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Masterclass Wetenschap en Techniek, Thema ‘De Zon’ 
Iselinge Hogeschool Doetinchem 
 
Woensdag 21 juni 2017 stond in het teken van de masterclass ‘De Zon’, een masterclass 
wetenschap en techniek die werd georganiseerd door de Academische Werkplaats 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het Thematisch Zaakvakkenonderwijs (AW-OOL) van 
de Iselinge Hogeschool en de Open Universiteit. De masterclass ‘De Zon’ vormde de afsluiting 
van een drie weken durend project over de zon waar 120 leerlingen van vier basisscholen aan 
deelnamen. Uitgangpunt van het project vormde de didactiek van onderzoekend en 

ontwerpend leren zoals beschreven door 
Dekker, Van Baren-Nawrocka en Peeters 
(2016). Leerlingen leerden in de drie 
weken aan de hand van een zogenaamd 
zevenstappenplan een onderzoeksvraag 
over het onderwerp ‘de zon’ op te stellen, 
te onderzoeken en te presenteren. De 
masterclass sloot aan bij de zevende stap 
van het didactische model waar 
verdieping en verbreding van het thema 
centraal staat. 
 

De masterclass ‘De Zon’ bestond uit drie onderdelen: (a) een lezing over de zon door een gids 
van de sterrenwacht Phoenix uit Lochem, (b) onderzoeksactiviteiten rond het programma 
Solly, de zon-etende robot begeleid door Het Solly Systeem BV en (c) onderzoeksactiviteiten 
in en rondom Iselinge Hogeschool over de zon en het zonnestelsel verzorgd door 
pabostudenten. De 120 leerlingen werden in drie groepen van 40 leerlingen verdeeld en 
volgden in groep alle onderdelen in drie ‘rondes’. Bij de onderzoeksactiviteiten van (b) en (c) 
werden de groepen in subgroepen onderverdeeld. Voor elk hoofdonderdeel was 45 minuten 
gereserveerd, tussen tweede en derde ronde pauzeerden de leerlingen. 
 
Uit een evaluatie van de masterclass bleek dat zowel de leerlingen, leerkrachten als de 
pabodocenten van Iselinge Hogeschool de masterclass hoog waardeerden. Ze formuleerden 
echter ook verbeterpunten. De drie groepen roemden de materialen, de variatie in ‘proefjes’ 
en het zelfstandig aan de slag kunnen gaan met onderzoeksvragen. Dit werd als motiverend 
ervaren. Enkele leerlingen vonden de lezing wat lang, een gegeven dat echter niet door alle 
leerlingen werd gedeeld. Kinderen vonden de groepen bij bepaalde onderdelen wat groot en 
stoorden zich soms aan kinderen van andere scholen. Men had ook graag meer tijd willen 
besteden aan de opdrachten. Dagblad ‘De Gelderlander’ (Mons, 2017) omschreef de 
masterclass als een mooie afsluiting van een project waarin een nieuwe manier van werken 
op basisscholen centraal staat. Een zonnige conclusie op de ‘langste dag’ van het jaar. 
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