of door je trui heen?

In de bovenbouwgroepen werd een speciaal experi-
ment gedaan: Welke constructie moet je maken om 
een ei van drie hoog naar beneden te kunnen laten 
vallen zonder dat het breekt?
De kinderen kregen per groepje de volgende 
materialen: een stukje touw, 2 elastiekjes, een 
papieren zakdoekje, een boterhamzakje, 5 satéprik-
kers en een ei. Met deze materialen moesten ze 
een constructie ontwerpen, waardoor het ei veilig 
beneden zou komen. Er werd naarstig overlegd, 

kerndoel 13: de leerlingen leren oplossingen voor 

technische problemen te ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren. 
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moest het een parachute-achtige constructie worden 
of een soort kussen? Na veel overleg en het uitwerken 
van de bedachte oplossing was het moment van testen 
aangebroken. Eén voor één mochten de kinderen de flat 
in tegenover de school om hun ei-constructie vanaf de 
galerij te laten vallen.

triomf
Er is in de techniekweek heel veel geleerd, genoten, 
onderzocht, uitgeprobeerd, mislukt en opnieuw gepro-
beerd, gelachen en geholpen. Kinderen leerden op een 
heel andere manier en voor een aantal kinderen was dit 
heel speciaal. Een van de kinderen dat vaak moeite heeft 
de reguliere stof te begrijpen wist van alles en nog wat 
te vertellen over techniek en kon dit ook nog eens heel 
duidelijk aan zijn groepsgenoten uitleggen. Wat een 
triomf! De kinderen werkten bouwoverstijgend samen 
en heel veel kinderen waren super trots op hun ouders 
die een geweldige workshop kwamen geven. Maar ook 
collega’s die eerst vreesden totaal a-technisch te zijn, 
bleken onvermoede talenten te bezitten en waren na 
deze week trots op hun vooruitgang.
In de weken erna moesten we helaas langzaamaan de 

resultaten opruimen, het zwembadje op de patio werd 
leeg gegooid. Toen de muizen de spekjes ontdekten 
moesten deze snel de container in. De huizen van kran-
ten zijn na twee weken van het podium verdwenen. Wat 
bleef is de herinnering aan een geweldig project waar 
we allemaal erg van hebben genoten en geleerd.

Marijke Blijleven is schoolleider van  
’t Wespennest in Amsterdam

proefondervindelijke mislukkeling

de geleerde 

is in het huwelijk getreden 

met een koperen vrouw 

want die hybride verhouding 

wil hij proefondervindelijk leven 

teneinde de geldigheid 

van zijn eigen doctrine te bewijzen, 

dat er slechts een gradueel 

verschil bestaat tussen zogenaamd levende en 

zogenaamd 

dode materie. 

maar na amper één week van samenwonen 

daar staat zij al, de koperen echtgenote 

van onze geleerde, te oxyderen op een sokkel 

te midden het grasperk vóór zijn huis 

en telkens hij daar nu voorbij komt 

kan de gefnuikte vorser het niet laten 

haar toe te voegen: jij, 

jij begreep ook niet veel 

[in: Onzachte landing (1979) van Gust Gils in  

Gard Sivik, Antwerpen]
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Kinderen barsten van de vragen. Ze zijn onvermoeibaar 
nieuwsgierig. Het ontbreekt ze nog totaal aan vooroordelen 
over de wereld om zich heen. Ook hebben ze nog geen flauw 
idee wat er al bekend is in de wetenschap en waarover we 
nog in het duister tasten. Maar vragen stellen, dat kunnen ze 
als de beste! Een geweldige eigenschap. Maar wat doen we 
hier eigenlijk mee?

kinderen en volwassenen
Nieuwsgierigheid is niets nieuws. Het zit ons in de genen. 
Toen de mens 40.000 jaar geleden nog rondliep in beesten-
vellen was nieuwsgierigheid van levensbelang, schrijft Jelle 
Jolles in zijn boek ‘Ellis en het verbreinen’. Iedere verandering 
in onze omgeving kon duiden op gevaar. Het was daarom 
zaak om de omgeving goed in de gaten te houden en 
nieuwe dingen zorgvuldig te bekijken, dit was simpelweg een 
noodzaak om te kunnen overleven. Nieuwsgierigheid kwam 
mensen ook van pas om hun directe leefomstandigheden te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwe routes uit te vinden die 
leidden naar eten en drinken of betere huisvesting. Dit alles 
zorgde ervoor dat de mens zich steeds beter kon ontwik-
kelen en zich kon aanpassen aan de veranderende omstan-
digheden. Ons brein heeft zich daarom niet voor niets in de 
loop der jaren gespecialiseerd in het bestuderen van nieuwe 
dingen. 
Kinderen vormen hierop geen uitzondering. Ook zij zijn 
nieuwsgierig. Sterker nog, misschien zijn zij nog wel nieuws-
gieriger dan menig volwassene. Volwassenen verliezen 

‘Mama, waar komt water vandaan?’ ‘Het was er al 

toen de aarde ontstond.’ ‘Ja, maar hoe is het dan 

ontstaan?’ ‘Dat weet ik niet.’ ‘Maar mama, wat kan 

ik je dan wel vragen?!?’ 

Totaal verontwaardigd was hij, mijn zoon van vijf. 

Het was vakantie. We waren tot drie uur ’s middags 

aan het strand geweest, gewapend met schep 

en emmertje. Vermoeid en een beetje suf van de 

warmte en het geroezemoes aan het strand. En dan 

stelt je kind deze vragen…

W E t E N S c h a p  E N  t E c h N I E K

kindErlijkE niEuwsgiErighEid 
aNtoiNette brugMaN
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naarmate ze ouder worden vaak hun kinderlijke nieuws-
gierigheid. Veel dingen om hen heen beschouwen ze 
als vanzelfsprekend. Een volwassene vraagt zich meestal 
niet meer af waarom een vliegtuig kan vliegen, maar 
maakt er dankbaar gebruik van. Ook hebben volwas-
senen veel feiten geleerd, die ze voor waar aannemen. 
Kinderen zijn in hun jonge leventje echter gewend om 
dingen te ontdekken. Al in de box ontdekken ze wat ze 
allemaal kunnen met hun speeltjes. Als ze kunnen krui-
pen gaan ze op onderzoek uit naar wat er zich allemaal 
op kruipniveau in de kamer bevindt. En daarbij sneuvelt 
nog wel eens wat. Voor ouders 
vervelend, die zien dat hun kind 
iets kapotmaakt, maar voor het 
kind was dit waarschijnlijk een 
typisch geval van nieuwsgierig-
heid: ‘Wat is dit en wat kun je 
ermee?’ moet het kind onbe-
wust hebben gedacht.

talentontwikkeling
Die nieuwsgierigheid bij kinde-
ren is erg belangrijk, stelt Jelle 
Jolles. Uiteindelijk stimuleert 
nieuwsgierigheid een onder-
zoekende houding en is het 
de bron van interesse, crea-
tiviteit en wetenschap, maar 
ook van kunst en economisch 
ondernemerschap. Daarom 
is nieuwsgierigheid essentieel 
voor talentontwikkeling en 
uiteindelijk dus ook voor de 
samenleving. Een kind hoort 
open te staan voor nieuwe din-
gen om adequaat te kunnen leren. En wij, volwassenen, 
zouden kinderen daarin moeten stimuleren door een 
onderzoekende, nieuwsgierige houding aan te moedi-
gen. Dit kan door de wil van het kind om nieuwe dingen 
te leren in goede banen te leiden en niet direct af te 
kappen. Natuurlijk vergt dit wel wat vaardigheden van 
ouders en groepsleiders, maar als een kind op de juiste 
manier begeleid wordt, blijft het nieuwsgierig en kan het 
op een goede manier leren. 

Verbindingen
Het onderwijs zou nieuwsgierigheid daarom sterk moe-
ten stimuleren. Lesmateriaal moet nieuwsgierigheid 
oproepen. Maar wat is hiervoor nodig? Zelf onderzoe-
ken en proefjes doen? Ja, ook. Maar hoewel je hier zelf 
misschien niet direct aan denkt, spelen ook taalvaardig-
heid en feitenkennis hierin een belangrijke rol, geeft 
Jelle Jolles aan. Kinderen vinden het geweldig om allerlei 
weetjes en gekke feitjes te horen over de wereld om hen 
heen en slaan deze dankbaar op in hun koppies, zonder 
dat ze zelf door hebben hoe waardevol dat is. Ook leren 
ze veel nieuwe woorden. Deze kennis vormt een vang-

net. Hoe meer woorden en feiten ze kennen, hoe meer 
verbindingen er in de hersenen worden gevormd tussen 
woorden en feiten die iets met elkaar te maken hebben. 
Hierdoor ontstaat er een soort rooster, een systeem van 
met elkaar geassocieerde vormen van kennis en inzich-
ten. Juist de vorming van dit systeem is van groot belang 
voor later. Een kind dat zich in een omgeving bevindt 
waarin het veel nieuwe woorden leert en de mogelijk-
heid heeft om feitenkennis op te doen, heeft daarom 
eigenlijk al een voorsprong waar het de rest van zijn 
leven van kan profiteren.

onderzoekende houding
Om de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren 
en te behouden, speelt ook het stimuleren van een 
onderzoekende houding een grote rol. En de vraag is 
of het huidige onderwijssysteem hier genoeg ruimte 
voor biedt. ‘Kinderen komen in onderbouwgroepen 
nieuwsgierig binnen’, vertelt Maarten Reichwein van het 
Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht. ‘Helaas 
neemt de nieuwsgierigheid van kinderen steeds meer 
af, doordat ze vaak in vaste kanalen gedirigeerd worden 
door de groepsleiders en de opzet van lesmaterialen. Het 
is jammer wanneer vooral de kennisoverdracht centraal 
staat en niet de vragen van kinderen’, stelt hij. ‘Het zou 
mooi zijn als het onderwijs veel meer onderzoekende 
leertrajecten zou faciliteren.’ En juist die onderzoekende 
houding vind je ook terug in de wetenschap: ‘Weten-
schappers zijn eigenlijk net zo nieuwsgierig als kinderen, 
alleen organiseren ze het anders door gebruik te maken 
van een empirische cyclus’, vertelt Maarten Reichwein 
enthousiast. Zelfs Albert Einstein, toch niet de minste 
wetenschapper, heeft ooit gezegd: ‘Ik heb geen speciaal 
talent, ik ben slechts nieuwsgierig.’
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Maar ja, hoe doe je dat, die onderzoekende houding 
in het huidige onderwijs stimuleren? Aan de kinderen 
zal het niet liggen zou je zeggen. ‘Kinderen in groep 1, 
2, 3 en 4 zijn nog heel nieuwsgierig en vaak zelfs nog 
beter in onderzoekend denken en wetenschappelijk 
redeneren dan hun groepsleiders’, zegt Juliette Walma 
van der Molen, hoogleraar bij het Institute for Teacher 
Education. ‘Een van de redenen waardoor kinderen hun 
nieuwsgierigheid kwijtraken, is dat de huidige onderwijs-
methodes kinderen het idee geven dat je altijd het juiste 
antwoord op de vraag moet weten. En de groepsleider 
weet dit antwoord. Zij zijn op hun beurt weer gewend 
om een soort receptles te geven: ze geven kinderen 
aanwijzingen tijdens instructies en beoordelen daarna 
het resultaat op de juistheid ervan. Het is dus eigenlijk 
een houdingskwestie van de groepsleider én het kind.’ 
Groepsleiders moeten zich eerst weer gaan verwon-
deren, voordat ze dat met kinderen kunnen. We laten 
groepsleiders een CSI-achtig spel doen over een dood 
egeltje in de tuin, waarbij ze steeds nieuwe aanwijzingen 
krijgen. Zo doorlopen ze een onderzoekcyclus. Hierna 
laten we ze zien dat ze dit soort oefeningen ook in het 
onderwijs kunnen toepassen. 
En dan blijkt aan het eind van dit spel vaak dat ook 
groepsleiders in hetzelfde patroon als de kinderen 
gevangen zitten: ook zij vragen aan Juliette wat het 
goede antwoord is. Als zij dan aangeeft dat ze het ook 
niet weet, dat er geen goed antwoord is, zijn ze ver-
baasd en sommigen ook wel een beetje gefrustreerd. 
‘Maar ze hebben dan wel uit eigen ervaring geleerd dat 
er niet altijd een juist antwoord is. Wat we uiteindelijk 
willen bereiken bij groepsleiders én kinderen is dat ze 
vragen durven stellen en op zoek gaan naar informatie. 
Dat ze beter om zich heen leren kijken en kritisch zijn. 
Het is goed als ze beseffen dat kennis nooit is afgerond. 
Wat we nu denken dat waar is, is gebaseerd op wat we 
tot nu toe weten. En dat is eigenlijk nog niet eens zo 
veel. Als je niet blijft zoeken, als je denkt dat we alles al 
weten, dan word je ook niet meer geprikkeld. Je fantasie 
wordt niet gestimuleerd en je voelt geen drang om iets 
verder uit te zoeken. Iets niet weten is in feite een open 
einde en daarom een aantrekkelijke optie. Dat maakt 
juist dat kinderen gemotiveerd kunnen worden om het 
uit te zoeken. Voor sommige groepsleiders blijkt dit een 
heel nieuw inzicht te zijn,’ benadrukt Juliette Walma van 
der Molen.

Wetenschap en techniek
Om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen is het 
goed om in het basisonderwijs bezig te gaan met weten-
schap en techniek. ‘Wat je merkt, is dat groepsleiders 
het spannend vinden,’ zegt Juliette. ‘Hun houding ten 
opzichte van wetenschap en techniek wordt bepaald 
door drie aspecten: hun opvattingen over wetenschap 
en techniek, hun emotie hierover en de perceptie van 
controle. Vaak hebben ze bij voorbaat al het idee dat 
wetenschap en techniek moeilijk zijn, vinden ze het 

eng, hebben ze het gevoel dat ze niet bekwaam zijn 
en geen tijd of geschikte lesmethodes hebben. Het is 
logisch dat ze dan geremd worden om met plezier aan 
de slag te gaan. Hier ligt dus een belangrijke taak: zorg 
ervoor dat groepsleiders een positief beeld hebben over 
wetenschap en techniek en laat ze ervaren dat hiermee 
bezig zijn plezier kan geven. Dit helpt groepsleiders om 
enthousiast te worden. Als je ze dan ook kan laten erva-
ren dat ze bekwaam zijn en controle hebben over de 
externe factoren als methodes, tijd en geld, kan er bin-
nen het basisonderwijs echt een omslag plaatsvinden.’

rekenen, taal en science
Er ligt dus een taak voor het basisonderwijs om de 
nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren door het 
wetenschap- en techniekonderwijs te integreren en faci-
literen. En impliciet dus ook voor de overheid. Dit onder-
schreef ook Robbert Dijkgraaf, voormalig president van 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen tijdens zijn 
afscheidsdebat afgelopen jaar in De Balie in Amsterdam: 
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‘De basisschoolleeftijd is inderdaad ideaal om de nieuws-
gierigheid van kinderen te prikkelen om hen duidelijk te 
maken waar wetenschap om gaat. Laat ze zelf dingen 
uitproberen en ondervinden dat je iets niet weet, omdat 
iemand het zegt, maar omdat je het met eigen ogen 
hebt gezien. Het is jammer’, aldus Robbert Dijkgraaf, 
‘dat het integreren van wetenschap en techniek in het 
basisonderwijs in Nederland zo traag gaat, zeker in ver-
gelijking met andere landen om ons heen. In Engeland 
bijvoorbeeld heeft het basisonderwijs drie pijlers: taal, 
rekenen en science. Ook in de Verenigde Staten is proef-
jes doen op de basisschool gebruikelijk. Maar ook dich-
ter bij huis, in Frankrijk, hebben ze een mooi systeem 
ontwikkeld vanuit de Academie der Wetenschappen: 
‘Les mains à la pâte’. In Nederland zijn we voorzichtig 
begonnen. Daar waar het wordt opgepakt, vinden men-
sen het vaak leuk om te doen. De overheid zal dit meer 
moeten gaan stimuleren. Nu is het zo dat de integratie 
van wetenschap en techniek in het basisonderwijs sterk 
afhangt van het initiatief van de school en van bevlogen 
groepsleiders. Dat betekent dat sommige scholen al heel 
ver zijn en een soort eigen laboratorium hebben, terwijl 
andere scholen er nagenoeg niets mee doen. Het is te 
vaak nog een kwestie van goodwill. Gelukkig komt er 
nu een budget voor scholen om hiermee aan de slag te 
gaan. Dat kan helpen.’
‘Kinderen die goed zijn in het doen van proefjes zijn niet 
altijd dezelfden die goed kunnen rekenen of spellen. Het 
zijn juist kinderen die avontuurlijk, eigenwijs en nieuws-
gierig zijn. Kinderen die zeggen: ‘Dat geloof ik niet, dat 
wil ik zelf zien!’ Of: ‘Wat gebeurt er als ik dit doe?’ Ik 
vind het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden 
om zelf dingen uit te proberen. En dat ze merken dat 
het gewaardeerd wordt dat ze zelf experimenteren en 
buiten de lijntjes kleuren, in plaats van teruggefloten te 
worden. Dat vind ik een belangrijke les die de weten-
schap kinderen kan bieden,’ betoogt Robbert Dijkgraaf. 

academische woordenschat
Gelukkig zijn er de laatste jaren al veel initiatieven in 
gang gezet om basisscholen te helpen bij het inpassen 
van wetenschap en techniek. Eliane Segers is werkzaam 
aan de Radboud Universiteit als onderzoeker van Talen-
tenkracht. Uit een van die onderzoeken is de website  
www.interactiefonderzoeken ontstaan met voorbeelden 
hoe wetenschap en techniek geïmplementeerd kunnen 
worden op school, zoals het project voor kleuters over 
het laten groeien van tuinkers. In een filmpje zie je hoe 
de juf eerst in gesprek gaat met de kinderen over hoe 
ze zelf groeien en wat ze nodig denken te hebben om 

te groeien. Vervolgens gaan ze samen kijken wat tuin-
kers nodig heeft en laten tuinkers onder verschillende 
omstandigheden groeien. 
‘Als je samen met kinderen op onderzoek uitgaat, is het 
belangrijk dat je veel open vragen stelt,’ geeft Eliane 
aan. ‘En dat kinderen beschikken over een uitgebreide 
woordenschat om te kunnen uitdrukken wat ze zien. Dit 
noem je ook wel de academische woordenschat. Hoewel 
het misschien niet het eerste is waar je aan denkt, toch 
speelt taal een belangrijke rol. Probeer bij projecten in de 
zone van de naastgelegen ontwikkeling te gaan zitten. 
Ga net daar zitten waar hun mogelijkheden liggen. Net 
erboven, maar niet te ver erboven of eronder, want dan 
haken ze af.’

Verkenningscommissie
Langzaam maar zeker begint ook op regeringsniveau 
het belang van wetenschap en techniekonderwijs dui-
delijk te worden. In het najaar van 2012 is daarom door 
de PO-raad en het Platform Bèta Techniek een speciale 
commissie ingesteld, de ‘Verkenningscommissie weten-
schap en technologie in het primair onderwijs’. In het 
advies benadrukt deze commissie dat er geen apart vak 
‘wetenschap en technologie’ moet komen, maar kiest 
deze voor een vakoverstijgende benadering. Weten-
schap en techniekonderwijs zouden kinderen moeten 
stimuleren in onderzoekend en ontwerpend leren. Dit 
vergt een andere manier van lesgeven en kan gekoppeld 
worden aan alle vakken en activiteiten op de basisschool 
van taal, rekenen en geschiedenis, tot het schooltoneel, 
zo benadrukt de commissie.
Het eindadvies van de Verkenningscommissie biedt zeker 
perspectief. De vrijblijvendheid van scholen om weten-
schap en techniekonderwijs op te pakken verdwijnt. Het 
is belangrijk om bij de nascholing en bij de invoering 
van wetenschap en technologie op de pabo’s specifiek 
aandacht te besteden aan het creëren van een posi-
tieve houding bij de (toekomstige) groepsleiders. Als zij 
enthousiast zijn, brengen zij dit ook over op de kinderen. 
En als zij hen dan ook nog de ruimte geven om vragen 
te stellen en af en toe ‘buiten de lijntjes te kleuren’, ont-
staat er een klimaat waarin nieuwsgierigheid de ruimte 
krijgt die het verdient. 

Antoinette Brugman is technisch natuurkundige  
en wetenschapsjournalist

Fotografie: Felix Meijer

Informatie

• ‘Ellis en het verbreinen’, Jelle Jolles, Neuropsych Publishers  

maart 2011 

• www.uu.nl/wetenschapsknooppunt

• www.talentenkracht.nl

• Centre for Science Education and Talent Development:  

www.utwente.nl/gw/setd

• www.orionprogramma.nl/ 

• www.interactiefonderzoeken.nl

Het schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt,

maar daarvoor zijn schepen niet gebouwd.

Paulo Coelho in Pelgrimstocht naar Santiago (1987)
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tEchniEkatEliEr 
goNNy VaN ZelM eN rik klaasseN

De ervaring leert dat kinderen alles wat met techniek 

te maken heeft geweldig vinden. Ons doel met 

technieklessen is dat kinderen er enthousiast voor 

worden. Zo beseffen ze al snel dat mensen niet zonder 

techniek kunnen: van een simpele veiligheidsspeld 

of een nietje in een stapeltje papier, tot de meest 

geavanceerde robot, die een operatie op afstand 

uitvoert of een satelliet, die de ruimte verkent. 

ateliers
In de onder- en middenbouw wordt aandacht aan techniek 
besteed door het creëren van een uitdagende speelleeromgeving.  
Verschillende  materialen prikkelen het kinderbrein, waardoor de 
verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. 
Naarmate kinderen ouder worden neemt de vraag naar kennis 
en vaardigheden, ook van techniek, toe. Het wordt geïntegreerd 
in de projecten van wereldoriëntatie. 
In de bovenbouw wordt het in de vorm van een ‘atelier’ gege-
ven, omdat we gewend zijn om meer disciplines, zoals schilde-
ren, tuinieren, beeldhouwen en dansen in deze vorm te geven. 
Zo’n atelier vindt zeven weken achter elkaar een keer in de 
week met ongeveer acht kinderen uit verschillende bovenbouw-
groepen plaats en duurt een uur.

klusjesvrouw
Het techniekatelier staat onder leiding van Rik Klaassen, een 
gepensioneerde leerkracht en techniekdocent, die op haar 
school het techniekonderwijs volledig gestalte heeft gegeven. 
Wij maken dankbaar gebruik van haar kennis en ervaring, 
omdat het huidige team hier niet voor is opgeleid. Zij bepaalt 
samen met de kinderen het aanbod en heeft de kennis en 
expertise in huis om het techniekonderwijs naar een hoger 
niveau te brengen. 
Zij is bij ons op school terechtgekomen via een advertentie bij de 
Vrijwilligerscentrale voor klusjesman. Terwijl zij actief was met 
de vele klusjes, zag zij mogelijkheden voor het opzetten van het 
techniekonderwijs bij ons op school. Daarvoor wilde ze een deel 
van een leegstaand lokaal inrichten als techniekhoek. Onder 
andere via Marktplaats schafte ze goedkope werkbanken en 
gereedschappen aan. 
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activiteiten
Bij de eerste bijeenkomst in het techniekatelier vraagt 
Rik aan de kinderen wat ze zich voorstellen bij het 
woord techniek: ‘Wat is techniek nou eigenlijk?’ Het 
leuke is, dat je daar een grote diversiteit aan antwoor-
den tegenkomt: Van machines tot elektriciteit, van wer-
ken in een fabriek tot vies werk, waar je vuile handen 
van krijgt. 
Dan volgt de vraag: Zie je misschien techniek om je heen 
in dit lokaal en de school?  Uiteindelijk komen ze tot 
de conclusie dat er heel veel techniek is: onze tafeltjes, 
stoelen, bord, computer, ramen, de school zelf en de 
stenen waarvan hij gebouwd is. Al deze dingen kunnen 
we niet als zodanig in de natuur vinden, maar zijn door 
mensen uitgevonden en gemaakt, om het leven mak-
kelijker te maken.
Om dan dicht bij huis te blijven volgt de eerste opdracht: 

ontwerp van papier meubels, zoals een stoel, tafel, 
bed en kast, die het gewicht van een flinke kiezelsteen 
kunnen dragen. De kinderen krijgen daarvoor slechts 
één A4-tje zodat de meubels niet in een groot formaat 
uitgevoerd kunnen worden. Al werkend komen ze tot 
de ontdekking dat je technieken moet gebruiken om de 
meubels stevigheid te geven. 
Aan het einde van de eerste les krijgen ze vervolgens de 
opdracht om op straat en thuis nog meer voorbeelden 
van techniek te vinden. In de week erna blijkt de lijst 
oneindig te zijn.
Zo kunnen we ook terechtkomen bij het vliegtuig. Daar 
laat Rik ze ook op los met een eigen ontwerp. Ook hier 
ontdekken ze soms met wat hulp dat niet ieder ontwerp 
makkelijk zweeft of vliegt.
In deze cyclus past ook altijd een sloopactiviteit, waarbij 
twee kinderen een elektrisch apparaat ontleden met 
schroevendraaiers en tangen. Samen kijken zij goed wat 
er van binnen en buiten aangetroffen wordt.
Sommige opdrachten en experimenten maken veel 
indruk op de kinderen, waarbij opvalt dat kinderen die 
moeite met taal en rekenen hebben, hierbij vaak hele-
maal opbloeien Voor ons is dit enthousiasme van de kin-
deren de voornaamste drijfveer om met techniek aan de 
slag te gaan en niet het feit dat techniek een verplicht 
vak in het basisonderwijs gaat worden.           

Gonny van Zelm is directeur, Rik Klaassen techniek-
coördinator van jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

Fotografie de Pontonnier en Felix Meijer

Hij is goed in taal, maar rekenen 
vindt hij erg moeilijk. Schrijven en 
spelling gaat de laatste tijd beter 
dan daarvoor. Begrijpend lezen kan 
hij heel goed, maar techniek vindt 
hij het allerleukste. Als baby haalde 
hij al zijn speelgoed uit elkaar, ver-
telt hij. Later begon hij het ook weer 
in elkaar te zetten. 
Hij werkt op school heel af en toe 
op de computer. Het heeft niet echt 
zijn interesse. 
‘Heb je thuis een computer?’, vraag 
ik. ‘Ja, die heb ik en ik heb ook een 
laptop’, zegt hij. ‘Zo!’, reageer ik 
lichtelijk verbaasd. ‘Wat doe je er 
thuis dan mee?’ ‘Ik heb ze open 
gemaakt en ben aan het proberen of 
ik de onderdelen kan verwisselen’.

Catharina Drenth is schoolleider van  
De Ommewending in Veendam
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Het kan niemand meer ontgaan dat het ‘mindmappen’ 
aan bekendheid wint. Het begrip duikt steeds vaker op in 
de media, om ons heen op werkvloeren in het bedrijfsle-
ven en zeker ook in het onderwijs. Een hype? Een trend? 
Een mogelijke reden is dat we naarstig op zoek zijn 
naar een overzichtelijke manier om de 
stroom aan informatie die ons dagelijks 
bereikt het hoofd te bieden. Ook past 
deze beweging goed bij de visuele 
revolutie die op dit moment gaande is. 
We en zeker onze kinderen zijn steeds 
meer visueel ingesteld. Gevoed door de 
wereld om ons heen. Het visualiseren 
van bijvoorbeeld informatie en proces-
sen wint terrein. En gelukkig maar!

Mindmap
Een mindmap is een gestructureerde, 
visuele weergave van informatie. Infor-
matie die ‘vertrekt’ vanuit een gecen-
treerd onderwerp, gebaseerd op ons 
associatief denkvermogen. De informatie wordt weer-
gegeven in sleutelwoorden en afbeeldingen, steunend 
op zogenaamde takken die de informatie verbinden. 
Vorm en kleurgebruik in een mindmap zijn prominent 
aanwezig.
Al ziet de mindmap eruit als een vrolijk, lichtvoetig kleu-
renplaatje, onder de oppervlakte schuilt een vernuftig 
systeem van sublieme ordening en structuur.

Mindmappen en ons brein
Ons brein heeft een nauwe relatie met mindmappen. 
Ons brein houdt van afbeeldingen en drijft op associa-
tief vermogen. Associaties die verbindingen met elkaar 
aangaan. Ons brein hangt als het ware van verbindingen 
aan elkaar.
In feite is een mindmap een afbeelding op zich. Het is 
één big-picture, die heel aantrekkelijk voor ons brein is. 
De informatie die de mindmap geeft wordt door ons 
brein heel natuurlijk opgenomen.  De vertakkingen in 
een mindmap zijn vergelijkbaar met de vertakkingen 
die onze zenuwcellen aanleggen. Door mindmaps wor-
den onze beide hersenhelften intensiever betrokken in 
denkprocessen en wordt onze hersencapaciteit in feite 
vergroot: beeld, kleur, vorm, tekst. Alles doet mee. 

Mindmapregels
Om een goede mindmap te maken, is het toepassen 
van de mindmapregels erg belangrijk. Zie het als op een 
juiste manier hanteren van een stuk gereedschap. Maar 
al te vaak wordt er op een verkeerde manier gemind-
mapt. Het maken van een mindmap wordt regelmatig 

onderschat, waardoor het resultaat vaak niet meer is 
dan een veredelde woordspin of een groepering van 
associaties. 
In de mindmap hieronder zijn de mindmapregels weer-
gegeven. 

brainstormen, clusteren, mindmappen
Een mindmap direct op papier zetten valt niet mee. 
Sterker nog: dat lukt niet. Het bouwen van een huis of 
een nieuwe auto begint met schetsen op de tekentafel, 
een bouwtekening, een concept. Zo kent de mindmap 
ook fasen die eraan voorafgaan. De eerste fase is het 
brainstormen. Hier worden zoveel mogelijk associaties 
genoemd. Lukraak. Structuur of  volgorde doen niet ter 
zake. Opbrengst, spuien, daar gaat het om. Vervolgens  
worden al deze associaties geclusterd. Uiteindelijk wordt 
vanuit deze clustering de mindmapstructuur (hoofdtak-
ken, basale ordening, hiërarchische structuur) vastge-
steld. De mindmap is daar. Klaar om uit te groeien en 
verrijkt te worden met de mooiste associaties.
Wanneer een mindmap ingezet wordt binnen een al 
bestaande content, zoals een tekst bijvoorbeeld, dan is de 
brainstormfase niet van belang. Er is immers al content.

Power
De mindmap is een krachtig instrument. Het is zoals 
gezegd een big-picture en toont dus direct overzicht. 
De informatie wordt radiaal weergegeven (tegenover-
gestelde van een lineaire weergave). Doordat alle infor-
matie op een logische manier met elkaar is verbonden, 
wordt het inzicht versterkt. De mindmap versterkt het 
gevoel van de context zien en begrijpen veel meer dan 
een analytische, lineaire weergave van informatie. De 
samenhang heeft een veel prominentere rol.
Een andere kracht van de mindmap is, dat het geheugen 
aangesproken en versterkt wordt. Een afbeelding wordt 
sneller, langer en beter onthouden. Afbeeldingen in een 

mindmappEn ed VaN udeN

eeN iNstruMeNt Voor Het deNkeN
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mindmap fungeren als kapstokhaken waar de bewuste 
informatie aan opgehangen is. Het gebruik van kleuren 
draagt bij aan het beter onthouden. Een mindmap – en 
zeker een zelfgemaakte – kan gemakkelijk opgeroe-
pen worden als een mentaal beeld, die als een soort 
zip-bestand een berg aan informatie bij zich draagt. 
De mindmap hieronder toont deze en nog vele andere 
voordelen:

techniek
Eén van de voordelen van een mindmap is het gebrui-
ken en stimuleren van creativiteit. Deze power is zeer 
geschikt om in te zetten tijdens denkprocessen binnen 
het vak techniek. Het mindmappen genereert nieuwe 
associaties en belicht gedachten vanuit verschillende 
invalshoeken. Het brengt nieuwe inzichten en creatieve 
vondsten voor technische oplossingen. De creatieve 
geest, ofwel de krachten van met name onze rechterher-
senhelft, krijgen alle ruimte.
Web- of stroomschema’s binnen techniek geven vaak 
weer wat al vastgesteld is en hebben slechts als functie 
om een heldere, grafische weergave van het bestaande 
te tonen. Vergelijk het met een bouwtekening.  De 
mindmap biedt heel wat meer. Met name het creatieve 
aspect, waardoor andere breingebieden deelgenoot 
worden.
Schema’s zoals we – zeker binnen het vak techniek – 
kennen, doden de creatieve stroom. Zij verstarren ons 
denken buiten de gebaande paden. Stroomschema’s 
zijn efficient, maar niet creatief. En wanneer creativitieit 
gecombineerd wordt met techniek, wordt de inventi-
viteit versterkt. Het opent de deur naar nieuwe oplos-
singen.

21ste eeuws onderwijs
In het onderwijs kan de mindmap prima ingezet wor-
den. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van teksten 
binnen het vak  ‘begrijpend lezen’. Maar ook als toets-
instrument op zich. Een voorbeeld: Bij de start van een 
project wordt de kinderen gevraagd een mindmap te 
maken. Dit is in feite een mindmap van de aanwezige 

voorkennis; de nu-meting. Nadat er enige tijd gewerkt 
is aan het thema kan gevraagd worden om nogmaals 
een mindmap te maken; de na-meting. Na enige weken 
(als het project al afgesloten is) is nog een zogenaamde 
retentiemeting mogelijk: ‘Wat weet je nog van het 
thema van een paar weken geleden? Maak er een 
mindmap van.’ De drie mindmaps (nu-, na- en retentie-
meting) vormen tezamen een mooie, waardevolle port-

foliobijdrage. 
Een andere vorm van toetsing kan 
zijn dat de groepsleider een mind-
map aanbiedt waarvan de hoofd-
takken al aangegeven zijn en de 
kinderen hem van daaruit aanvullen 
met hun eigen kennis. 
Tijdens presentaties of spreekbeur-
ten kan de mindmap een enorme 
steun voor de spreker en tegelijker-
tijd een zeer verhelderend instru-
ment voor het luisterend publiek 
zijn. 
Het huidige onderwijs kan bij de 
switch naar 21ste eeuws leren veel 
baat hebben bij het inzetten van het 
mindmappen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een klassenmindmap. De klassenmindmap is 
een grote mindmap (prominent aanwezig op de achter-
wand in een lokaal en zo mogelijk ook digitaal aanwezig 
op het digibord) die alle verzamelde informatie over het 
gezamenlijk geleerde herbergt. In ons onderwijs moeten 
we af van kennisoverdracht. In ruil daarvoor moeten we 
streven naar kennisconstructie. Een transformatie waar-
bij de groepsleider verschuift van ‘sage-on-the-stage’ 
naar ‘guide-on-the-side’. De groep bouwt samen aan 
een kennisconstructie, waarbij de groepsleider faciliteert 
en feedback geeft. Alle opgedane kennis en gevonden 
informatie komen samen in de grote klassenmindmap. 
De klassenmindmap, fungerend als kennisconstructie,  
is dynamisch, groeiend, levendig en eigendom van de 
groep. Deze klassenmindmap versterkt bovendien het 
onderzoekend leren en kan bijdragen aan moderne leer-
arrangementen. 

op papier of digitaal
Mindmappen kan zowel op een conventionele manier 
met papier, potlood en stiften als digitaal. De grote 
voordelen van de conventionele manier is dat het puur 
is: de creatieve processen zijn intenser en indringender. 
Een echte beleving. Digitaal mindmappen is vlakker in de 
beleving, maar heeft als grote voordeel dat een mind-
map eenvoudiger te bewerken en te delen is. Ook is het 
koppelen van documenten en internetlinks natuurlijk 
handiger. Bovendien is zo’n digitale mindmap sneller te 
maken.

Ed van Uden is mindmapinspirator, -trainer en -auteur
www.edvanuden.nl
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reguliere lessen
Op JenaXL staat tijdens de eerste twee leerjaren een 
uur techniek in de week voor iedere stamgroep op het 
rooster. Tijdens deze lessen maken leerlingen werkstuk-
ken, zoals een strandstoel, waarbij het om constructies 
gaat en een klokkenspel, waarbij metaalbewerking en 
muziek aan de orde komen. In deze werkstukken komen 
herkenbare technische principes aan bod, waardoor het 
inzicht in bijvoorbeeld stevige constructies, stroomkring 
en materiaalbewerking wordt vergroot. 
Daarnaast werken leerlingen aan projecten, waarbij het 
probleemoplossend handelen aan de hand van een pak-
ket van eisen centraal staat. Een voorbeeld hiervan is de 
Helpende Hand, waarbij ieder groepje een product voor 
iemand met een handicap bedenkt, tekent en maakt. 
Het ontwerp moet uitvoerbaar en werkend zijn en 
gemaakt worden van het beschikbare hout of kunststof. 
Aan het eind van dit project presenteren de groepjes 

hun product aan de stamgroep. Naast het opdoen van 
kennis over verschillende technische principes worden 
leerlingen zich ook bewust van de plaats van techniek in 
de maatschappij. 

leeractiviteiten
Naast een regulier uur komt techniek tijdens verschil-
lende leeractiviteiten en in alle leerjaren terug, zoals bij 
de keuzecursus, keuzewerk en Xperience. 
De keuzecursus is de laatste activiteit op de vrijdagmid-
dag. Het is een afwisselend aanbod van cursussen voor 
leerlingen, aangeboden door docenten of leerlingen. 
Het gaat om een onderwerp waar de collega of leerling 
affiniteit mee heeft, maar dat hij niet in het reguliere 
lesprogramma kwijt kan of wil. Leerlingen kiezen zelf 
welke keuzecursus ze willen volgen. Ze hebben keuze uit 
bijvoorbeeld Chinees, origami, schoolband, koor, geba-
rentaal, toneel en elektronica.

tEchniEk Op jEnaXl 
Paula VeldMaN eN MartijN de HaaN

JenaXL is een school voor voortgezet onderwijs in Zwolle, waar leerlingen onderwijs krijgen 

volgens het jenaplanconcept. Techniek komt binnen verschillende leeractiviteiten van het ritmisch 

weekplan  terug en heeft een vaste plek gekregen binnen het curriculum. Techniek biedt naast 

het enthousiasmeren van het vakgebied, veel mogelijkheden op het gebied van wereldoriëntatie, 

probleemoplossend handelen en groepswerken. 
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Ze werken dan ook in een heterogene groep. Aan het 
eind van de keuzecursus krijgen de leerlingen een certi-
ficaat mee voor hun portfolio als bewijs van deelname. 
Een keuzecursus duurt zes weken. Techniek is in elke 
periode vertegenwoordigd en geeft de leerlingen een 
keuze in een breed aanbod. Twee projecten springen 
hierin uit waarbij de leerlingen gemotiveerd zijn om er 
zelfs buiten schooltijd verder aan te werken. 
De First Lego League is één van deze projecten. Het 
internationale project laat leerlingen een autonome 
lego-robot programmeren om missies op een wedstrijd-
tafel uit te voeren. Daarnaast werkt het team aan een 
project dat binnen het wisselende thema past. JenaXL 
heeft afgelopen jaren diverse malen met een samenge-
steld team, bestaande uit kinderen van een basisschool 
en leerlingen van onze school, deelgenomen aan deze 
wedstrijd. Vanuit de samenwerking met de basisscholen 
ontstond er een mogelijkheid om van en met elkaar te 
leren. In de voorbereiding werden de taken verdeeld 
en leerlingen aan elkaar gekoppeld. Mede hierdoor 
wisten de teams drie van de vijf regiofinales in Zwolle 
te winnen, waardoor ze mee mochten doen aan de 
Beneluxfinale. Ook daar is het team vorig jaar met een 
prijs, de Strategie & Innovatie-award, naar huis gegaan, 
omdat ze een hulpstuk op de robot hadden gebouwd, 
waarmee ze als enige team een bepaalde missie op de 
wedstrijdtafel konden oplossen. 

Hun coach en techniekdocent stimuleert ze om zelf 
oplossingen te bedenken voor de problemen waar ze 
tegenaan lopen. Ze komen daardoor zelf tot de ontdek-
king hoe ze de robot moeten programmeren en bouwen 
en hoe een product tot stand komt. 
Een vergelijkbaar project is de skelterrace waarbij de 
VMBO-leerlingen heel praktisch bezig zijn met het pim-
pen van een skelter. Hierbij verwerken ze verschillende 
materialen en komen ze altijd weer tot een verrassende 
constructie. 

eigen leervragen
Keuzewerk is een leeractiviteit, waarbij de leerling zijn 
eigen leervraag formuleert en zich verdiept in een onder-
werp. De leervraag past binnen een vooraf gekozen 
domein van vakken. In de school zijn geweldige resul-
taten te vinden die door deze leeractiviteit zijn bereikt. 
Zo hebben leerlingen het balkon voorzien van een zelf 
ontworpen en gemaakte bank van steigerhout. Nadat 
de leerlingen zo enthousiast waren over hun eigen bank 
zijn ze hierop verder door gegaan door ook een tafel 
en voetenbank te maken. Vooraf worden de leerlin-
gen meegenomen in het proces van denken, tekenen, 
maken en controleren. 

xperience
Op de maandag- en donderdagmiddag zijn leerlingen 
bezig met wereldoriëntatie, de Xperience. Tijdens deze 
projecten werken we vakoverstijgend en komen ook 
thema’s uit de techniek aan bod, zoals bij een project 
over systeembenadering, waarbij ze een apparaat uit 
elkaar halen en de werking van de verschillende onder-
delen onderzoeken; het thema Energie, waarbij een 
bezoek aan centrale Harculo niet mag ontbreken en het 
ontwerpen en bouwen van een decor voor een toneel-
voorstelling.

samenwerking
In het basisonderwijs zijn scholen 
aan het zoeken naar de juiste 
vorm om techniek een plek te 
geven binnen het rooster. De 
mogelijkheden zijn beperkt voor 
wat betreft ruimte en appara-
tuur. Dit schooljaar is JenaXL een 
samenwerkingsverband aange-
gaan met twee basisscholen, 
waaronder de Jenapleinschool. 
Kinderen van deze school werken 
op hun eigen locatie aan het 
thema energie. Om de theorie 
in praktijk te brengen komen de 
Jenapleiners op JenaXL werken in 
ons technieklokaal. Na een stukje 
theorie worden ze aan het werk 
gezet met een soldeeropdracht, 
waarbij ze inzicht krijgen in de 
werking van een eenvoudige 

stroomkring. Het werkstuk wordt later in het jaar op de 
Jenapleinschool gebruikt bij het thema Communicatie. 
Zo hebben JenaXL en de Jenapleinschool de krachten 
gebundeld om kinderen enthousiast en gemotiveerd te 
maken voor dit breed in te zetten vakgebied.  

Dit artikel is geschreven door Paula Veldman  
naar aanleiding van een interview met  

Martijn de Haan, docent techniek, wiskunde  
en stamgroepleider op JenaXL
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... als hart van het onderwijs met Alles-in-1.
Onderzoek het zelf!

U heeft keus uit 20 schitterende projecten.
Bij gebruikmaking van alle projecten biedt u kerndoelendekkend  

onderwijs aan voor alle vakken behalve rekenen en gym.

Wilt u een project 
uitproberen?

Dan krijgt u 50% korting 
op de boeken en een gratis 

opstartbijeenkomst.

 Wereldoriëntatie ...

www.alles-in-1.org
Ook voor aanvraag zichtzending of gratis presentatie.

    info@alles-in-1.org       0224-214745

Alles-in-1
De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs

Advertentie
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wat wil jij latEr wOrdEn?

Pieter, 8 jaar, zesdejaars
‘Ik wil elektrotechnisch ingenieur worden en 
dan ga ik allerlei elektrische dingen bouwen 
en een auto sneller dan alle andere. En een 
auto die preciezer en rustiger rijdt, zodat er 
geen ongelukken komen.
Ik wil naar het Technasium en leren hoe 
elektriciteit in elkaar zit. Ja, dat weet ik nu 
ook al: een rubberen draad in een koperen 
buisje, maar ik wil er meer van weten, zodat 
ik ook alles van motoren weet. Ik heb dat 
geleerd van een vriend van mijn vader die bij 
TNO werkt. Hij zegt dat koper beter geleidt 
dan ijzer. Ik wil nog een hoop leren en dan 
over vijftien jaar elektronisch ingenieur zijn. 
Ik weet niet zeker of ik dat wel word, maar 
technisch bouwen is wel mijn ding’.

Sidney, 11 jaar, 
zevendejaars
‘Ik train heel veel, omdat ik 
profvoetballer wil worden. 
Daar heb je veel techniek bij 
nodig: bal aannemen, bij je 
houden, met effect trappen. Ik 
oefen met mijn vrienden in het 
speeltuintje. Voor het maken 
van voetbalschoenen heb je 
ook veel techniek nodig. Ik 
vind de Messi-schoen mooi en 
lekker zitten.’

Vincent (11 jaar) wil graag kaarttekenaar worden of presentator 
van een reisprogramma. Hij houdt erg van topografie en van 
tekenen. Dat kan hij mooi combineren als kaarttekenaar; als hij 
presentator wordt dan heeft hij ‘alleen’ topografie. Hij zat toen hij 
klein was al achter in de auto, op vakantie, met de kaart mee te 
kijken. Hij houdt van atlassen en kijkt graag naar de kaarten. Hij 
tekent de kaarten soms ook na (het liefst de landen) en hij tekent 
ook vanuit zijn fantasie. Om een goede kaarttekenaar te worden 
moet je veel weten. Dat geldt ook voor de presentator, want die 
moet ook weten over steden, bossen, bodem en inwoners van het 
land waar hij is. 

Toon (groep 6)
Wat wil je later gaan doen?
Hutten bouwen voor arme kinderen.
Ik had eerst met mijn zus een hut, toen 
kregen we ruzie. Toen is mijn zus een 
nieuwe hut gaan bouwen en daarmee 
ben ik gaan helpen.
In de tuin staat nu een hut met een 
dak erop met twee verdiepingen, 
gemaakt van pallets, hout en heel veel 
planken. Het is vastgemaakt met touw, 
schroeven, boormachine en heel veel 
spijkers.
Waarom hutten voor arme kinderen? 
Als kinderen geen onderdak hebben 
dan kan ik ze met een zelfgemaakte 
hut onderdak bieden.
En mogen de kinderen dan helpen 
bouwen?
Ja, als ze niet in de weg lopen.
Maak je die hutten dan ook van pallets, of hoe ga je dat doen?
Ons huis is ook van hout gemaakt, dus ik denk dat ik aan mijn vader ga vragen: 
‘Hoe is ons huis ongeveer gebouwd?’
Voor kinderen in Nederland?
In het begin wel, want dan heb ik nog geen geld om naar het buitenland te gaan.
Heb je een voorbeeld of heb je het zelf bedacht?
Het komt door het hutten bouwen in de tuin en ons eigen huis.

Drifa (11 jaar) en Lise (11 jaar) 
willen binnenhuisarchitect worden. Ze willen  
dit graag omdat ze erg van tekenen houden.  
Ze weten dat je ook goed moet kunnen rekenen, 
daar maken ze zich wel zorgen over, maar de 
hele dag tekenen is een droom. Bijzonder is 
dat het dan, als je binnenhuisarchitecte bent, 
vervolgens ook ‘echt’ wordt. Ze tekenen nu ook 
graag, ze ontwerpen van alles in het klein, en 
gebruiken dat dan bijvoorbeeld voor insecten. 
Je hebt een goede opleiding nodig, een goede 
concentratie en, tja, je moet goed kunnen 
rekenen.
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Jasper (groep 8)
Wat wil je later worden?
Automonteur. Ik vind het leuk om met auto’s 
en techniek te werken.
Wil je graag een eigen garage, bij iemand of in 
een fabriek werken?
Graag bij iemand in een garage, kapotte auto’s 
maken lijkt me het leukst!
Heb je nog voorkeuren voor een merk?
Volkswagen (glimlach)
Hoe kom je op dit idee?
Mijn oom die overleden is had daar een 
opleiding in gehad en was daar ook heel goed 
in. Dat heb ik laatst een keer met mijn opa en 
oma doorgenomen.
Wat lijkt je nu het allerleukst van je werk?
Het in en uit elkaar halen van onderdelen lijkt 

mij het allerleukst.

Ibrahim (10 jaar) en Mika (9 jaar) 
willen graag automonteur worden. Ze hebben vooral zin in 
het repareren van auto’s, het uit elkaar halen ervan en het 
dan weer in elkaar zetten (dat doen ze nu ook met lego). 
Bovendien verdient het goed. Het allerliefste willen ze hun 
eigen auto bedenken en die dan in het echt maken. Met het 
ontwerpen zijn ze al druk bezig. Een stickerboek van auto’s 
helpt om op ideeën te komen wat betreft vormen en kleuren. 
Het is ook handig om mee te gaan naar de garage, dan kun 
je al veel zien. Verder is het handig om sterk te worden, want 
veel onderdelen zijn zwaar; en om te oefenen met geduld, 
want soms moet je het vaker proberen voordat het lukt.
Ze willen automonteur worden, omdat het lijkt op het werk 
van hun vader en door het techniekproject op school. 

Sebastian (groep 6)
Wat wil je later worden?
Ik wil spellenmaker worden, spellen ontwerpen die je op de 
computer, playstation en Wii kan spelen.
Wat lijkt je leuk hieraan?
Het maken van de games en het tekenen van de figuren en 
achtergronden.
Wie is je voorbeeld?
Mijn broer Sander maakt in Minecraft eigen omgevingen 
waarin je kunt spelen.
Kun je nu al oefenen voor je beroep?
Op school met het thema reisbureaus ontwerp ik een mooie 
poster met het vrijheidsbeeld. En in groep 5 vroegen heel 
veel kinderen of ik wilde helpen met tekenen. En met de 
keuzecursus leer ik nu met perspectief tekenen naar één punt.

al jaren is er een dag voor jenaplandirecteuren.
De volgende op 26 maart 2014 wordt een speciale studiedag, 
gericht op alle jenaplandirecteuren.
Het doel van de dag is om het eigen schoolspecifieke 
jenaplanprofiel scherper te krijgen.
Leiding is in handen van Tom Oosterhuis en jaap Meijer
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Rekenen in de stamgroep vraagt een andere manier van 
denken over hoe kinderen kunnen leren rekenen. Hierbij 
draait het vooral om het waarnemen van de kansen 
die ieder kind in zich draagt. Dit artikel beschrijft de 
consequenties voor de organisatie, het lesaanbod en de 
rol van de groepsleider. Er is uitgegaan van reken-wis-
kundeonderwijs met de inzet van een bestaande reken-
methode. Natuurlijk is het ook mogelijk de methode 
helemaal los te laten. Die optie blijft nu even buiten 
beschouwing, al is daar in begeleidingstrajecten al wel 
de nodige ervaring mee opgedaan. In dit eerste artikel 
wordt een kader geschetst; in volgende artikelen zal de 
praktijk meer aan bod komen.

organisatie
Om rekenen in de stamgroep mogelijk te maken, is het 
nodig om met een aangepast jaar- en weekritme te 
werken. Het schooljaar wordt dan verdeeld in negen 
blokken van vier weken. De eerste drie weken zijn 
methodegebonden op maat en de laatste week is een 

rEkEnEn in dE stamgrOEp 
oNMogelijkHedeN WordeN kaNseN   

beliNda terlouW

Op een jenaplanschool staat de stamgroep 

centraal, maar het rekenonderwijs wordt 

vaak in jaargroepen gegeven. Door de grote 

diversiteit aan niveaus, schrikken groepsleiders 

er vaak voor terug de rekenles in de stamgroep 

te geven. Er moeten immers veel instructies 

gegeven worden. Door een andere manier 

van werken is het toch mogelijk om in de 

stamgroep te rekenen. Als een school deze 

uitdaging aandurft, ontdekken groepsleiders tal 

van kansen en neemt het plezier in het reken-

wiskundeonderwijs toe.  
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projectweek. Voorafgaand aan de eerste methodege-
bonden week maakt de groepsleider duidelijk wat de 
doelen zijn die aan het eind van de drie methodeweken 
moeten zijn behaald. De kinderen geven aan wat ze al 
denken te kunnen en waar ze aan willen werken. Na 
deze drie weken volgt een diagnostische toets om te 
kijken of de doelen zijn behaald.

Tijdens de methodeweken werken de kinderen aan vier 
lessen uit de methode. De vijfde les is een methodevrije 
les.

Op de eerste dag van de week maakt de groepsleider de 
doelen van die week duidelijk. De kinderen geven aan 
waar ze aan gaan werken en het aanbod wordt daarop 
afgestemd. Daarbij is het belangrijk dat de groepslei-
der van de opdrachten in het boek weet welke doelen 
deze dienen. Aan het begin van de methodevrije dag 
kijken de kinderen welke doelen ze hebben behaald. De 
opbrengst van deze evaluatie wordt meegenomen naar 
de planning van de volgende week. 

Methodegebonden

De methodegebonden les start altijd met een 
adaptieve en op de doelen van de les afgestemde 
automatiseringsoefening voor de hele stamgroep. Er 
moet productief en waar mogelijk gedachtevol worden 
geoefend. Het niveau van het kind bepaalt hoe het kind 
met de oefening om zal gaan.

De groepsleider moet daarvoor opdrachten en mate-
rialen aanbieden die alle niveaus in zich dragen. Als 
de les bijvoorbeeld vraagt om inzicht in de structuur 
van de getallen en de groepsleider hier dobbelstenen 
voor inzet, zijn er kinderen die werken met twee dob-
belstenen (tientallen en eenheden) en kinderen die met 
drie en eventueel vier dobbelstenen werken om ook 
honderdtallen en duizendtallen mee te kunnen nemen. 
De kinderen moeten dan zo dicht mogelijk bij 50, 500 
of 5000 zien te gooien. Ieder kind is dan op zijn eigen 
niveau bezig met de structuur van de getallen. Ook kan 
er, als het optellen en aftrekken centraal staat, een ant-
woord gegeven worden. De kinderen noteren bijvoor-
beeld zoveel mogelijk sommen waar 25 uit komt. Er zijn 
kinderen die sommen bedenken als 20 + 5, maar er zijn 
ook kinderen die met 885 – 860 komen. De groepsleider 
nodigt de kinderen uit met zo moeilijk mogelijke som-
men te komen. De kinderen werken zo automatisch op 
hun eigen niveau.

Adaptief en interactief automatiseren met de hele groep. Derdejaars 
plaatsen samen de getallen op een getallenlijn. Alle kinderen zijn 
actief. Sommige kinderen tellen om tot de juiste positie te komen 
en anderen kijken naar een voorbeeld dat in de klas hangt. Ook de 
kinderen die niet handelend bezig zijn, denken mee. 



M E N S E N K I N D E R E N  140  januari 201426

Na de automatisering werken de kinderen in homogene 
groepen aan hun weektaak. Er is sprake van onderwijs 
op maat, dus in een tafelgroep kunnen kinderen zitten 
uit verschillende leerjaren. Dit vraagt van de groepsleider 
een scherp analytisch observatievermogen, kennis van 
leerlijnen en een goed leerlingvolgsysteem, zodat ieder 
kind in de juiste groep zit.
Om te voorkomen dat de groepsleider de hele les bezig 
is met instructie geven, bezoekt hij de afzonderlijke 
tafelgroepen. In principe gaan alle kinderen zonder 
instructie aan het werk. Daarvoor moet de groepsleider 
wel geloven in de denkkracht van de kinderen zelf en 
vertrouwen op het leren met en van elkaar door de 
kinderen.
In zijn planning houdt de groepsleider rekening met 
welke groep mogelijkerwijs eerst zijn aandacht nodig 
heeft. Het tafelgroepbezoek is een mengeling van 
instructie geven, observeren hoe de kinderen werken en 
gericht impulsen geven waar begripsvorming tot stand 
moet komen. Aan het eind van de les vindt een terugblik 
plaats waarbij de opbrengst wordt geborgd.

Methodevrij
De methodevrije dag biedt de groepsleider de vrijheid 
om te werken aan dat wat op dat moment aandacht 
vraagt. Aan het begin van een leerlijn moeten de 
kinderen bijvoorbeeld in betekenisvolle situaties tot 
begripsvorming kunnen komen. Daar kan op deze dag 

aandacht voor zijn. Het kan ook een spelles zijn, waarin 
kinderen gericht kunnen werken aan de automatisering 
van nog niet geautomatiseerde kennis. Kinderen die de 
doelen hebben behaald van de betreffende week kun-
nen aan de slag met een onderzoeksopdracht, waarbij 
zij hun reken-wiskundige kennis kunnen verdiepen of 
werken aan een rekenuitdaging. De groepsleider heeft 
tijdens de methodevrije dag ook ruimte om aan het 
werk te gaan met kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Zo zijn er vele mogelijkheden om tege-
moet te komen aan de onderwijsbehoeften van de 
kinderen.
Tijdens de projectweken wordt er met de hele stam-
groep gewerkt aan geclusterde domeinen in een rijke 
rekenomgeving. Op jaarbasis werken de kinderen van 
groep 1 tot en met 8 drie projectweken aan Meten, drie 
projectweken aan Meetkunde, een week aan Getallen, 
een week aan Verbanden en een week aan Breuken, 
procenten en kommagetallen. Vanzelfsprekend is het 
handelingsniveau afgestemd op de stamgroep. In groep 
1 en 2 kan bijvoorbeeld ook heel goed gewerkt worden 
aan breuken, procenten en kommagetallen, maar dan 
in de voorbereidende sfeer. De geclusterde domeinen 
kunnen geheel of gedeeltelijk uit de methode geschrapt 
worden. Per stamgroep wordt een twee- of driejaren-
plan geformuleerd (afhankelijk van de indeling in stam-
groepen van de school) om te zorgen dat de kinderen 
steeds een nieuw aanbod krijgen.

 In een rijke rekenomgeving onderzoeken kinderen in welke pan meer water kan. Er is ruimte voor ontdekkingen 
die leerlijndekkend zijn. Het betreft het meten van inhoud. Inhouden kunnen vergeleken en geordend worden. 
Er kan een maatstaf gehanteerd worden. Een natuurlijke maat in de vorm van het aantal lepels, maar ook een 
standaardmaat met behulp van de maatbeker. Zo is er door het goed gekozen materiaal en het verstrekken van de 
juiste opdracht ruimte voor alle niveaus.
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de lesstof
Niet alles uit de methode hoeft aan bod te komen. Een 
deel van de lesstof is verplaatst naar de projectweken 
en kan geschrapt worden uit de methode. De kinderen 
werken in tafelgroepen op niveau en hoeven niet alle 
opdrachten te maken, zolang de doelen maar bereikt 
worden. Zowel voor begaafde als minder begaafde reke-
naars kan de hoeveelheid stof uit de methode worden 
beperkt. Minder is meer. Voor extra automatisering is 
tijd in de methodevrije dagen. De groepsleider moet de 
methode daarom goed kennen en weten wat cruciale 
leermomenten op de leerlijn van zijn leerjaren en van de 
hele basisschool zijn. Hij moet weten wat de kinderen 
aan het eind van de basisschool moeten kunnen en 
kennen op basis van de beschreven referentieniveaus. 
Ook moet hij de verschillende niveaus van het hande-
lingsmodel kennen. Waar kinderen bijvoorbeeld nog niet 
formeel kunnen rekenen, kan een ondersteunend model 
uitkomst bieden en als kinderen baat hebben bij het 
handelen met concrete materialen kan hij die bieden. Als 
hij op deze wijze doelgericht en diagnosticerend werkt, 
is het mogelijk het aanbod af te stemmen op zijn kin-
deren en te werken in de stamgroep. Zo laten groeps-
leiders zich leiden door de kinderen en de te behalen 
doelen en niet door de methode en is er veel mogelijk. 

Er zijn verschillende vormen mogelijk. Als een school de 
methode in tact wil laten en alleen wil schrappen wat 
mogelijk is, is het aan te bevelen leerstofoverzichten 
per blok te maken en de doelen te inventariseren. Zo 
kunnen handige combinaties in de stamgroep gemaakt 
worden en kan de groepsleider gemakkelijk onderwijs 
op maat bieden. Ook kan de methode opnieuw geor-
dend worden op domein. Binnen het domein Verme-
nigvuldigen is het bijvoorbeeld mogelijk de betreffende 
opdrachten uit de methode te clusteren en te voorzien 
van doelen. In een bovenbouwgroep krijgt de groeps-
leider zo snel zicht op wat er moet gebeuren op het 
gebied van vermenigvuldigen en welke opdrachten 
welke doelen dienen. Dit biedt hem de kans om af en 
toe ook met de hele stamgroep aan bepaalde doelen te 
werken in het betreffende domein. Er kan ook gekozen 
worden voor het werken zonder methode. De doelen 
worden dan leidend en de methode kan eventueel als 
bronnenboek gebruikt worden.  

de groepsleider
In dit artikel is al veel geschreven over wat de groepslei-
der moet kunnen. Hij moet beschikken over vakinhoude-
lijke kennis, zoals het referentiekader, protocol Ernstige 
RekenWiskunde-Problemen en Dyscalculie (ERWD), leer-
lijnen en cruciale leermomenten en de doelen die mate-
rialen en modellen kunnen dienen. Hij moet bovendien 
professioneel gecijferd zijn en bereid zijn te reflecteren 
op het effect van zijn eigen groepsleidergedrag. Ook 
dient hij te beschikken over didactische vaardigheden. 
Door doelgericht en diagnosticerend te werk te gaan, 
moet hij invloed kunnen uitoefenen op het leren van 
kinderen. Hij moet groepsplannen en logboeken voor 
hem kunnen laten werken en er geen papieren tijgers 
van maken.
Dit vraagt om een scherp observatievermogen en een 
adequate theorie-praktijkkoppeling. Met name tijdens 
het rekenen in stamgroepen moet de groepsleider 
goed kunnen kijken naar kinderen, duiden wat hij ziet 
en daarnaar handelen. Het steeds weer onderzoeken 
wat de beginsituatie van zijn groep is, maakt effectief 
reken-wiskundeonderwijs op maat mogelijk. Er wordt 
dan optimaal gebruik gemaakt van de onderwijstijd en 
kinderen zullen zich zeer betrokken voelen bij hun eigen 
ontwikkeling. De kinderen in de stamgroep zullen het 
waarderen dat zij op basis van ieders onderwijsbehoef-
ten toch als groep mogen functioneren. 

Belinda Terlouw is Hogeschooldocent  
Katholieke Pabo Zwolle, trainer en consultant en 

projectleider van Kijken naar Kinderen.
Samen met Maaike Verschuren ontwikkelde  

zij een begeleidingstraject rekenen-wiskunde voor 
jenaplanscholen die in de stamgroep willen rekenen. 

Voor meer informatie: www.kpz.nl en  
www.kijkennaarkinderen.nl 

Het rekenrek als ondersteunend model voor het 
optellen en aftrekken tot 20. Kinderen maken 
een transfer van het tellende rekenen naar het 
structurerende rekenen door gebruik te maken van 
getalbeelden. Op de foto is een jongen te zien die 
nog geen gebruik maakt van de structuur van de 
getallen. Hij telt nog op zijn vingers. De groepsleider 
zal moeten investeren in het inslijpen van de 
getalbeelden. Dit kan hij doen met flitsbeelden. 
Kinderen met eenzelfde onderwijsbehoefte kunnen 
geclusterd worden.
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In onze samenleving is het van essentieel belang dat je 
goed overweg kunt met cijfers. Of het nu gaat om het 
opzoeken van telefoonnummers, het aflezen van de klok 
of het bakken van een cake, cijfers heb je altijd nodig. 
Daarom hechten we in ons onderwijs ook veel waarde 
aan rekenen en wiskunde. Niet alle kinderen vinden dat 
echter leuk en zijn er goed in. Hoe komt dat? Inmiddels 
weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat er twee 
belangrijke factoren aangewezen kunnen worden die 
verklaren waarom het ene kind beter kan rekenen dan 
het andere: werkgeheugen en getalbegrip.

onderliggende vaardigheden
Het werkgeheugen heeft als functie binnenkomende 
informatie kort te onthouden en/of te verwerken. Denk 
bijvoorbeeld aan het onthouden van het telefoonnum-
mer van een vriendin om het in te kunnen voeren op 
je telefoon, of het vergelijken van de begintijd van een 
film om 15.15 uur met de tijd op je horloge (waarop 
het 15.05 uur is) om te  bepalen of er nog tijd is om je 
vriendin te bellen. 
Deze cognitieve 
processen lijken,  
zeker voor 
volwassenen, 
als vanzelf te 
gaan. Maar uit 
onderzoek blijkt 
dat beginnende 
klokkijkers hier 
heel veel moeite 
mee hebben en 
zich mentaal 
flink moeten 
inspannen. Het 
werkgeheugen 
ontwikkelt zich in 
de basisschool-
leeftijd in een rap 
tempo, en kan 
mogelijk beïn-
vloed worden 
door program-
ma’s die daar specifiek op gericht zijn. Bij getalbegrip 
gaat het er vooral om dat kinderen de koppeling leren 
maken tussen de hoeveelheid en het getal, bijvoorbeeld 
dat [☺☺☺] hetzelfde is als [3]. Dit leren ze door veel 
te oefenen met het tellen en benoemen van voorwerpen 
en plaatjes. Het is hierbij belangrijk dat zij niet alleen 
kijken hoe een ander voorwerpen aanwijst of groepeert, 
maar dat ook daadwerkelijk zelf doen. Bovendien is het 

belangrijk dat kinderen het leuk vinden om met deze 
programma’s aan de slag te gaan en zich daardoor men-
taal in te spannen.
Kinderen die in de kleuterperiode relatief minder goed 
zijn in werkgeheugen dan wel getalbegrip, lopen een 
groot risico op ernstige rekenproblemen of zelfs dyscal-
culie. Er is daarom in de afgelopen jaren veel onderzoek 
verricht naar de mogelijkheden om werkgeheugen en 
getalbegrip te trainen, met name bij kinderen die daar 
relatief veel moeite mee hebben.

Werkgeheugentraining
De bekendste werkgeheugentraining is wellicht 
Cogmed. Steeds meer kinderen worden, bij een ver-
scheidenheid aan problemen, verwezen naar een 
dergelijke werkgeheugentraining. Het kind krijgt dan 
een intensieve training waarbij het voor een vrij lange 
periode bijna dagelijks achter de computer een aantal 
opdrachten moet doen. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt echter dat dergelijke trainingen vaak wel tot een 

(tijdelijke) verbetering in werkgeheugen leiden, maar dat 
dit effect niet doorwerkt naar andere terreinen, zoals het 
rekenen. In ons onderzoek  hebben wij daarom gekeken 
of wij werkgeheugen niet op een andere manier konden 
trainen, waarbij de kloof naar de schoolpraktijk minder 
groot is en er meer gebruik gemaakt wordt van spel. In 
verschillende studies met kinderen uit groep 1 en 2 heb-
ben we veelbelovende effecten gevonden. Groepsleiders 

spElEnd rEkEnEn hEEft zin
eVelyN kroesbergeN eN FeMke kirscHNer

Figuur 1: Welk beestje heeft het nummer dat hoort bij ••••?
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– of studenten Orthopedagogiek – gaven gedurende 
twee tot drie maanden twee keer in de week een korte 
training (20-30 minuten), waarbij ze allerlei ‘spelletjes’ 
speelden. Voorbeelden van dergelijke spelletjes zijn het 
bekende ‘Ik ga op reis en neem mee…’ en ‘Memory’. 
De kinderen bleken na afloop van de training niet alleen 
vooruitgegaan te zijn in werkgeheugen, maar ook in 
getalbegrip. Het spelen van dit soort spelletjes is dus 
zeker aan te raden voor kinderen in de kleuterperiode. 
Wij hebben ook gekeken of dit effectiever is dan een 
computertraining, waarbij het kind individueel aan de 
computer werkt. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. 
We hebben ook gekeken of het nog uitmaakt of er in de 
werkgeheugentraining veel met getallen werd gewerkt 
(bijvoorbeeld het dierentuinspel: Ik ga naar de dierentuin 
en zie …. 1 leeuw, 2 olifanten), maar dat bleek geen 
effect te hebben. 

getalbegriptraining
Op het gebied van getalbegrip zijn er al veel meer pro-
gramma’s op de markt en de meest gebruikte rekenme-
thoden hebben alle een programma voor voorbereidend 
rekenen in de kleutergroepen. Toch hebben we ook op 
dat gebied in de afgelopen jaren een aantal trainingen 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld om een vergelijkingsgroep te 
hebben voor de werkgeheugentraining. Het blijkt dat 

kinderen die een getalbegriptraining krijgen wel meer 
vooruitgaan op getalbegrip dan kinderen die een werk-
geheugentraining krijgen. Dat is natuurlijk ook niet ver-
wonderlijk, omdat het getalbegrip rechtstreeks getraind 
wordt. Als een kind dus echt problemen heeft op het 
gebied van getalbegrip, is het belangrijk dit goed te trai-
nen. Dit brengt voor de groepsleider echter extra taken 
met zich mee, waarvoor vaak geen tijd is. Dit was één 

van de redenen om in een recent project te onderzoeken 
of de positieve effecten van educatieve ‘spelletjes’ in het 
klaslokaal die gevonden werden bij de werkgeheugen-
trainingen ook gevonden zouden worden bij het spelen 
van een educatief spel op een touchscreencomputer 
(tablet). Om deze reden is de ‘Number Sense Game’ 
ontwikkeld, een computerspel dat het bevorderen van 
getalbegrip tot doel heeft en daarom geschaard kan 
worden onder de serious games. Middels het touch-
screen wordt het daadwerkelijk zelf manipuleren van 
objecten meer benaderd dan wanneer het kind bijvoor-
beeld via de muis het spel op de computer moet spelen. 
De spelelementen zoals een ‘bad guy’ die ontweken 
moet worden of het nieuwsgierig maken naar informatie 
die niet direct zichtbaar is door bepaalde onderdelen te 
verstoppen, zouden ervoor zorgen dat kinderen minder 
het idee hebben dat ze gewoon maar sommetjes aan 
het oefenen zijn en daardoor meer gemotiveerd zijn om 
zich mentaal in te spannen. Deze elementen maken het 
verschil met al bestaande computerspelletjes. 
Aan het onderzoek naar de Number Sense Game heb-
ben 68 kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar uit het regu-
lier basisonderwijs deelgenomen. De groep bestond uit 
36 jongens en 32 meisjes met een gemiddelde leeftijd 
van 5 jaar en 9 maanden. Deze kleuters hebben gedu-
rende vier weken, twee keer per week deelgenomen 

aan de interventie. 
De moeilijkheids-
graad liep op van het 
getallenbereik 1-5 
tot 1-20. De game 
bestond uit zes 
verschillende spellen 
die in verschillende 
volgorde in totaal 
vier keer gespeeld 
werden. In deze 
spellen stond de 
koppeling tussen het 
cijfer en de hoeveel-
heid steeds centraal. 
In figuur 1 moesten 
de kleuters op het 
bewegende lieve-
heersbeestje klikken 
met het cijfer 4 dat 
overeenkomt met de 
vier bolletjes in het 
denkwolkje van de 

kikker. De spelelementen bestonden uit:
1.  een doel dat behaald moest worden (de kikker moest 

10 lieveheersbeestjes eten); 
2.  een ‘bad guy’ die ontweken moest worden (bij het 

aanklikken van de bewegende schor pioen maakt de 
kikker een vies geluid en 1 punt aftrek); 

3.  het zoeken naar informatie (de hoedjes van sommige 
lieveheersbeestjes moesten eerst aangeklikt worden 

Figuur 2: Kijk welk wagonnetje open staat en vang zoveel bananen als erin passen.
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rin passen.

om het cijfer op hun vleugels zichtbaar te maken); 
4.  animaties (geluiden, bewegende lieveheersbeestjes, 

schorpioen, wolkjes,). 
Na afloop van de game waren de kinderen inderdaad 
vooruit gegaan in getalbegrip, net zoveel als kinderen 
die een reguliere training hadden gekregen. Met name 
de kinderen met relatief zwakke rekenprestaties (D/E 
scores op CITO-ordenen) waren vooruit gegaan. Hier-
mee blijkt dit een veelbelovende manier om juist bij deze 
groep kinderen het getalbegrip te trainen.
Spelenderwijs kunnen kinderen in groep 1 en 2 al veel 
vaardigheden opdoen ter voorbereiding op het leren 
rekenen. Spelletjes waarbij de link wordt gelegd tussen

getallen en hun betekenis, of waarbij het werkgeheugen 
getraind wordt, zijn daarvoor goede manieren. 

Evelyn Kroesbergen en Femke Kirschner zijn beide 
werkzaam aan de Universiteit Utrecht bij de Faculteit 
Sociale Wetenschappen. Evelyn werkt als docent en 

onderzoeker bij de opleiding pedagogiek en houdt zich 
voornamelijk bezig met rekenproblemen.  

Femke werkt als docent en onderzoeker bij de opleiding 
onderwijskunde en houdt zich voornamelijk bezig met 

het optimaliseren van leeromgevingen, vooral in de 
context van samenwerkend leren.

Figuur 3: Welk beestje heeft het aantal bolletjes dat hoort bij 2?
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of via info@jenaplan.nl
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‘Ik kan het even niet meer overzien’, zegt ze. De stam-
groepleider van de bovenbouw. Het schoolkamp, daar 
wordt ze onrustig van. Ze hanteert voor zichzelf een 
strakke planning. Alle activiteiten van de bovenbouw, 
alle uitjes, alle thema’s staan erin. En nu dat kamp nog. 
Een tweejaarlijks terugkerend feest.
‘Maak je niet druk’, zeg ik. ‘De kinderen gaan het orga-
niseren dit jaar.’
‘Dat heb ik nog nooit gedaan.’
‘Nee, ik ook niet. Spannend hè?’ 
Een mooie stap naar nog meer zelfstandigheid en zelf-
sturing. Mijn verwachtingen zijn hoog. Haar onrust is 
nog niet weg.

Het is januari. De regen tikt tegen de ruiten. In de kring 
zitten de 26 kinderen die het gaan doen. Ze weten het 
alleen nog niet. Op het bord staat: We gaan op kamp. 
Het budget is ... De organisatie ligt in jullie handen.
Het wordt onrustig in de kring: ‘Wat, hoe, wanneer 
dan? Echt zelf? Je bedoelt alleen wij?’
En ja hoor, de eerste twinkelingen zijn zichtbaar.
Procesbegeleiders hebben wij onszelf genoemd. De 
stamgroepleider en ik. Ook niet wetend waar, hoelang 
en wanneer we gaan.
We. Ook dat is onzeker, misschien kiezen ze wel andere 
groepsleiders om mee te nemen.
Welke ruimte geven we de groep? Welke criteria leggen 
we neer bij de start?
Natuurlijk hebben we daar over nagedacht: Zo veel 
mogelijk ruimte, zo min mogelijk criteria. Vertrouwen in 
de kinderen en off we go.
‘Wat is er nodig om dit kamp te organiseren?’De groep 
stort zich op een mindmap om overzicht te krijgen: 
Locatie, eten, activiteiten, vervoer, duur van het kamp en 
de financiën.

Op talent en interesse vullen de werkgroepjes zich. Al 
snel wordt duidelijk dat je wel afzonderlijk kunt gaan 
brainstormen, maar dat je toch afhankelijk bent van de 
andere werkgroepen. Hup, weer in de kring: ‘Welke 
wensen hebben jullie?’

De allergrootste wens is vijf dagen op kamp in plaats van 
de gebruikelijke drie.
De oplossingsgerichtheid en creativiteit van de groep 
treedt direct in werking: ‘Als we dichtbij gaan, kunnen 
we op de fiets. Als we veel gratis en goedkope, zelf-
bedachte activiteiten doen, sparen we geld uit. Als we 
buiten het hoogseizoen gaan, is het goedkoper.’ En toch 
is dat niet genoeg om de wens te realiseren. De afdeling 
‘financiën en locatie’ maakt een berekening en komt 
niet verder dan vier dagen. De teleurstelling is groot.
Een week lang ligt het project stil. Tot het moment van 
het Briljante Voorstel.
‘Als het goed is heeft iedereen al betaald voor het 
schoolreisje. Als wij nou met z’n allen niet op school-
reisje gaan en dat geld voor het kamp gebruiken. Dan 
kunnen we vast vijf dagen.’ De afdeling ‘financiën en 
locatie’ maakt weer een berekening. Ruim voldoende 
geld. Een luid gejuich stijgt op in de groep. De energie is 
weer terug.
De groep krijgt vleugels en blijkt meer te kunnen dan 
ze zelf dacht. Vele kringgesprekken zijn nodig om het 
kamp te regelen.

Collega’s buiten onze school zijn verbaasd. Is dat echt 
mogelijk? Dan haal je je doelen toch niet? Is dat wel bere-
deneerd onderwijsaanbod? Kunnen ze dat echt zelf? 
Dat kunnen ze echt wel. Alle basisvaardigheden en vele 
kerndoelen komen tot hun recht in deze betekenisvolle 
opdracht. Wereldoriëntatie in volle omvang. Hoe gaaf 
is dat?!

De vele kampen die ik heb meegemaakt en georgani-
seerd waren bijzonder. Dit kamp overstijgt die bijzonder-
heid. Een kamp waarbij de betrokkenheid en het succes 
zo groot zijn, dat kan alleen georganiseerd zijn door de 
kinderen zelf.
En de stamgroepleider? Die wil nooit meer anders.

Marleen van der Krogt is schoolleider van basisschool  
De Sterrenwacht in Hellevoetsluis en is ook werkzaam  

bij Meesters in Onderwijs www.meestersinonderwijs.nu

dat kunnEn zE Echt wEl 
MarleeN VaN der krogt

Zet Vast iN je ageNda:

jeNaPlaNcoNFereNtie: 13 eN 14 NoVeMber 2014

iN sParreNHorst, NuNsPeet
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Een prachtig gezicht: vijfentwintig bovenbouwers in een 
kring, serieus pratend over hun eigen agendapunten 
onder leiding van hun eigen voorzitter. De notulist zit 
achter het toetsenbord en het verslag verschijnt meteen 
op het digibord. De kinderen kunnen direct teruglezen 
wat er is besproken.
Hoe lang is het geleden dat het in onze teamvergaderin-
gen ook zo ging? Net als voor de kinderen nu, was het 
voor ons een goede manier om samen van gedachten 
te wisselen en plannen te maken. Maar het kan zoveel 
krachtiger, zoveel beter.
We ervaren dat het goed is om andere vormen van 
gesprek te gebruiken, om creatief en inventief te blij-
ven, om elkaar uit te dagen out of the box te denken 
en elkaars kracht te benutten. We maakten al tijden 
gebruik van energizers, in de stamgroep en in teambe-
sprekingen. In de stamgroepen probeerden collega’s 
met veel plezier allerlei coöperatieve werkvormen uit, 
maar in de vergaderingen bleef het coöperatieve deel 
beperkt. Waarom? Omdat we een team van vrouwen 
zijn en we praten gewoon fijn vinden? Omdat een 
goede vergadering voorbereiden tijd kost en ik die tijd 
om welke reden dan ook “even” niet had? Nee, pas als 
je hebt ervaren wat een effect het heeft om coöperatief 
te vergaderen, dan pas doe je dat ook. 

al doende leert men
De dame die ons hierin voorging op de regiostudiedag 
van de NJPV voor interne begeleiders en directeuren 
over coöperatief vergaderen had dat heel goed in de 
gaten. Ze heeft ons een dag lang van de ene vorm naar 
de andere geleid en ons keihard laten werken. Het was 
even wennen, maar al gauw werkte iedereen hard mee. 
We maakten groepjes op muziek en kwamen aan tafel 
bij mensen die we niet goed kenden. Daarna met een 
draaischijf rollen verdeeld en stellingen bediscussieerd. 
De tijdklok liep steeds mee. De planning was strak. De 
oefeningen wisselden elkaar in een razend tempo af. 
Verslag doen, samenvatten, presenteren, nieuwe groep-
jes, eerst zelf denken en werken met post-it, samen 
bespreken en overeenkomsten zoeken, weer verslag 
doen, maar dan anders. Dit alles onder het motto: Al 
doende leert men!
En zo was het. Heel enthousiast kwamen we de vol-
gende dag op school en vertelden van onze ervaringen. 
Onze vrolijke verhalen sloegen over op de collega’s. 
De eerstvolgende teamvergadering was niet ver weg. 
Nieuwsgierig wachtten ze af. 
Bij de boodschappen ’s middags meteen even wat 
plastic boxjes ingeslagen. Op woensdagmiddag naar 
een winkel van Sinkel voor stiften, stufjes, dobbelste-

nen, klokjes, post-it en lijm. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar in een mum van tijd waren de bakjes 
gevuld met alles wat nodig was voor de gevarieerde 
werkvormen van de coöperatieve vergadering. Geen 
woorden, maar daden. En toen was het grote moment 
aangebroken. De eerste coöperatieve vergadering; best 
spannend. Gek ook, omdat je altijd het idee hebt dat 
een vergadering pas gelukt is, als je een stevig gesprek 
hebt gevoerd zonder dat je daar ook heel veel plezier 
bij hebt gehad. Maar goed, alle voorbereidingen waren 
gedaan, een strak tijdschema opgesteld, bakjes op tafel 
en grote vellen papier klaar. De collega’s aan tafel. En 
toen... een leuke werkvorm voor het maken van groep-
jes, gesprekken in drie- en viertallen, klokjes aan, stiften 
en flappen klaar voor gebruik en tot slot elkaar verslag 
uitbrengen. Na afloop keken we terug op een heerlijke 
middag waarin we veel hadden gedaan. De belofte van 
de collega’s staat: Ze houden me aan mijn woord: geen 
vergadering meer zonder coöperatieve werkvormen.

coöperatief vergaderen
Omdat vergaderingen leermomenten voor teams zijn, 
horen daar in het jenaplanonderwijs gesprek, spel, werk 
en vieren bij. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat bij ons 
tot voor kort niet altijd het geval was. En dat terwijl 
Peter Petersen zijn tijd ver vooruit was met zijn ideeën.  
In de afgelopen decennia zijn de inzichten over hoe 
leren tot stand komt in een hoog tempo verhelderd.  
Ze ondersteunen de gedachten van het jenaplanconcept 
over samenwerken en spelen. Kinderen die leren samen-
werken, komen vaker tot nieuwe ideeën dan kinderen 
die leren in een competitieve of individuele setting.
Een grote verscheidenheid aan onderzoek toont aan dat 
samen leren heel effectief is: vaak effectiever dan alleen 
leren, met een grotere transfer naar nieuwe situaties. 
Als het een gegeven is bij het leren van kinderen dat een 
sociaalinteractieve leeromgeving heel krachtig is voor het 

V E R g a D E R E N  I S  E E n  s p E l  
aNNeke VaN der VeN
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‘hogere orde leren’, dan is het niet gek om te denken 
dat deze werkvormen bij uitstek geschikt zijn als het 
gaat over ons eigen leren.
Op scholen als de onze zijn teamvergaderingen dé 
momenten waarop we samen tot leren komen. De 
voorwaarden voor een optimaal leerklimaat zijn aan-
wezig: We zijn er allemaal van overtuigd dat we elkaar 
nodig hebben en ieders inbreng wordt gewaardeerd en 
gevraagd. 
De vijf sleutelbegrippen om tot samenwerkend leren te 
komen gelden zowel voor kinderen als voor stamgroep-
leiders:
• Er moet positieve wederzijdse afhankelijkheid zijn:  

Het onderwerp dat besproken wordt moet zo 
ge formuleerd zijn dat alle teamleden elkaar nodig 
hebben om tot een goed resultaat te komen.

• Van elk teamlid wordt inbreng verwacht en hij moet 
te allen tijde verslag kunnen doen van wat er bespro-
ken is.

• De onderwerpen die besproken worden vragen om 
interactie.

• Vergader- en gesprekstechniek worden beheerst en 
toegepast.

• Bij nabesprekingen is er aandacht voor inhoud en  
proces.

Tijdens coöperatieve vergaderingen ligt de interactiesnel-
heid hoog. Zoveel mogelijk mensen zijn echt betrokken 
en tegelijkertijd actief. Daarbij ontstaat het gevoel dat 
wat je zegt er ook werkelijk toe doet. Er is dus sprake 
van effectieve onderlinge communicatie.
De leider van zo’n vergadering beschikt over technieken 
en werkvormen waarmee hij het proces kan sturen. De 
gespreksgroepen wisselen voortdurend van samenstel-
ling, zodat steeds nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Door 
de vaart en afwisseling heeft coöperatief vergaderen 
veel meer rendement dan ‘gewoon’ vergaderen. Je doet 

meer in minder tijd. Ook gezien vanuit  
de tijdsinvestering de moeite waard.

Daarnaast en dat vind ik er zo mooi aan 
past het helemaal in de lijn van het Jena-
plan. De besluitvorming is werkelijk demo-
cratisch: Iedereen komt aan het woord, 
- ervaren collega’s en onervaren, jong en 
oud - ieder vanuit zijn eigen expertise en 
met veel plezier. Zo wordt vergaderen een 
spel dat je graag wilt spelen. 

Tja, en dan loop ik door de school en zie 
ik vijfentwintig bovenbouwers serieus in 
een kringetje zitten vergaderen met een 
voorzitter en een notulist achter het toet-
senbord. Een grappige gewaarwording. 
Hoe lang zal het duren, voordat dat ook  
anders is?

Anneke van der Ven is schoolleider van  
jenaplanschool ’t Kompas in Vlaardingen

Fotografie: Felix Meijer

Informatie

www.KaganOnline.com

‘Coöperatief vergaderen’,  S. Kagan, Vlissingen 2010

‘60 werkvormen voor creatieve sessies’, R. Dols en J. Gouwens, 

Culemborg 2011

Teken het maar
Werkvorm om een ‘beladen’ (verander)onderwerp te bespreken.
Klaarleggen: grote tekenvellen (A3 of groter), stiften en een grote 
tafel
1. De leider van de vergadering introduceert het onderwerp
2. Elke deelnemer krijgt een vel. De potten met stiften staan verdeeld 

op tafel
3. Denk na over het onderwerp (eventueel met ogen gesloten). 

Welke landschapsbeelden komen bij je op? Teken het landschap 
en plaats jezelf in de tekening. 

4. Maak groepjes van 3 of 4: bijvoorbeeld mensen met namen op 
alfabet, of uit elke bouw één collega per groep.

5. Elke deelnemer beschrijft zo gedetailleerd mogelijk wat hij 
getekend heeft. Andere deelnemers stellen vragen over wat hen 
opvalt.

6. Nadat iedereen zijn landschap heeft toegelicht, worden 
de overeenkomsten besproken. Wat moet er aan dit 
gemeenschappelijk landschap gebeuren om dichter bij het 
streefbeeld te komen? Wat kunnen deelnemers met elkaar doen? 
Hoe ziet het ideale landschap eruit als we dat vertalen naar het 
probleem?

7. De leider van de vergadering zorgt dat de discussie blijft in termen 
van landschappen en sluit af met de vragen: Hoe krijgen we de 
verandering in het landschap gerealiseerd? En welke veranderingen 
zijn eenvoudig aan te pakken, welke kosten meer tijd?

Uit: ‘60 werkvormen voor creatieve sessies’,  R. Dols en J. Gouwens, Culemborg 2011
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In dit artikel probeer ik aannemelijk te maken 
dat je helemaal geen kennis nodig hebt om 
met kinderen te filosoferen. Je hoeft hele-
maal niets te weten. Het enige dat je nodig 
hebt is het zelfvertrouwen om jezelf vragen 
te stellen waarop je geen antwoord weet. 
Als je dat aan kinderen laat zien, als je voor-
leeft dat je aandacht durft te besteden aan 
de onbegrijpelijkheid van de wereld door je 
hardop af te vragen waarom dat wat vanzelf 
spreekt eigenlijk vanzelf spreekt, dan kun je 
hele leuke en spannende filosofische discus-
sies krijgen. 

Nieuwsgierig en leergierig
Ze zijn zo nieuwsgierig en leergierig, kinderen 
van drie. En vaak ook zo filosofisch. Ze blijven 
maar vragen. Alles willen ze snappen, tot je 

vragEn 
stEllEn 
aan jEzElf
FilosoFereN 
Met kiNdereN

jaN braNseN

Waarom moet ik in bad?

Omdat je helemaal vies bent.

Waarom?

Omdat je in de zandbak hebt 

gespeeld.

Waarom?

Omdat je dat leuk vindt.

Waarom? 

— ?

Wat denk je zelf?
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er zelf haast bij neervalt, omdat je echt niet meer weet 
wat voor antwoord je nog zou kunnen geven.
Het hoort bij hun ontwikkeling. Met al die vragen pro-
beren kinderen inzicht te krijgen in de niet onmiddellijk 
zichtbare verbanden die hun wereld haar orde geeft. Zo 
leren ze betrouwbare verwachtingen te ontwikkelen, 
zodat ze weten wat ze kunnen verwachten als dit of dat 
gebeurt. En, nog belangrijker, zodat ze weten wat ze 
kunnen verwachten als zij zelf iets doen. Een sleutelbos 
moet je namelijk heel anders beetpakken dan een koekje 
en ook heel anders dan een klodder stroop. Waarom is 
dat eigenlijk zo? Als je in een steen knijpt, gebeurt er 
niets. Maar als je in een tube tandpasta knijpt, gebeurt 
er wel iets. En als je in een hond knijpt of in een oma, 
ook. Waarom?
Al die verbanden zijn voor kleine kinderen nieuw. En 
fascinerend. Alles kan nog met alles samenhangen. 
Magisch. Betoverend. Dankzij die vragen en de antwoor-
den die ze krijgen, wordt de wereld langzaam gewoner, 
overzichtelijker, voorspelbaarder. En gelukkig maar, 
want zonder betrouwbare verwachtingen, zonder inzicht 
in oorzaak en gevolg en zonder inzicht in hoe het hoort, 
is het onmogelijk om met dingen, dieren en mensen om 
te gaan. 

een domme vraag
Als de meeste verwachtingen zo’n beetje helder zijn, 
verandert het vragende gedrag drastisch. Want als je 
eenmaal weet hoe het werkt, en weet hoe het hoort, 
dan lijkt een vraag een beetje dom. Alsof jij niet weet 
wat iedereen weet. Alsof je niet groot bent. Dat doe je 
dus niet. Helaas.
Dat geldt overigens niet voor iedereen. Er zijn kinde-
ren die de moed hebben om als het ware achter die 
betrouwbare verwachtingen te kruipen en vragen te 
stellen over die verwachtingen. Zulke vragen komen niet 
dom, maar juist slim over. Ze gaan over de grondslagen 
van onze verwachtingen, over waarom het werkt zoals 
het werkt, en vooral natuurlijk over waarom het hoort 
zoals het hoort. Dit soort vragen laat zien dat deze kin-
deren op de één of andere manier aanvoelen dat wat 
vanzelfsprekend lijkt niet altijd vanzelfsprekend is. Het 
zijn filosofische vragen, vragen die gaan over de orde 
die we in de wereld aangebracht hebben door er op een 
bepaalde manier over te denken.

Verbazing
Er zijn momenten genoeg in het leven van school-
gaande kinderen waarop het niet zo moeilijk is om deze 
filosofische vragen bij ze aan te wakkeren. Het enige 
wat je daarvoor nodig hebt is een scenario waarin hun 
verwachtingen niet uitkomen, terwijl ze tegelijkertijd 
voldoende vertrouwen ervaren om zich over die niet uit-
gekomen verwachtingen hardop te verbazen. Denk zelf 
bijvoorbeeld maar terug aan het moment dat je voor het 
eerst bij een vriendje bleef eten en ontdekte dat je hele-
maal je handen niet voor het eten hoeft te wassen, of 

dat niet iedereen eerst een hartige boterham moet eten, 
voordat hij er eentje met jam of hagelslag krijgt. Zulke 
momenten geven te denken. Ze verbazen. Zeker. Je hebt 
het onthouden. Maar of je die verbazing uitgesproken 
hebt, als een kritische, maar ook oprechte vraag naar 
de geldigheid van jouw verwachtingen. Dat heeft vooral 
te maken met het vertrouwen dat je hebt gehad in een 
wereld die vriendelijk voor je is, en goedgezind, ook als 
ze onbegrijpelijk is. 

Filosofische vragen
Ieder kind heeft van die momenten waarop het merkt 
dat de wereld er voor onbekende mensen anders uitziet 
dan voor de mensen waar het zelf dagelijks mee te 
maken heeft. Vaak wordt er over die momenten gezwe-
gen, zomaar, omdat niemand zijn mond open doet, tot 
ze in een nieuw daglicht komen te staan als die alle-
daagse, vanzelfsprekende wereld op een andere manier 
aan het wankelen is gebracht. Ik heb het niet over trau-
matische zaken, waarbij je als kind beschadigd wordt 
door wat volwassenen je willen laten geloven over wat 
normaal is. Ik heb het over heel onschuldige ervaringen. 
Over de vader van een vriendje die een boer durft te 
laten of een scheet. Of over de moeder van dat vriendje 
die in een mantelpak met een aktetas vroeg de deur 
uit gaat. Over de buren die vegetarisch eten, mannen 
die op straat tongzoenen, buurkinderen die ’s avonds 
om half elf nog buiten mogen spelen, een oma die bij 
een gezin inwoont. Zulke onbeduidende ervaringen zijn 
prima aan te grijpen om kinderen filosofische vragen te 
laten stellen.

Vragen aan jezelf
Twee aspecten wil ik daarbij graag benadrukken die te 
maken hebben met twee verschillende kanten van wat 
het betekent om vertrouwen te kunnen hebben in een 
wereld die onbegrijpelijk is. Ten eerste is er de rol van 
de volwassenen die het kind dagelijks meemaakt. Met 
die volwassenen heeft het kind een conceptuele vertrou-
wensband, om het zo te noemen. Die volwassenen bie-
den het kind namelijk een betrouwbaar begrippenkader, 
een samenhangende verzameling begrippen waarmee zij 
het kind wegwijs maken in een geordende wereld. Maar 
deze vertrouwenspersonen geven het kind ook nog iets 
meer, impliciet, in hoe ze zich gedragen ten opzichte 
van dat begrippenkader. Laten deze volwassenen mer-
ken dat ze eerlijk en open kunnen praten over de onbe-
grijpelijkheid van de wereld? Of is die onbegrijpelijkheid 
een bedreigend bijproduct van hun begrippenkader dat 
ze voor zichzelf maar liever verdoezelen? Dit zijn belang-
rijke vragen die je jezelf moet stellen als je met kinderen 
wilt filosoferen.
Dat heeft direct met het tweede aspect te maken. En dat 
betreft het vermogen vragen te stellen aan jezelf. Want 
dat zijn filosofische vragen, vragen aan jezelf. Het inte-
ressante aan zulke vragen is dat je zelf ook degene bent 
die antwoord zult moeten geven. Dat is heel bijzonder, 
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want als het een echte vraag is, 
dan weet je het antwoord dus 
niet. Dan zul je moeten gaan 
nadenken om aan een antwoord 
te komen, en dat is precies wat 
je met een filosofische vraag wilt 
bereiken. Je kunt iemand anders 
bijvoorbeeld vragen hoe hij heet, 
omdat je dat niet weet. Maar 
zoiets kun je niet oprecht aan 
jezelf vragen. Want natuurlijk 
weet je hoe je heet. Maar wat 
dacht je van dit soort vragen: 
Waarom wil je niet in bad? Wil 
je echt voetballer worden? Ook 
als je maar weinig talent hebt? 
Waarom mogen mannen op 
straat niet tongzoenen? Waarom 
hoort een oma niet bij een gezin 
in te wonen? Zulke vragen kun je 
eigenlijk niet echt aan een ander stellen. Want als zulke 
vragen echte vragen zijn, dan lokken de antwoorden van 
anderen de vraag alleen maar opnieuw uit. Waarom is 
het eigenlijk zoals jij zegt? Waarom vind jij dat? En dus: 
wat vind ik eigenlijk van jouw antwoord? Wat vind ik er 
zelf van? 
Een kind dat filosofische vragen stelt, en ze blijft stel-
len, ook als hij allang weet hoe de alledaagse wereld 

werkt, is een kind dat vragen aan 
zichzelf durft te stellen. Dat is 
een kind dat vertrouwen genoeg 
heeft in zichzelf om hardop te 
durven zeggen dat de wereld 
onbegrijpelijk is. Daar is best veel 
moed voor nodig, veel zelfver-
trouwen. 
Volwassenen kunnen kinderen 
dat zelfvertrouwen geven door 
bespreekbaar te maken dat er 
ontzettend veel vanzelfsprekend-
heden zijn, waarvan ze zelf niet 
eens zo goed begrijpen waarom 
die nu eigenlijk vanzelfsprekend 
zijn. Oftewel: volwassenen kun-
nen kinderen dat zelfvertrouwen 
geven door te laten zien dat ze 
het zelf hebben. Door zichzelf 
vragen te stellen. Over wat ze 

zogenaamd vanzelfsprekend vinden.
Meer heb je niet nodig om met kinderen te filosoferen.

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de 
gedragswetenschappen aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen. 
www.janbransen.nl

Fotografie: Felix Meijer

Vormgeving 
Mensenkinderen
De vormgeving van dit 140ste  
en alle voorgaande nummers 
is verzorgd door Amanda van 
den Oever. Zij is al vanaf het 
eerste nummer, dat 29 jaar 
geleden verscheen, bij Mensen-
kinderen betrokken. Aan deze 
plezierige en langdurige samen-
werking komt nu een einde. 
Met ingang van het maarnummer zal de vormgeving door 
Stijl C uit Amersfoort verzorgd worden. Ook langs deze 
weg willen we Amanda van harte bedanken voor haar 
betrokkenheid bij ons blad in de afgelopen jaren. 

jubileumnummer
Het novembernummer was gewijd aan het vijftigjarig 
jubileum met als thema ’50 jaar jenaplan, 50 jaar pas-
send onderwijs’. De redactie heeft nog nooit zoveel posi-
tieve reacties ontvangen, waarvoor wij u danken. Leuk 
om te horen dat ons blad zo gewaardeerd wordt. Er zijn 

zelfs meer dan duizend extra bestellingen gedaan.
De NJPV heeft deze maand uitgeroepen tot de PR-maand 
van het Jenaplan, waarin ze iedereen die iets met het 
jenaplanonderwijs te maken heeft, zoals schoolbege-
leidings diensten, inspecties en bibliotheken, een jubileum-
nummer toe wil sturen om zo het Jenaplan onder de 
aandacht te brengen. Denkt u mee? Mocht u nog men-
sen en/of instanties weten die benaderd kunnen worden, 
mail dan naam en adres naar info@jenaplan.nl  

thema’s
De redactie heeft voor deze 29ste jaargang  de volgende 
thema’s nog op stapel staan:
• maart: ik hoor erbij
• mei: het ondernemende kind  
Mocht u ideeën voor auteurs en artikelen hebben of een 
bijdrage willen leveren in de vorm van een tekst, foto of 
cartoon, dan kunt u contact opnemen met Felix Meijer.

aan 't hart  Felix Meijer

Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283
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In het eerste artikel, dat in het meinummer van Men-
senkinderen is verschenen, hebben we ingezoomd op 
de tafelgroep en gezien hoe die een belangrijke rol kan 
hebben als schakel tussen individu en stamgroep. Uit de 
typering van de jenaplanschool als leef- en leergemeen-
schap leiden we drie functies af: relaties, samenleven 
en samen leren. In deze aflevering geven we bij elke 
functie een korte introductie en een drietal voorbeelden. 
De rol van de tafelgroep wordt duidelijk in de verschil-
lende activiteiten: individuele (i), die van de tafelgroep (t) 
en die van de stamgroep (s). Hoewel bij de oefeningen 
aangegeven wordt voor welke bouw ze bedoeld zijn, 
zijn ze met enige aanpassing ook voor andere groepen 
te gebruiken.

relaties

Het ultieme kernwoord van het jenaplanconcept is op - 
voeding. Dit is het ijkpunt voor nagenoeg alle functies, 
vormen en structuren die we in de school aantreffen. 
Wanneer dit door alle belanghebbenden onderschreven 
en voor alle belangstellenden helder is, hoeft de school 
zich niet voortdurend te rechtvaardigen: verklaren is in 
veel gevallen voldoende. 
Het ligt daarom voor de hand dat de jenaplanschool 
een biografische school is: het levensverhaal zoals dat 
geleefd wordt vormt er de kern van het leren. Hierbij 
spelen ervaringen en relaties een bepalende rol.
In het eerste artikel hebben we de begrippen functie, 
vorm en structuur besproken en vastgesteld dat het bij 
elke vorm steeds weer nodig is vragen te stellen over 
de actuele functie ervan. Bijvoorbeeld: Welke functies 
heeft deze kring? Of: Wat beogen we dit jaar met onze 
tafelgroepen?
Één functie, misschien wel de belangrijkste, van de tafel-
groep is: Elkaar leren kennen. Dat zijn maar drie woor-
den, maar als we er aan beginnen blijkt al gauw dat het 
een wereldomvattend project is. 

De eerste functie is: relaties aangaan en onderhouden. 
De oefeningen zijn er op gericht elkaar, en daarmee 
onszelf, nader te leren kennen. We komen daarbij rede-
lijk dicht bij wat wel de ‘privésfeer’ genoemd wordt. In 
principe bestaan er geen verboden onderwerpen voor 
het gesprek in de kring, maar ieder heeft het recht om 
terughoudend te zijn, wanneer gevoelige thema’s aan-

gesneden worden. Het verkennen van verschillen hierin 
is van wezenlijke betekenis voor de ontwikkeling van het 
vermogen tot  empathie. De groepsleider heeft hierin 
een belangrijke rol.
Subfuncties die van de relatiefunctie afgeleid kunnen 
worden zijn elkaar ¬ leren kennen, bevestigen, spiege-
len, respect tonen en van kritisch commentaar voorzien. 

Oefening onderbouw - Naam

i Naamkaartje maken

t Geleid gesprek in tafelgroepen 
 Wat is jouw naam? Officiële naam. Roepnaam. Bij-

naam. Koosnaam. Plaagnaam. Pestnaam. Scheldnaam.
 Wat betekent jouw naam? Waar komt jouw naam 

vandaan? 
 Ben je er tevreden over? Heb je je naam wel eens ver-

anderd?
 Met wie zou je wel eens een dag je naam willen ruilen?

s Namenspel 
 De juf danst naar het midden van de kring en zingt 

haar naam: Ik heet Anna!
 Alle kinderen zingen: Zij heet Anna!
 Anna haalt dansend een kind in het midden en zingt: 

Ik heet Anna, hoe heet jij?
 Het kind antwoordt zingend: Ik heet Kasper! En de 

kring: Hij heet Kasper!
 Anna en Kasper begroeten elkaar (handen schudden, 

buigen, knuffelen, ...) terwijl de kring applaudisseert. 
De juf gaat weer naar haar plek in de kring.

 Nu is het de beurt van Kasper iemand naar het mid-
den te halen. 

tafElgrOEpEn 
toM de boer

De school als leef- en werkgemeenschap heeft slechts 

wezenlijke betekenis voor zover ze de biografie van 

elk kind in zich opneemt, er mee werkt en deze verder 

schrijft. (Paul Michael Meyer: Die Biografische Schule)
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Oefening middenbouw – Kwalen en pijntjes

i Zet in de tekening een kruisje bij elke plek waar je wel 
eens pijn hebt gehad, of waar je een naar gevoel had, 
of waar een litteken zit, of waar verder iets niet in orde 
is of was. Schrijf bij één kruisje een korte tekst over een 
herinnering. Werk voor je zelf. Zet je naam er niet bij. 
Lever je tekening met tekst in bij de groepsleider. 

s De anonieme tekeningen worden op een geschikt 
moment, bijvoorbeeld in de pauze, opgehangen door 
de groepsleider. De kinderen mogen, zwijgend, de 
resultaten bekijken. Wie een vraag of een opmerking 
heeft mag die er op de tekening bij schrijven.

 Gesprek over kwalen en pijntjes. Ben je nieuwsgierig 
naar wie bij welke tekening hoort? Welke opmerkin-
gen vind je interessant? Wat zijn je gevoelens bij je 
eigen tekening? 

t Gesprek
 Bespreek het voorgaande. Haal je tekening er bij, 

zet je naam er op, omcirkel een paar kruisjes waarbij 
je wat vertellen wilt in de tafelgroep. Vertel om de 
beurt.

Oefening bovenbouw – Drie beweringen

t Geleid gesprek over het weekend  - na elke vraag 
even nadenken, aantekeningen maken  en daarna 
een korte gespreksronde in de tafelgroep

 - Hoeveel kilometer heb je afgelegd in het weekend? 
- Op welke plekken ben je geweest? - Wat deed je? -  
Wat zag je? - Wat hoorde je? - Met wie heb je 
ge sproken? - Waar over?

s Vertel in de kring (in drie zinnen) drie dingen over het 
weekend van iemand uit je tafelgroep.

 vraag: Over wie gaat het?
 

 Variant: 
 Vertel drie dingen over je eigen weekend, echter: één 

uitspraak van de drie is niet waar
 vraag: Welke bewering is niet waar?

 Hoe vermom je het best een ‘leugen’? 

samen leven

Democratie verzet zich tegen feodale en dictatoriale sys-
temen. We moeten echter beducht zijn op de ‘dictatuur 

van de meerderheid’. De kwaliteit 
van de democratie laat zich afmeten 
aan de manier, waarop zij met haar 
minderheden omgaat. In de jena-
planschool is ook de democratisering 
van het onderwijs een pedagogisch 
project. Dit moet leiden tot mondig-
heid en voorspraak: emanciperen en 
verantwoordelijkheid nemen. 
Schoolgemeenschap, stamgroep en 
tafelgroepen vormen de arena waarin 
het spel gespeeld wordt. Het funda-
ment van een gemeenschap wordt 
gevormd door de vier basisactivitei-
ten: gesprek, spel, werk en viering. 
Waar ook maar één van deze vier ver-
waarloosd wordt is de gemeenschap 
op haar retour. 

Oefening onderbouw – Fatsoenlijk

s Hoe spreek je je ouders aan, met ‘u’ of met ‘jij’?
 En je grootouders? Hoe spreken je ouders hen aan?
 Is dat bij iedereen uit de groep hetzelfde?
 Waar komt het verschil (als dat er is) vandaan?

i Wie heb je afgelopen weekend ontmoet? 
 Hoe sprak je hen aan, met ‘u’ of met ‘jij’?
 Maak een ‘U-lijst’  en een ‘jij-lijst’.

t Vertellen, luisteren en vergelijken

s Gesprek: Wat is fatsoenlijk?

Oefening middenbouw – Klusjesmarkt

s Iedereen moet, thuis en op school, wel eens een klus 
doen: opruimen,schoonmaken, verzorgen, noem 
maar op. Laten we eens inventariseren hoe dat plaatje 

De diversiteit van mensen is een gegeven feit, maar 

de gelijkheid van mensen is een sociale verovering, 

een verworven recht – en dat is iets wat veel 

belangrijker is, vanuit menselijk oogpunt. (Fernando 

Savater: Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap)

 dit ben jij
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er voor iedereen uitziet, welke verschillen er zijn en 
hoe de kinderen er tegenaan kijken.

 We gaan ervan uit dat er redelijk wat onvrede is over 
de stand van zaken. Het is misschien een welkom idee 
een “klusjesmarkt” te organiseren, waarbij iedereen 
die klussen aanbiedt die hij kwijt wil. In ruil daarvoor 
moet hij dan andere klussen uit het aanbod voor zijn 
rekening nemen. Wellicht dat iedereen er uiteindelijk 
bij gebaat is.

i Ieder voor zich omschrijft zijn aanbod: aard van het 
werk, de tijd die het kost, soms een beloning, enzo-
voort. Het moet een soort advertentie worden waarin 
de overname aantrekkelijk wordt voorgesteld. Per klus 
een aparte advertentie op een post-it papiertje. 

t De advertenties worden bekeken en besproken. Is 
nadere informatie wenselijk?

s De advertenties worden op de muurkrant in de klas 
gepubliceerd.

 Daarna kan het bekijken en onderhandelen begin-
nen. We sluiten af met een ronde evaluatie. Wat 
ging goed, wat lukte niet, wat is de noodzaak en 
de waarde van een klussensysteem? Is er een betere 
regeling dan de huidige mogelijk?

Oefening bovenbouw – Macht

Wie de baas is heeft macht. Hoe wordt die ervaren? Hoe 
gebruikt? Hoe beheerst?
Het gaat in de eerste plaats om het in kaart brengen van 
eigen ervaringen.
Rond het begrip ‘Macht’ ontstaat een woordveld. 

s Wie is er thuis de baas? En als die er even niet is?
 Wie is er de baas in school, op het voetbalveld, op 

straat, op zee, ...
 Noem een plek waar niemand de baas is.

 Wat is het verschil tussen ‘de baas spelen’ en ‘de baas 
zijn’?

 Waar en hoe ervaren we macht? (Woordveld)
 Welke gevoelens maakt het los als jij macht hebt / 

machteloos bent?
 Mogen mensen macht over andere mensen uit-

oefenen?
 Welke vormen van macht zijn er mogelijk?

i Tekstschrijven over een ervaring met ‘Macht’.

t Teksten voorlezen en bespreken.
 Één van de teksten bewerken tot een toneelscène van 

plm. drie minuten. Veel ‘directe rede’. Gevoelens ver-
woorden, opbouwen, uitvergroten. (Een vrijwilliger uit 
de tafelgroep kan deze taak voor zijn / haar rekening 
nemen en krijgt meteen de functie van regisseur toe-
bedeeld.) 

s Dramapresentatie en bespreking.

samen leren

De kernfunctie van de school is 
het leren. Het hart van het leren in 
de jenaplanschool is wereldoriën-

tatie. Wij nemen niets voor kennisgeving aan. Ons 
leren steunt op kennisname. Dat komt voort uit onze 
fascinatie voor de werkelijkheid. De kernfunctie van dit 
leren is: ontmoeten.
Schoolgemeenschap, stamgroep en tafelgroep func-
tioneren ook hier optimaal waar ze met elkaar samen-
werken. Waarbij de tafelgroep vooral de plek is waar de 
vingeroefeningen gedaan worden. 

Er is waarschijnlijk geen plek in de jenaplanschool te 
vinden waar het begrip ‘overname’ zo onverhuld waar-
genomen kan worden als in de tafelgroep. Daar wordt 
gepland, geëvalueerd, geholpen, advies ingewonnen, 
gecorrigeerd, kritiek geuit, getroost en wat niet al. De 
weektaak wordt doorgenomen, Joris moet elke dag een 
kwartier intensief lezen, een vrije tekst moet eerst nog 
voorgelezen en beoordeeld worden, de komende week-
sluiting vraagt om aandacht, is er nieuwe e-mail binnen? 
En, o ja: Morgen komt een gast in de kring en we moe-
ten een interview voorbereiden. Dit alles zonder dat er 

Het leren van elk organisme 

is afhankelijk van adequate 

infrastructuren die de 

leerprocessen optimaliseren en 

van een keur aan netwerken die 

uitwisseling mogelijk maken met 

de omgeving.

(Tom de Boer: Tafelgroepen 1) 
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een leraar aan te pas komt. Hoewel, zij komt straks een 
kwartiertje ‘bijpraten’ in de tafelgroep, een soort func-
tioneringsgesprek.

oefening onderbouw – Portfoliogesprek

t Juf komt aan de kinderen in de tafelgroep vragen 
of ze alle drie in de weeksluiting van de school een 
onderdeel uit hun portfolio willen presenteren. Eén 
van hen heeft dat al eens gedaan en neemt automa-
tisch de leiding. De gang van zaken wordt nog samen 
met de juf kort doorgenomen.

i Ieder kiest in de loop van de week drie keer een item uit.

t In de tafelgroep wordt geoefend. En samen kiezen ze 
‘de besten’ er uit.

 Juf komt ook nog even langs om te horen of het 
gelukt is. In de poppenhoek houden ze de generale 
repetitie. Wie wil mag komen kijken en commentaar 
leveren.

oefening middenbouw – Hulpfiches

s Wat is echt helpen? Is dat moeilijk?
 Is het moeilijk om hulp te vragen?
 Wie in het tafelgroepje wordt het meest gevraagd om 

te helpen?
 Is dat altijd nodig?

i Geef aan in je weekplan:
 Z  Wat je zelfstandig kunt doen.
 H  Waar je hulp bij nodig hebt.

t Bespreek het weekplan in je tafelgroep
 Geef aan van wie je hulp denkt nodig te hebben.
 Maak hiervoor zo nodig afspraken.

t Wie wil kan een aantal ‘hulpfiches’ vragen aan de  
helper?

 Elke keer wanneer je om hulp vraagt moet je een 
fiche betalen.

 ‘s Ochtends spreek je af hoeveel je die dag nodig 
denkt te hebben.

 De helper moet het ermee eens zijn. Onderhandelen 
dus.

 En dan maar kijken of het lukt. Misschien heb je er de 
volgende dag minder nodig.

s Sta – zit evaluatie in de kring door de groepsleider 
(vlot, zonder woorden).

 Het gaat om bewustwording, niet om bespreking.
 Ga staan als jouw antwoord ‘ja’ is; bij de volgende 

vraag zit iedereen weer.
 - heb je de weektaak helemaal af?

- was je bijna klaar?
- had je tijd over?

- heb je rustig kunnen werken?
- heb je hulp gehad?
- heb je hulp gegeven?
- ben je tevreden over je werk deze week?

oefening bovenbouw – Hoe werkt het?

s Kringopstelling. Tafelgroepjes zitten bij elkaar.
 Zorg voor een verzameling bekende, interessante 

voorwerpen. Zie voorbeeld boven.
 Leg een aantal in de kring. Eén minuut kijken.
 Zeg dat elke tafelgroep straks een voorwerp mag kie-

zen. Twee minuten overleggen.
 De groepjes maken hun keus en halen ‘hun’ voorwerp 

op en nemen het mee naar hun zitplaats.

t Eerst nu komt de opdracht: Bekijk je voorwerp goed. 
Ga goed na hoe het werkt. Let op de materialen. 
Hoe ziet het er van binnen uit? Misschien kun je het 
demonteren. 

 Het is de bedoeling dat je het straks aan de stam-
groep presenteert en uitleg geeft over de functie van 
het voorwerp. Neem een groot vel papier om daarop 
verduidelijkende tekeningen te maken.

s Presentatie  

Tom de Boer  was veertig jaar in het basisonderwijs 
werkzaam, waarvan vijfentwintig als schoolleider van 

een jenaplanschool (Bontebrug en Rottevalle) en vijf jaar 
als onderwijsbegeleider. 
Fotografie: Felix Meijer

fietspomp thermoskan veiligheidsdop rits

snorkel deurslot nietapparaat bloemenspuit

zaklamp metronoom fietsbel waterpomptang

schaar thermometer balpen blikopener

perforator druppelaar klittenband blokfluit 
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Zoek Het uit
Een boek, gebaseerd op de tv-serie over wetenschappe-
lijk onderzoek van ‘Het Klokhuis’. Na een inleiding over 
het doen van een onderzoek worden tien onderzoeken 
beschreven over bijvoorbeeld het kleinste deeltje, buiten-
aardse wezens, groeien van mensen en het ontstaan van 
taal. Een mooi vormgegeven boek 
met goede informatie en opdrach-
ten om zelf te gaan onderzoeken. 
Vanaf ca. 9 jaar.
Zoek het uit, E. Heinsma, Uitgeverij 
Moon, 2013, 128 pagina’s,  
ISBN 9789049925819, € 16,95

coöPeratieF VergadereN
Een boek met achtergrondinformatie, tips, organisatie 
en werkvormen voor het houden van (team)vergade-

ringen, waarin coöperatieve werk-
vormen gebruikt worden.  
Een praktisch boek dat direct uit-
nodigt om aan de slag te gaan, 
zoals beschreven in het artikel  
‘Vergaderen is een spel’.
Coöperatief vergaderen voor 
professionals, S. Kagan,  
D. Kopmels en B. de Jaeger, 
Bazalt 2010, 100 pagina’s, ISBN 
9789461180094, € 56,00

caNoNliedjes
CD’s met liedjes over de geschiedenis van Nederland, 
passend bij de vijftig vensters van de canon. Er zijn drie 
cd’s met elk tien liedjes verschenen met thema’s als 
Annie M.G. Schmidt, De Hunebedden, De Eerste Spoor-
lijn, Anne Frank, Vincent van Gogh, Hebban olla vogala, 
Karel V, Rembrandt, Hugo de Groot, Aletta Jacobs, De 
Grondwet, Televisie, Europa, Floris V, Erasmus, Michiel 
de Ruyter, Eise Eisinga, Verzet tegen kinderarbeid, De 
Tweede Wereldoorlog, Willem Drees, De Watersnood en 
De gasbel. Op de cd’s staan een gezongen en een kara-
okeversie. Ze bevatten ook de songteksten en lessugges-
ties. Op www.entoen.nu is een chronologisch overzicht 
van alle liedjes te vinden. Voor bovenbouwers en onder-
bouwers in het voortgezet onderwijs mooi materiaal bij 
geschiedenisprojecten en goed te gebruiken bij vieringen 
en presentaties.
Canonliedjes, teksten: diverse 
auteurs, muziek: Majel 
Lustenhouwer, € 19,- per stuk, 
twee voor € 35,- en drie voor 
€ 52,- (excl. verzendkosten) 
info@canonliedjes.nl

60 WerkVorMeN Voor creatieVe sessies
Bevat zestig werkvormen die geschikt zijn om creatieve 
bijeenkomsten met groepen voor te bereiden met als 
doel ideeën te bedenken of te komen tot een gezamen-
lijke visie. Bevat een handig 
overzicht waar alle werkvormen 
met verschillende kernmer-
ken in opgenomen zijn. Het 
voorbeeld in het artikel over 
coöperatief vergaderen komt 
uit dit boek. 
60 werkvormen voor creatieve 
sessies, R. Dols en  J. Gouwens, 
Van Duuren Management 2011, 
256 pagina’s,  
ISBN 9789089651075, € 29,95

VakkeN eN VorMiNg iN oNderZoek
Een boek voor groepsleiders met een bovenbouwgroep 
die zich willen richten op het leren vanuit de eigen vra-
gen van kinderen. Het geeft voorbeelden van onderzoe-
ken door kinderen, suggesties voor de manier waarop 

het georganiseerd kan 
worden en informatie over 
de verschillende fasen in 
een onderzoek. Een theo-
retisch en praktisch boek 
vanuit het Ontwiikkelings-
gericht Onderwijs.
Vakken en vorming in 
onderzoek,  
L. de Koning, Uitgeverij 
van Gorcum, 2013, 
160 pagina’s, ISBN 
9789023251019, € 27,95

taleNteNkijker
Door Carla Kooistra werden we gewezen op de web-
site www.talentenkijker.nl, waar een gratis project - in 
de vorm van een lessenserie - voor de bovenbouw 
over beroepen en talenten in wetenschap en techniek 
aangeboden wordt. Het is ontwikkeld door VHTO, 
Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/
techniek en Science Center NEMO en geeft kinderen 
een beter en breder beeld van beroepen in deze sector. 
Tijdens de lessenserie gaan jongens en meisjes op zoek 
naar hun talenten, maken zij kennis met beroeps-
beoefenaars uit de wetenschaps- en techniekwereld 
en ontdekken zij welke talenten voor deze beroepen 
nodig zijn. 
Op het blog van Carla http://www.juffiecarla.wordpress.
com is  het project onder het kopje IPC te zien.

Felix Meijer
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Bij ons in de familie overkomt het de volwassenen vaak op 

verjaardagsfeestjes van onze kinderen. Er is geknuffeld met 

de jarige. Het cadeautje is afgegeven. Er is gezongen. De 

taart is aangesneden. De kinderen zijn aan het spelen. En er 

is koffie bij de taart. ‘Hé man, leuk dat jij er ook bent!’ We 

nestelen ons op de bank. Het kan zelfs zijn dat er schoenen 

uitgetrokken worden. De volwassenen raken steeds meer in 

gesprek met andere volwassenen. En plotseling dringt het 

besef door dat het tijd is om naar huis te gaan. Maar we 

hebben niet of nauwelijks met de jarige gesproken. Haastig 

stellen we dan maar de vraag: ‘Wat wil je later worden?’

Al zo lang onze zoon praten kan heeft hij steeds hetzelfde 

antwoord gegeven. Nooit cowboy, ridder of superheld. 

Brandweerman of politieman heeft hij nooit willen worden. 

Nooit heeft hij met mijn vrouw willen trouwen. Ook niet met 

mij trouwens. Hij heeft ook nooit verlangend gekeken naar 

de beroepen van piloot, arts, spion of bakker. 

‘Uitvinder’, was zijn antwoord 

vroeger altijd. Soms zei hij: ‘Pro

fessor’. Tegenwoordig noemt hij 

het ‘werktuigbouwkundig inge

nieur’. En sinds we een prachtig 

filmpje van Klokhuis hebben 

gezien over studenten die een 

zelf voortbewogen ‘zeepkist’ 

bouwden zonder verbrandings 

of elektromotor weet hij ook 

waar hij dat gaat studeren: In 

Delft. Nauwgezet volgt hij de 

verrichtingen van de wagen van 

de Technische Universiteit Delft 

in de World Solar Challenge. Hij 

kan tijden ingespannen proberen 

de logica in een printplaat van 

de computer te ontdekken. Hij 

bouwt batterijen van citroenen. 

Hij is elf jaar en kan nu zelfs een 

simpele radio bouwen.

Zover was het allemaal nog niet toen we hem de allereer

ste dag naar school brachten. Met tegenzin fietsten we 

gedrieën naar het nieuwe gebouw dat de komende acht 

jaar zijn ‘thuis’ zou zijn. Doortastend knuffelden we elkaar 

ten afscheid. Mijn vrouw en ik zwaaiden nog even voor het 

raam naar dat dappere inwitte snoetje dat stil achter het 

raam stond te midden van allemaal rennende onbekende 

kinderen.

Dat witte gezicht trok binnen een week weg. De juf was 

aardig en geduldig. Hij had al snel een paar vaste vriendjes 

en vriendinnetjes. Maar hij bleef iets teleurgestelds houden. 

Wat werd er toch allemaal gedacht in dat bolletje van hem? 

Toen we er naar vroegen vertelde hij dat de school veel 

leuker was dan het kinderdagverblijf. Dat was het probleem 

niet. Maar hij was nu toch al bijna een maand op school en 

de juf had ze nog steeds niet verteld hoe je een radio moest 

bouwen. Wanneer ging de juf hen eindelijk iets leren?

uitvinder

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen stamgroepleider
Cartoon: Janneke Kaagman


