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Inleiding
Op verschillende manieren is 
wetenschap en techniek (W&T)  in 
het basisonderwijs de afgelopen 
tien jaar op de kaart gezet. 
Landelijk zijn onder de vlag van 
het programma Verbreding 
Techniek Basisonderwijs (VTB) 
vele initiatieven ontplooit 
om het onderwijs in W&T op 
basisscholen te bevorderen 
en verankeren. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de VTB-
professionaliseringstrajecten, de 
combistages, de impulsscholing 
en impuls-visietrajecten, de 
wetenschapsknooppunten en 
het onderzoeksprogramma 
TalentenKracht. 

Deze initiatieven hebben op een groot aantal scholen in 
ons land veel in gang gezet, maar op de meerderheid van 
de basisscholen lijkt desondanks op het gebied van W&T 
weinig veranderd. Terugblikkend kunnen we constateren 
dat de W&T-initiatieven in het basisonderwijs in hun 
doelstellingen zeer verschillend gericht waren, namelijk: 
promotie, sensibilisering, professionalisering, visievorming, 
innovatie, implementatie en kwaliteitsverhoging. Ze 
hebben wisselende resultaten opgeleverd  en vooral bij de 
mate waarin er sprake is van succesvolle inbedding worden 
vraagtekens gezet. 

Dit was voor de PO-raad en het Platform Bèta Techniek 
aanleiding om eind 2012 een Verkenningscommissie samen 
te stellen en deze te vragen een advies te formuleren over 
hoe W&T een betere positie in het basisonderwijs kan 
krijgen. Samengevat luidt het advies van de commissie 
(voorjaar 2013) dat: er een duidelijke leerlijn voor W&T in 
het basisonderwijs moet komen, W&T wordt opgenomen 
in het schoolbeleid,  zittende en aankomende leerkrachten 
adequaat worden geschoold, scholen samenwerking 
zoeken met bedrijven, science centra en ouders betrokken 
worden, de leeropbrengsten getoetst en inzichtelijk 
gemaakt worden. Kortom, een flinke positionerings- en 
concretiseringsslag voor W&T onderwijs. In het voorjaar 
van 2013 zijn door de overheid extra middelen voor W&T-
onderwijs toegekend om deze doelstellingen te kunnen 
realiseren. 

Het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid hebben 
samen een nationaal Techniekpact gesloten. Dit pact 
concretiseert regionale samenwerkingsovereenkomsten en 
actieplannen die door heel het land ontstaan. Het nationale 
techniekpact onderscheidt drie actielijnen:
1. Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een 
 techniekopleiding.
2. Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten 

met een technisch diploma gaan ook aan de slag in 
een technische baan.

3. Werken in de techniek: mensen die werken in de 
techniek behouden voor de techniek, en mensen met 
een technische achtergrond die met ontslag bedreigd 
worden of al langs de kant staan elders inzetten in de 
techniek.
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Voor het basisonderwijs is het streven van het 
Techniekpact dat alle scholen in 2020 structureel W&T 
in hun onderwijsprogramma hebben opgenomen. 
Vanaf 2014 zal ter ondersteuning hiervan een door 
SLO ontwikkeld leerplankader voor W&T beschikbaar 
zijn. De leerprestaties van leerlingen op het gebied van 
W&T in termen van kennis, vaardigheden en houding 
zullen moeten worden getoetst. De Inspectie van het 
Onderwijs zal vanaf 2014 periodieke peilingen uitvoeren 
en volgt op die manier de ontwikkelingen van W&T in het 
basisonderwijs. Iedere school moet voor ondersteuning 
bij het aanbieden van W&T-onderwijs terecht kunnen bij 
het bedrijfsleven en het  hoger onderwijs. Er wordt een 
scholingsaanbod voor leerkrachten in het basisonderwijs 
ontwikkeld. Op de pabo’s zal W&T worden geïntegreerd in 
het curriculum. Naast de kennisbasis ‘natuur en techniek’, 
die in 2014-2015 verplicht wordt ingevoerd, gaat het ook 
om het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij 
pabostudenten. De pabo’s dienen in de periode 2013-
2017 een integrale aanpak van W&T (‘onderzoekend en 
ontwerpend leren’) te realiseren en de kennis, houding en 
vaardigheden van pabodocenten op dit gebied verder te 
ontwikkelen. 

Het zuidelijke deel van Nederland loopt over het geheel 
genomen voorop in al deze ontwikkelingen. Dat deze 
initiatieven in het zuiden van ons land gemakkelijk konden 
starten en landen heeft te maken met het sterke W&T 
karakter van de regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg). 
In discussies over de aanpak van W&T in het primair 
onderwijs in de regio Zuid is van verschillende kanten 
(schoolbesturen, basisscholen en kennisinstellingen) de 
behoefte uitgesproken om een goed beeld te verkrijgen 

van de stand van zaken met betrekking tot W&T op de 
basisscholen in Zuid-Nederland. In antwoord daarop 
heeft de coördinatiegroep van de Stichting WTE regio 
Zuid in samenspraak met hogescholen in de regio het 
initiatief genomen tot het laten uitvoeren van een 
onderzoek. Hogeschool De Kempel, Fontys Hogeschool 
Kind en Educatie, De Nieuwste Pabo en het Centrum 
Onderwijsontwikkling Avans Hogeschool hebben de 
handen ineengeslagen om een inventariserende onderzoek 
te doen naar de stand van zaken en de gewenste 
situatie van W&T op de basisscholen in Noord-Brabant en 
Limburg. De resultaten van dit onderzoek op regionaal 
niveau zijn beschikbaar voor besturen, scholen en alle 
partners, te weten: kennisinstellingen, techniekplatforms, 
wetenschapsknooppunten, Platform Bèta Techniek en 
School aan Zet via deze rapportage. De bestuur- en 
schoolresultaten zijn beschikbaar voor de betreffende 
besturen en scholen zelf, zodat zij deze informatie in hun 
beleidsvorming en gesprekken met partners over het W&T-
beleid kunnen benutten.

De doelstelling van dit onderzoek is meerledig. Ten 
eerste dient het onderzoek een duidelijk beeld te 
geven van de stand van implementatie van W&T. Ten 
tweede dient het informatie op te leveren voor scholen, 
besturen en kennisinstellingen over hoe regionale of 
lokale ontwikkelingskansen te duiden, te initiëren en te 
faciliteren zijn. Ten derde dient het via de betrokkenheid 
van het onderwijsveld (scholen en besturen) te leiden tot 
bewustwording, nieuwe ambities en behoeftearticulatie. 
Kortom, waar staan we met W&T, waar willen we naartoe 
en hoe komen we daar?
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Opzet en 
verantwoording 
onderzoek
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Uitvoering 

Voor het in kaart brengen van de stand van zaken van W&T op de basisscholen in Zuid-Nederland is 
gekozen voor een eenmalige, schriftelijk meting door middel van een online vragenlijst. Het betreft een 
zelf-evaluatie op schoolniveau, dat wil zeggen dat de school zelf antwoord geeft op de stellingen en zelf 
de norm stelt voor wat een goede stand van zaken en de gewenste situatie is. De resultaten geven dus 
een beeld van hetgeen de invuller zelf weet, denkt  of van mening is over W&T op zijn/haar school. De 
zelf-evaluatie faciliteert het gesprek tussen de school en het schoolbestuur over de stand van zaken en 
de gewenste situatie. De categorieën van vragen bieden structuur en focus voor het gesprek en helpen 
bij het creëren van draagvlak en het gericht invulling geven aan toekomstplannen. De eenduidigheid 
van de vragenlijst maakt het daarnaast mogelijk om de eigen school eenvoudig te vergelijken met 
andere scholen. Het is mogelijk om de antwoorden van de school op twee niveaus te vergelijken: met de 
antwoorden van alle scholen uit hetzelfde bestuur en met alle deelnemende scholen in Zuid-Nederland. 
Deze benchmarkvergelijking maakt het mogelijk om te duiden of, en zo ja op welke punten, een school 
anders scoort. Indien gewenst kan deze duiding samen met de kennisinstelling(en) in de betreffende 
regio vorm krijgen en kan gericht inhoud gegeven worden aan een passend ontwikkelingsprogramma.

Om zoveel mogelijk van de circa 1250 basisscholen in Zuid-Nederland te bereiken is het invullen van de 
vragenlijst via een actieve benadering gestimuleerd. Vanwege de doelstelling en met het oog op een zo 
hoog mogelijke respons is gekozen voor een benadering langs de bestuurlijke route. Besturen zijn zoveel 
mogelijk rechtstreeks mondeling of via een brief uitgenodigd om hun scholen te activeren tot deelname 
aan het onderzoek. Daarnaast zijn ook via bestaande netwerken en regiocontactpersonen scholen en 
besturen geïnformeerd en gestimuleerd tot deelname. Om de benchmark voor de regio Zuid te kunnen 
bepalen stond de online vragenlijst open voor invulling van 1 juni t/m 16 december 2013. 

Deelnemers

In Tabel 1 (pagina 8) zijn de deelnemende besturen inclusief het aantal scholen per bestuur 
weergegeven. In totaal deden 430 scholen van 54 verschillende besturen mee aan het onderzoek.  
In Noord-Brabant en Limburg zijn in totaal 1.259 basisscholen1). Dit betekent dat maar liefst 34% van 
alle basisscholen in Zuid-Nederland heeft deelgenomen aan dit onderzoek. In de meeste gevallen is 
de vragenlijst ingevuld door de schoolleider (directeur, adjunct-directeur, of locatiedirecteur). Andere 
invullers waren techniekcoördinatoren, leerkrachten, bouwcoördinatoren en teamleiders. 

Vragenlijst

De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met betrokkenen vanuit de vier samenwerkende 
kennisinstellingen. Een conceptversie is voorgelegd aan en getest door enkele scholen. Met behulp van 
SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) is de definitieve vragenlijst online beschikbaar gemaakt. De 
vragenlijst bevatte 39 items (stellingen), exclusief de algemene gegevens, vraag naar de lesmethode en 
het opmerkingenveld aan het eind. Per stelling werd telkens de stand van zaken, gewenste situatie en 
ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Wat betreft de stand van zaken en gewenste situatie diende 
per stelling op een vijf-punts-schaal (van ‘helemaal niet van toepassing’ tot ‘helemaal van toepassing’) 
aangegeven te worden in welke mate dit van toepassing is (stand van zaken) en waar de school naar toe 
wil (gewenste situatie). Bij ondersteuningsbehoefte kon in een open antwoordveld worden aangegeven 
of, en zo ja welke, ondersteuningsbehoefte nodig zouden zijn om de gewenste situatie te bereiken. De 
stellingen zijn onderverdeeld in 6 categorieën: beleid, deskundigheid en houding team, curriculum en 
didactiek, opbrengsten leerlingen, organisatie en faciliteiten en externe samenwerking 
(zie www.scholennetwerk-wte.nl/vragenlijst).

 
1) CFI-gegevens via www.duo.nl (peiling 1 november 2013).
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Naam stichting Aantal 
deelnemende 

scholen

Borgesiusstichting 16

Delta-onderwijs 8

Dynamiek Scholengroep 9

Elisabeth Stichting 7

Het Driespan 5

INNOVO 31

INOS 26

Jan Ligthartgroep 1

Kerobei 1

Kiem Onderwijs en Opvang 12

Lowys Porquinstichting 13

Markant Onderwijs 8

MeerderWeert 15

OcTHO 5

Onderwijsstichting MOVARE 52

OPTIMUS Stichting voor katholiek, 
protestants-christelijk en 
interconfessioneel primair 
onderwijs

12

PlatOO 1

Saltho Onderwijs 1

SALTO 3

SKIPOV 12

SKO Het Groene Lint 2

SKOD 5

SKOEM 7

SKOMeN 7

SKPO 2

SKPOEL 3

SPCO West-Brabant 1

SPOLT 13

SPOVenray 1

Naam stichting Aantal 
deelnemende 

scholen

Stichting De Waarden 7

Stichting Fortior 5

Stichting Invitare Openbaar 
Onderwijs

9

Stichting Katholiek Onderwijs 
Breukelen te Boxtel

1

Stichting Kindante 46

Stichting Kruislandse Scholen 1

Stichting MOZON 1

Stichting Nutsscholen Breda 4

Stichting Nutsscholen voor 
Kleuter- en Lager Onderwijs 
Aalst-Waalre

1

Stichting Nuwelijn 6

Stichting OOG 2

Stichting PCOEL 4

Stichting PCPO Midden-Brabant 8

Stichting Peelraam 5

Stichting Prisma 3

Stichting SIGNUM 11

Stichting Sint Martinus voor 
Onderwijs op Katholieke 
Grondslag

1

Stichting SKOPOS 7

Stichting SOM 2

Stichting Swalm & Roer 3

Stichting ter Bevordering 
van Neutraal Onderwijs te 
Geertruidenberg

1

Stichting Triade 8

Stichting Veldvest 8

Vereniging IBOGO 1

Xpect Primair 6

Totaal 430

Tabel 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen
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Resultaten

De antwoorden op de items zijn hieronder in staafdiagrammen per vraag weergegeven. De grafieken 
laten het percentage scholen per antwoordcategorie zien. Tevens is per vraag een t-toets gedaan om 
statistisch te toetsen of een verschil bestaat tussen de huidige en gewenste situatie. Per categorie zijn 
de resultaten van deze t-toetsen samengevat. De beschrijving van de resultaten geeft een beeld van 
de stand van zaken en gewenste situatie m.b.t. W&T van de basisscholen in Zuid-Nederland die hebben 
deelgenomen aan dit onderzoek (n=430). 

Beleid

In de categorie ‘beleid’ zijn acht stellingen voorgelegd. Deze stellingen hebben allemaal 
betrekking op de generieke aanpak van W&T op de scholen. Het beleid schrijft de grote 
lijn op lange(re) termijn voor. Een structurele inbedding van W&T kan alleen wanneer hier 
ook een koers voor is uitgezet. Minstens zo belangrijk is hoe uiteindelijk handen en voeten 
wordt gegeven aan deze koers.
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Figuur 1 • W&T is opgenomen in het beleidsplan van de school. 

In Figuur 1 is te zien dat de 
scholen W&T wel meer of beter 
zouden willen opnemen in hun 
beleidsplan, maar dat dit in 
veel gevallen nog niet, of niet 
in voldoende mate, is gebeurd. 
Uit de relatief grote spreiding 
van antwoorden m.b.t. de 
huidige situatie kan worden 
afgeleid dat er wat dit betreft 
grote verschillen tussen 
scholen zijn.

Figuur 2 • De ambities m.b.t. W&T onderwijs zijn vastgelegd in een ontwikkelingsplan. 

De ambities m.b.t. W&T zijn 
op de meeste scholen niet of 
slechts beperkt vastgelegd 
in een ontwikkelingsplan, 
terwijl dit door de scholen wel 
wenselijk wordt geacht (zie 
Figuur 2). 

Figuur 3 • Het stichtingsbestuur bevordert W&T op school. 

De scholen zouden graag 
zien dat het bestuur W&T 
meer of beter bevordert (zie 
Figuur 3). De huidige situatie 
verschilt echter veel per 
school. Positief is dat bij de 
grootste groep scholen dit 
momenteel al (gedeeltelijk) 
van toepassing is. 
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Figuur 4 • De schoolleider bevordert W&T op school.  

De schoolleiders bevorderen 
W&T in redelijke tot goede 
mate op de scholen, maar 
de wens is dat zij dit nog 
wat meer of beter doen (zie 
Figuur 4). In vergelijking met 
het stichtingsbestuur doet de 
schoolleider het op de meeste 
scholen beter (zie Figuur 3).

Figuur 5 • De school informeert de buitenwereld via website of andere media over haar W&T onderwijs.  

De buitenwereld wordt door 
de meeste scholen niet of 
slechts beperkt geïnformeerd 
over het W&T-onderwijs via 
de website of andere media. 
Dit zouden de scholen wel 
graag (meer of beter) doen 
(zie Figuur 5).

Figuur 6 • De school speelt in op innovaties binnen het gebied van W&T onderwijs. 

In Figuur 6  is te zien dat 
de meeste scholen niet 
of beperkt inspelen op 
innovaties op het gebied van 
W&T. Dit zouden zijn graag 
wat meer of beter doen.
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Figuur 7 • Het W&T beleid van de school is gericht op de lange termijn. 

Of het W&T beleid gericht is 
op de lange termijn verschilt 
momenteel zeer per school. 
In de toekomst zouden de 
scholen graag zien dat het 
beleid gericht is op de lange 
termijn (zie Figuur 7).

Figuur 8 • Het W&T beleid wordt geëvalueerd. 

Het W&T beleid wordt op de 
meeste scholen niet of slechts 
gedeeltelijk geëvalueerd (zie 
Figuur 8). Voorwaardelijk 
hiervoor is natuurlijk dat 
W&T is opgenomen in het 
beleidsplan. Dit is op een 
flink aantal scholen nog 
niet het geval (zie Figuur 
1). De meeste scholen zien 
graag dat het W&T beleid 
in de toekomst wel wordt 
geëvalueerd.

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is bijna 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is bijna 4 (‘van toepassing’) (zie Tabel 2 op pagina 29). 
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Deskundigheid en houding team

De categorie ‘deskundigheid en houding team’ betreft de competenties (kennis, houding, 
vaardigheden) m.b.t. W&T-onderwijs van het team op de school. De kwaliteit van deze 
competenties bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van het W&T-onderwijs op 
scholen. In deze categorie zijn zes stellingen opgenomen. 

Figuur 9 • De schoolleiding heeft kennis van W&T in het basisonderwijs. 

Op verreweg de meeste 
scholen heeft de 
schoolleiding zelf kennis 
van W&T, al is dat vaak in 
beperkte mate. De wens is 
dat de schoolleiding (nog) 
meer kennis van W&T krijgt 
(zie Figuur 9).

Figuur 10 • Het team is geprofessionaliseerd op het gebied van W&T. 

Voor de meeste scholen geldt 
dat het team niet of slechts 
gedeeltelijk is geschoold voor 
W&T. Veel scholen zouden 
het gehele team graag 
geprofessionaliseerd zien op 
dit gebied (zie Figuur 10). 
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Figuur 11 • Het team heeft een gemeenschappelijk beeld van W&T onderwijs. 

Het beeld van W&T blijkt 
op veel scholen niet 
of slechts gedeeltelijk 
gemeenschappelijk te zijn. 
Dit vinden de scholen niet 
wenselijk (zie Figuur 11). 

Figuur 12 • Het team heeft inhoudelijke kennis om W&T in alle groepen goed te onderwijzen. 

Op de meeste scholen 
ontbreekt het in het 
team (gedeeltelijk) aan 
vakinhoudelijke kennis. 
Professionalisering op dit 
gebied is gewenst (zie Figuur 
12). 

Figuur 13 • Het team heeft didactische kennis om W&T in alle groepen goed te onderwijzen. 

Didactische kennis over 
W&T blijkt op de scholen 
meer aanwezig te zijn dan 
inhoudelijke kennis, maar 
professionalisering is ook op 
dit vlak gewenst (zie Figuur 
13).
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Figuur 14 • Het belang van W&T wordt onderkend door het hele team. 

Het belang van W&T wordt 
op veel scholen tenminste 
gedeeltelijk onderkend door 
het hele team. Er is dus 
sprake van draagvlak, al is 
dit niet op iedere school even 
sterk. De wens van de scholen 
is dat het belang van W&T 
nog meer onderkend wordt 
(zie Figuur 14).

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is ruim 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is bijna 4 (‘van toepassing’) (zie Tabel 2 op pagina 29). 
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Curriculum en didactiek

De categorie ‘curriculum en didactiek’ omvat acht stellingen en een vraag over de 
lesmethode die voor W&T wordt gebruikt. De stellingen in deze categorie hebben allemaal 
betrekking op de manier waarop W&T onderwijs vormgegeven en uitgevoerd wordt op de 
scholen. 

Figuur 15 • De school werkt vanuit doelen bij de vormgeving van haar W&T onderwijs. 

Op de meeste scholen 
wordt al (gedeeltelijk) 
gewerkt vanuit doelen bij 
het vormgeven van W&T 
onderwijs, maar veel scholen 
zouden willen zien dat dit 
vaker of beter gebeurt  (zie 
Figuur 15).

Figuur 16 • De school werkt met een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 voor W&T onderwijs. 

Een doorgaande leerlijn 
voor W&T is op veel scholen 
gedeeltelijk of volledig 
ingevoerd, maar er zijn op dit 
vlak grote verschillen tussen 
scholen. Toch zouden veel 
scholen graag een nog betere 
leerlijn voor W&T hebben (zie 
Figuur 16). 
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Figuur 17 • De school maakt gebruik van een lesmethode voor W&T. 

De meeste scholen maken 
gebruik van een lesmethode 
voor het vormgeven en 
uitvoeren van W&T. Graag 
zouden meer scholen in de 
toekomst (beter) gebruik 
maken van een lesmethode 
(zie Figuur 17).

Figuur 18 • Het team heeft didactische kennis om W&T in alle groepen goed te onderwijzen. 

Sommige scholen gebruiken meerdere methoden en hebben dus ook meerdere antwoorden aangevinkt bij 
de vraag welke lesmethode wordt gebruikt. Daardoor komt het totaal aantal invullingen op 599. De meeste 
scholen gebruiken een andere of geen methode voor W&T. De methode die op de meeste scholen gebruikt 
wordt is Techniektorens/-kasteel. De methodes Naut en Natuniek worden ook op veel scholen gebruikt (zie 
Figuur 18). Bij overige methoden werden zeer diverse antwoorden gegeven,  onder andere: geen methode, 
eigen materialen, een andere methode (o.a. Leefwereld oud,  Argus Clou, Wijzer door de natuur en TehnieQ), 
gebruik van gastdocenten en een combinatie van diverse bronnen en materialen.
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Figuur 19 • De school maakt gebruik van zelf ontwikkelde materialen voor W&T. 

De meeste scholen maken 
momenteel niet of slechts 
gedeeltelijk gebruik van 
zelf-ontwikkelde materialen. 
Veel scholen hebben wel de 
wens dit (meer of beter) te 
doen. Toch is er ook een flinke 
groep scholen die ook in de 
toekomst geen gebruik wil 
maken van zelf-ontwikkelde 
materialen (zie Figuur 19). 

Figuur 20 • Op school worden themadagen of -weken rondom W&T georganiseerd. 

Op de meeste scholen worden 
geen themadagen of – weken 
rondom W&T georganiseerd. 
De meeste scholen zouden 
dit wel willen doen. Maar 
is duidelijk ook een groep 
scholen die daar geen of 
minder behoefte aan heeft 
(zie Figuur 20). 

Figuur 21 • De school werkt volgens de didactische aanpak van onderzoekend- en ontwerpend leren 
 bij W&T.

De meeste scholen geven 
aan gedeeltelijk te werken 
volgens de didactiek van het 
onderzoekend en ontwerpend 
leren. Een ruime meerderheid 
van de scholen wil (meer) 
volgens dit principe werken 
(zie Figuur 21).
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Figuur 22 • W&T wordt geïntegreerd met andere vakken. 

Integratie van W&T met 
andere vakken gebeurt op 
verreweg de meeste scholen 
al. De mate waarin verschilt 
nog wel: op meer dan de 
helft van de scholen is dit 
gedeeltelijk het geval. Bijna 
alle scholen zouden in de 
toekomst W&T meer of beter 
willen integreren met andere 
vakken (zie Figuur 22). 

Figuur 23 • De school maakt gebruik van externe W&T activiteiten voor leerlingen. 

Veel scholen maken nu al 
gebruik van externe W&T 
activiteiten. Dit zouden 
de meeste scholen in de 
toekomst graag nog meer 
willen doen (zie Figuur 23).

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is ruim 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is bijna 4 (‘van toepassing’) (zie Tabel 2). 

Wetenschap & Techniek • Koers van basisscholen in Noord-Brabant en Limburg • Totaalrapportage 20



Opbrengsten leerlingen

De categorie ‘opbrengsten leerlingen’ betreft vijf stellingen over de leeropbrengsten van 
W&T-onderwijs. De resultaten hebben betrekking op het monitoren van deze opbrengsten 
enerzijds en op de mening van de school over de invloed van W&T op hun leerlingen 
anderzijds. 

Figuur 24 • De ontwikkeling van leerlingen op het gebied van W&T wordt systematisch gevolgd. 

Het is duidelijk dat op 
verreweg de meeste 
scholen de ontwikkeling op 
het gebied van W&T niet 
systematisch wordt gevolgd. 
Dit wordt door meer dan 
de helft van de scholen wel 
wenselijk geacht (zie Figuur 
24). 

Figuur 25 • De leerlingen hebben eind groep 8 een positieve houding ontwikkeld t.o.v. W&T. 

In Figuur 25  is te zien dat 
een ruime meerderheid van 
de scholen van mening is dat 
leerlingen aan het einde van 
groep 8 (gedeeltelijk) een 
positieve houding t.o.v. W&T 
hebben ontwikkeld. Voor veel 
scholen geldt dat zij zouden 
willen zien dat dit nog meer 
het geval is.
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Figuur 26 • De leerlingen voldoen eind groep 8 aan de (kern)doelen voor natuur en techniek. 

De leerlingen voldoen 
volgens bijna alle scholen 
aan het einde van groep 8 
gedeeltelijk tot geheel aan de 
doelen die gesteld zijn voor 
W&T. Scholen zouden graag 
zien dat dit in de toekomst 
nog beter is (zie Figuur 26). 

Figuur 27 • De school rapporteert aan ouders over de ontwikkeling van de leerling op het gebied 
 van W&T. 

De scholen rapporteren niet 
of slechts gedeeltelijk aan de 
ouders over leeropbrengsten 
bij de leerlingen. Dit zouden 
de meeste scholen in de 
toekomst wel willen gaan 
doen (zie Figuur 27).

Figuur 28 • W&T heeft invloed op het excelleren van de leerlingen. 

De meeste scholen zijn 
gedeeltelijk van mening dat 
W&T invloed heeft op het 
excelleren van hun leerlingen. 
Er is ook een grote groep 
scholen die vindt dat dit niet 
zo is en een even grote groep 
die vindt dat dit wel zo is. 
De meeste scholen zouden 
graag zien dat W&T-onderwijs 
het excelleren van leerlingen 
beïnvloedt (zie Figuur 28).
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Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is bijna 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is bijna 4 (‘van toepassing’) (zie Tabel 2 op pagina 29). 
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Organisatie en faciliteiten

De zes stellingen in de categorie ‘organisatie en faciliteiten’ betreffen de voorwaardelijke 
zaken voor het uitvoeren van W&T-onderwijs. 

Figuur 29 • De leslokalen zijn geschikt voor W&T onderwijs. 

De leslokalen op de scholen 
zijn in de meeste gevallen 
tenminste gedeeltelijk 
geschikt voor W&T-onderwijs, 
maar er is wat dit betreft nog 
wel wat te wensen over (zie 
Figuur 29).

Figuur 30 • De school heeft materiaal beschikbaar voor W&T onderwijs. 

Ook is er op de meeste 
scholen in redelijke tot goede 
mate materiaal beschikbaar 
voor W&T-onderwijs, maar 
net als bij de leslokalen is ook 
hier nog wat te wensen over 
(zie Figuur 30). 
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Figuur 31 • De school heeft budget voor W&T onderwijs. 

Uit Figuur 31 blijkt dat ook 
wat betreft het budget 
scholen over het algemeen 
gedeeltelijk tevreden zijn en 
dat zij graag zouden zien dit 
in de toekomst meer zal zijn.

Figuur 32 • Binnen het team zijn taken vastgesteld t.a.v. W&T onderwijs 
 (bijv. techniekcoördinator, werkgroep, enz.). 

Of er in het team taken 
zijn vastgesteld m.b.t. W&T 
verschilt momenteel erg 
op de scholen. De meeste 
scholen vinden het wel 
wenselijk deze taken (beter) 
vast te stellen (zie Figuur 32).

Figuur 33 • W&T heeft een structurele plek in het onderwijsprogramma. 

Er heerst een grote 
verscheidenheid betreffende 
de positie van W&T in het 
curriculum van de scholen, 
maar het overgrote deel van 
de scholen vindt het wenselijk 
voor toekomst dat W&T een 
structurele(re) plek krijgt (zie 
Figuur 33).
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Figuur 34 • De W&T lessen worden verzorgd door de eigen groepsleerkracht. 

In Figuur 34 is te zien 
dat de huidige situatie 
(bijna) is zoals gewenst: de 
groepsleerkracht biedt het 
W&T-onderwijs aan en dat 
willen verreweg de meeste 
scholen ook graag zo houden.

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is ruim 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is bijna 4 (‘van toepassing’) (zie Tabel 2 op pagina 29). 

Wetenschap & Techniek • Koers van basisscholen in Noord-Brabant en Limburg • Totaalrapportage 26



Externe samenwerking

De resultaten in de categorie ‘externe samenwerking’ hebben betrekking op de 
samenwerking met derden die scholen aangaan ten behoeve van hun W&T-onderwijs. In 
deze categorie zijn zes stellingen opgenomen.

Figuur 35 • De school betrekt ouders bij W&T activiteiten. 

Het betrekken van ouders 
bij W&T-activiteiten gebeurt 
eerder niet dan wel op 
de scholen. In de meeste 
gevallen gebeurt het 
gedeeltelijk. De scholen 
zouden in de toekomst 
graag zien dat ouders (meer) 
betrokken worden (zie Figuur 
35).  

Figuur 36 • De school werkt samen met andere basisscholen op het gebied van W&T. 

De meeste scholen werken 
momenteel niet samen met 
andere basisscholen op het 
gebied van W&T. De wens 
om meer samen te werken 
bestaat wel, maar is niet heel 
uitgesproken aanwezig bij 
alle scholen (zie Figuur 36).
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Figuur 37 • De school werkt samen met de kinderopvang op het gebied van W&T. 

Met de kinderopvang wordt 
door nog minder scholen 
samengewerkt dan met 
andere basisscholen. Ook 
hier is de wens om meer 
samen te werken niet heel 
uitgesproken. Voor de meeste 
scholen is dit zelfs niet 
wenselijk (zie Figuur 37).

Figuur 38 • De school werkt samen met het voorgezet onderwijs op het gebied van W&T. 

Met het voortgezet 
onderwijs wordt iets meer 
samengewerkt op het 
gebied van W&T dan met 
de kinderopvang, maar 
ook hier geldt dat door 
de meeste scholen niet 
wordt samengewerkt. De 
meeste scholen vinden 
het wel wenselijk dat er 
tenminste gedeeltelijk 
wordt samengewerkt in de 
toekomst, maar deze wens 
wordt niet door alle scholen 
gedeeld (zie Figuur 38). 

Figuur 39 • De school werkt samen met bedrijven op het gebied van W&T. 

Met bedrijven wordt door 
de scholen op dit moment 
niet of slechts gedeeltelijk 
samengewerkt, maar 
de scholen hebben heel 
nadrukkelijk wel de wens 
om (meer) samen te werken 
op het gebied van W&T (zie 
Figuur 39).
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Categorie Gemiddelde 
huidige 
situatie

Gemiddelde 
gewenste 

situatie

Verschil

Beleid 2,96 (0,71) 3,81 (0,66) 0,85

Deskundigheid en houding team 3,06 (0,62) 3,86 (0,60) 0,80

Curriculum en didactiek 3,07 (0,62) 3,71 (0,52) 0,64

Opbrengsten leerlingen 2,95 (0,61) 3,72 (0,60) 0,77

Organisatie en faciliteiten 3,26 (0,67) 3,93 (0,59) 0,67

Externe samenwerking 2,39 (0,54) 3,26 (0,66) 0,87

Tabel 2 Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) per categorie (schaal: 1-5)

Figuur 40 • De school werkt samen in W&T netwerken. 

In Figuur 40 is af te lezen 
dat de meeste scholen 
niet samenwerken in W&T-
netwerken. De wens om dit 
in de toekomst meer te gaan 
doen is aanwezig, maar niet 
heel uitgesproken. 

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is bij alle vragen statistisch significant (p<0,01). 
In de gewenste situatie zijn alle stellingen binnen deze categorie meer van toepassing. De gemiddelde 
score voor de huidige situatie is ruim 2 (‘niet van toepassing’) en de gemiddelde score voor de 
gewenste situatie is ruim 3 (‘gedeeltelijk van toepassing’) (zie Tabel 2). 
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Conclusies en
aanbevelingen

Hieronder worden per categorie uit de vragenlijst (beleid, deskundigheid en houding team, curriculum 
en didactiek, opbrengsten leerlingen, organisatie en faciliteiten en externe samenwerking) conclusies 
getrokken en aanbevelingen (A) gedaan. Bij iedere categorie wordt tevens naar publicaties (P) 
verwezen die geraadpleegd kunnen worden als startpunt voor de verdere ontwikkeling op dat 
betreffende gebied.  Deze publicaties zijn te downloaden via www.scholennetwerk-wte.nl/
publicaties.
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Beleid

Wat betreft het beleid gericht op W&T blijkt er vooral een gebrek aan concrete ontwikkelingsplannen gericht op de lange 
termijn te zijn. Vaak hebben scholen wel een visie ontwikkeld en hebben ze iets opgenomen in het beleids-/schoolplan, 
maar daar blijft het vaak steken. De scholen zouden in de toekomst graag concrete plannen willen maken, in willen 
spelen op innovaties en hun W&T onderwijs structureel willen evalueren.

A  Ons advies luidt om als bestuur of school kennis te nemen van de actuele maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen rondom W&T-onderwijs en om in het vierjarenplan 2014-2018 W&T expliciet op te nemen. Om 
W&T een structurele plek in het onderwijs te kunnen geven, dient voor alle betrokkenen duidelijk te zijn welke 
koers een bestuur of school wil varen. 

P  • Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs
• Techniekpact 2020 

Deskundigheid en houding team

Uit de resultaten blijkt dat scholen behoefte hebben aan het (verder) professionaliseren op het gebied van W&T.  Scholen 
hebben vooral behoefte aan scholing op vakinhoudelijk vlak, maar ook in mindere mate op vakdidactisch vlak. Daarnaast 
ontbreekt veelal een gemeenschappelijk beeld van W&T. 

A  We adviseren om een (meerjarig) maatwerk-professionaliseringsplan op teamniveau te ontwikkelen, dit 
in uitvoering te nemen en de resultaten daarvan regelmatig aan de hand van heldere criteria te evalueren. Het 
is noodzakelijk dat de professionalisering leidt tot daadwerkelijke verandering en kwaliteitsverbetering van 
het handelen van de leerkracht in de groep. Bij de professionalisering dient aandacht besteed te worden aan 
een gemeenschappelijk beeld van en visie op W&T, aan didactische vaardigheden en aan inhoudelijk kennis.  
In lijn met het advies van de Commissie Meijerink is het wenselijk dat zoveel mogelijk leerkrachten minimaal 
functioneren op het niveau van ‘startbekwaam’ voor W&T. Daarnaast is het wenselijk dat in ieder team een aantal 
leerkrachten doorgroeit naar het niveau van ‘vakbekwaam’ voor W&T. Om te komen tot structurele veranderingen  
is het daarbij noodzakelijk dat de school-  of teamleider verantwoordelijkheid neemt en richting geeft aan dit 
professionaliseringsproces. 

P  • Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 
  • Onderwijzen van natuur en techniek 
  • Onderwijskundige schoolleiders monitoren en motiveren 

Curriculum en didactiek

Wat betreft het curriculum en de didactiek van W&T zouden de scholen graag meer vanuit doelen willen werken en een 
doorgaande leerlijn willen hanteren. Tevens is meer gebruik van een lesmethode gewenst en zouden de scholen ook iets 
meer zelfontwikkelde materialen willen inzetten, themadagen organiseren en externe activiteiten willen benutten. Het 
didactische principe van onderzoekend en ontwerpend leren spreekt de meeste scholen aan en integratie van W&T met 
andere vakken heeft duidelijk  de voorkeur.

A  Gezien de recente ontwikkelingen in navolging van het advies van de verkenningscommissie, adviseren we de 
de uitgangspunten van de didactiek van onderzoekend of ontwerpend leren bij W&T-onderwijs te hanteren.  Dit 
betekent dat alle leerkrachten dienen te beschikken over vaardigheden om deze didactiek in praktijk te kunnen 
brengen.  Tevens adviseren we W&T zoveel mogelijk te integreren met andere vakken, maar wel zodanig dat de 
afzonderlijke leerdoelen van de vakgebieden behaald kunnen worden.
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P  • Onderzoekend en ontwerpend leren 
• Cito domeinbeschrijving 
• SLO Leerplankader W&T 
• Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen (TULE) 
• Vaardighedenlijst onderzoeken & ontwerpen 
• Experimenteren in de rekenles: 
• W&T creëert uitdagende taalsituaties 

Opbrengsten leerlingen

De scholen zouden vooral graag de ontwikkeling van leerlingen in de toekomst (beter) kunnen volgen en deze 
ontwikkeling daarnaast kunnen rapporteren aan de ouders/verzorgers. Ook is het wenselijk dat aan het einde van 
basisschool leerlingen een positievere houding hebben, de leerdoelen beter behaald worden en het W&T-onderwijs ook 
kansen biedt voor het excelleren van leerlingen.

A  Ons advies is om de opbrengsten van W&T-onderwijs op een structurele manier te gaan monitoren en evalueren. 
Dit kan bijvoorbeeld volgens de methodiek ‘opbrengstgericht werken’, die handvatten biedt om doelgericht 
en systematisch te werken aan leerresultaten van leerlingen. In Nederland is het nog weinig gebruikelijk om 
opbrengsten van W&T vast te stellen. We verwachten dat de komende jaren hierin veel  vorderingen zullen 
worden gemaakt.

P  • Opbrengstgericht werken bij W&T 
• Inspirerende voorbeelden van vindplaatsscholen (zie blz 23 voor het Techniek Observatie Instrument) 
• Het Techniek Observatie Instrument 
• Toetsen van W&T-onderwijs 

Organisatie en faciliteiten

De lesmaterialen, het lokaal en het budget voor W&T-onderwijs zijn in de huidige situatie op de meeste scholen 
gedeeltelijk in orde, al blijft er voor de toekomst toch nog wel wat te wensen over. Wat betreft de taken gerelateerd aan 
W&T en de positie van W&T in het curriculum is de huidige situatie heel verschillend tussen de scholen. Het is voor de 
toekomst gewenst om de taken m.b.t. W&T-onderwijs binnen het team vast te stellen en W&T een structurele plek in het 
curriculum te geven. 

A  Wat betreft de organisatie en faciliteiten, raden we aan om een (bovenschoolse) W&T-expert aan te stellen en, 
indien nodig, te professionaliseren. De verschillende kennisinstellingen in de regio Zuid-Nederland (Avans 
Hogeschool, Hogeschool De Kempel, De Nieuwste Pabo en Fontys Hogeschool Kind en Educatie) bieden een post-
HBO opleiding aan tot ‘onderwijsexpert Wetenschap, Techniek en Excellentie’. 
Een W&T-expert is een organisatorisch, inhoudelijke en didactische coach die zorg draagt voor de afstemming van 
het W&T-onderwijs op school-of bestuursniveau.

Externe samenwerking

Weinig scholen werken momenteel samen met externen op het gebied van W&T. Veel scholen zouden graag meer 
samenwerken met externen, in het bijzonder met ouders en bedrijven. 

A  Op het gebied van externe samenwerking adviseren we om vooral samenwerking te zoeken met andere scholen. 
en pedagogische organisaties. Netwerkvorming is een goede manier om krachten te bundelen kennis en ervaring 
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te delen en op die manier van en met elkaar te leren. De samenwerking hoeft zich niet te beperken tot andere 
basisscholen, maar ook met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs kan samenwerking worden aangegaan. 
In relaties met bedrijven adviseren we om te streven naar duurzame en creatieve vormen van samenwerking. 
Vaak wordt samengewerkt op incidentele basis en is de spin-off beperkt in relatie tot de investering die het 
partnerschap vraagt. Ook adviseren we ouders te betrekken bij het W&T-onderwijs in de klas. Veel ouders 
beschikken over een schat aan hedendaagse kennis van en ervaring met W&T. Tot slot willen we aanbevelen 
structurele samenwerking te creëren met regionale science centra en wetenschapsmusea.

P  • Inspirerende voorbeelden van vindplaatsscholen (zie blz 44 voor ‘Bedrijfsleven daagt leerlingen uit’ en 
     blz 48 voor ‘Een leerarrangement voor bedrijfsbezoeken’) 

• Ontdek Wetenschap en Techniek: onderzoek onder ouders

Ondersteuningsbehoefte

Op de vraag welke ondersteuningsbehoefte scholen nodig hebben om de gewenste situatie te bereiken is geen duidelijk 
en eenduidig antwoord gevonden. Scholen hebben deze open vraag naar de ondersteuningsbehoefte voornamelijk 
benut als ruimte voor diverse opmerkingen over W&T op hun school. Uit de opmerkingen zijn wel enkele aanwijzingen in 
de richting van ondersteuningsbehoeften op te destilleren. De specifieke ondersteuningsbehoeften van scholen zullen 
echter door middel van gesprekken nader verkend dienen te worden. 

Zo geven enkele scholen aan behoefte te hebben aan samenwerking tussen scholen van eenzelfde stichting, maar ook 
samenwerking tussen besturen is op dit terrein gewenst. Ook wordt aangegeven dat hulp bij het opstellen van een 
beleids- en/of ontwikkelingsplan goed van pas zou komen, bijvoorbeeld in de vorm van goede voorbeelden. Ze zouden 
ook graag ondersteund willen worden bij de stap van papier naar praktijk, d.w.z. bij de implementatie van het beleids- of 
ontwikkelplan. Enkele scholen zouden graag geholpen willen worden bij het inspelen op de innovaties op het gebied van 
W&T. Andere scholen geven echter ook aan andere prioriteiten te stellen dan het bevorderen van W&T onderwijs. Over 
het algemeen is er tevens de behoefte aan ondersteuning op het gebied van deskundigheid en houding van het team, 
in de vorm van bijscholingsactiviteiten voor het hele team. Een aantal scholen merkt hierbij op al scholing via VTB(-Pro) 
gevolgd te hebben. Ook in deze categorie wordt door enkele scholen aangegeven dat de prioriteit ergens anders ligt dan 
bij professionalisering op het gebied van W&T en dat er (daardoor?) een gebrek aan tijd en geld is. Uit de opmerkingen 
blijkt tevens dat veel scholen volgens een lesmethode werken of dit graag zouden willen doen (i.v.m. leerlijn en doelen), 
bij voorkeur met een geïntegreerde methode (bijvoorbeeld zaakvakken). Scholen blijken daarnaast ook behoefte te 
hebben aan ondersteuning bij het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen m.b.t. W&T. Nu worden daarvoor vooral 
methode-gebonden toetsen gebruikt. Wat betreft de organisatie en faciliteiten zouden enkele scholen geholpen zijn 
met gastdocenten/-lessen.

Slotbeschouwing

Met dit onderzoek hebben we een antwoord gekregen op de vraag waar de basisscholen in Zuid-Nederland staan 
en waar ze naartoe willen met betrekking tot W&T-onderwijs. Maar net als ieder onderzoek heeft ook dit onderzoek 
een heleboel nieuwe vragen opgeleverd; Hoe kunnen we de kwaliteit van W&T-onderwijs op een objectieve manier 
vaststellen? Wat bepaalt de kwaliteit van W&T? Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling van W&T bij leerlingen? En hoe 
kunnen we deze ontwikkeling monitoren? Wat doet W&T-onderwijs met kinderen op de langere termijn? Er is kortom nog 
veel te ontdekken en te onderzoeken op het terrein van W&T in het basisonderwijs. Met kleine stapjes komen we steeds 
een stukje verder. 

De voorwaarde voor iedere stap voorwaarts is nog altijd de wens om vooruit te willen. En uit dit onderzoek blijkt dat 
basisscholen in Noord-Brabant en Limburg dat zeker willen! Bij iedere categorie en op elk item afzonderlijk is er een 
(significant) verschil tussen de huidige en gewenste situatie in de richting van meer of beter in de toekomst. Dit verschil 
is het grootst in de categorie van externe samenwerking. Hierin willen scholen dus nog graag veel groeien. 

Wetenschap & Techniek • Koers van basisscholen in Noord-Brabant en Limburg • Totaalrapportage 33



Toch is de wens om extern veel samen te werken niet 
zo heel sterk. Ook op het gebied van deskundigheid 
en houding van het team zouden scholen zich 
graag ontwikkelen. Op het vlak van curriculum 
en didactiek zien scholen voor zichzelf de minste 
kansen voor verbetering (zie Tabel 2 op pagina 29). 
Wellicht gaat het inmiddels niet meer zo zeer om de 
beschikbaarheid van middelen en materialen, maar 
meer om de wijze waarop deze in de praktijk ingezet 
worden. Kortom: de wil is er, nu zoeken naar de weg. 
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