
 

W&T als grondhouding en vakoverstijgende benadering: inzichten uit onderzoek en toepassing in de 

lerarenopleiding 

 

 

 

 

 

De aandacht voor Wetenschap en Technologie (W&T) in het pabo-onderwijs neemt toe. Van 

docenten wordt verwacht dat ze weten hoe ze het W&T-onderwijs goed inrichten. Dat vraagt om 

een specifieke aanpak: goed W&T-onderwijs kenmerkt zich door een vakoverstijgende benadering 

met aandacht voor kennis, vaardigheden en houding. 

Wilt u weten wat W&T bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen? Welke rol bijvoorbeeld taal 

hierin speelt? Hoe kinderen (leren) onderzoeken en ontwerpen?  En welke kennis, vaardigheden en 

attitude je als docent nodig hebt om W&T te onderwijzen? Kom dan op 12 november a.s. naar onze 

masterclass. Wetenschappers delen de inzichten van vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek 

met u, waarna ervaren pabo-docenten uit het hele land in samenwerking met u de vertaalslag 

maken van de theorie naar de onderwijspraktijk. Meer informatie over de inhoud van de lezingen 

vindt u verderop in de uitnodiging.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  woensdag 12 november 2014 

Tijd:   9.00 – 17.30  

Uitnodiging masterclass 

12 november 

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN 

VAKOVERSTIJGENDE BENADERING: 

inzichten uit onderzoek en toepassingsmogelijkheden in de 

lerarenopleiding 
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9.00 – 9.30         Ontvangst met koffie en thee 

9.30 – 9.45         Opening door dr. Hanno van Keulen 

9.45 – 13.00       Ronde 1: “Kleine onderzoekers in de zandbak van een  

               aardwetenschapper” (prof. dr. Maarten Kleinhans,    

               Universiteit Utrecht) 

               Ronde 2: “Wetenschap en technologie en de didactiek van 

onderzoekend leren” (drs. Martina van Uum, Radboud 

Universiteit Nijmegen) 

13.00 - 13.45      Lunch in de Oude Hortus  

13.45 - 17.00      Ronde 3: “Academische taal oefenen met   

kleuters: Wetenschap en technologie biedt kansen!” (dr. 

Lotte Henrichs, Universiteit Utrecht) 

                 Ronde 4:  “Met lijf en leden:  wetenschappelijk  

redeneren in het perspectief van belichaamde cognitie” 

(prof. dr. Paul Leseman, Universiteit Utrecht) 

17.00 – 17.30     Plenaire terugkoppeling door Lou Slangen 

 Vanaf 17.30       Borrel 

 



 

Locatie:  Universiteitsmuseum, Grote Vergaderzaal, Utrecht 

                            Lange Nieuwstraat 106, Utrecht  

                             

Doelgroep:  pabo-docenten, derde- en vierdejaars pabo-studenten, projectleiders W&T,       

Wetenschappers 

 

Inschrijven:   Kosten voor deelname aan de masterclass zijn 25 euro. Pabo studenten mogen gratis 

deelnemen. Meld u zich alstublieft vóór 25 oktober aan via het aanmeldformulier. 

Organisatie:  De masterclass wordt georganiseerd door het focusgebied Education for Learning 

Societies (ELS) van de Universiteit Utrecht, het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen 

Basisonderwijs (LOBO), TechYourFuture: Centre of Expertise Techniekonderwijs en 

het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Hogeschool Windesheim 

Flevoland. Samen zetten deze partijen zich in voor de verankering van W&T-

onderwijs binnen de lerarenopleidingen. 

 Voor meer informatie over de inhoud kunt u contact opnemen met  de organisatie: 

Esther Slot (e.m.slot@uu.nl) 

Hanno van Keulen (h.van.keulen@ windesheimflevoland.nl)  

Valerie Braakman - Borgdorff (v.braakman@saxion.nl) 

 

Tot ziens op 12 november! 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.universiteitsmuseum.nl/plan-je-bezoek/adres-en-route
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/dienstverlening/onderwijsadviesentraining/Pages/Aanmeldformulier-masterclass-WT.aspx
mailto:e.m.slot@uu.nl
mailto:h.van.keulen@%20windesheimflevoland.nl
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Uitgebreide inhoud programma  

Ronde 1: Kleine onderzoekers in de zandbak van een aardwetenschapper  

Spreker: prof. dr. Maarten Kleinhans  

Kinderen in de zandbak gedragen zich net als aardwetenschappers. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe het 

landschap voor hun ogen verandert en zitten vol vragen. Wanneer kinderen vervolgens de juiste 

begeleiding krijgen bij het gericht onderzoeken van hun vragen, blijkt dat zij daar als kleine 

onderzoekers prima toe in staat zijn. Maarten Kleinhans vertelt in zijn lezing hoe je de brug kunt 

slaan tussen het onderzoek van een aardwetenschapper en onderzoeken en ontwerpen met 

kinderen in  de klas. Voor meer informatie, zie http://www.geo.uu.nl/fg/mkleinhans/  

Referent: Dannie Wammes, Pabo Groenewoud  

Ronde 2: Wetenschap en technologie en de didactiek van het onderzoekend leren 

Spreker: drs. Martina van Uum 

 

Martina van Uum is onderzoeker bij het Wetenschapsknoopppunt Radboud Universiteit (WKRU). Het 

WKRU maakt een vertaalslag van onderzoek van de Radboud Universiteit naar activiteiten die 

leraren met hun klas kunnen uitvoeren (zie www.wkru.nl). In de lezing wordt ingegaan op kennis, 

vaardigheden en attitude van basisschoolleraren en pabostudenten ten aanzien van wetenschap en 

technologie. Bovendien wordt onderzoek besproken over de didactiek van het onderzoekend leren 

en het professionaliseren van leraren hierin. 

 

Referent: dr. Anna Hotze, hogeschool IPABO  

Ronde 3: Academische taal oefenen met kleuters: Wetenschap en techniek biedt kansen! 

Spreker: dr. Lotte Henrichs 

Uit onderzoek is gebleken dat veel leerkrachten het idee hebben dat ze binnen hun onderwijs 

taalvaardigheid voorrang moeten geven boven andere belangrijke elementen uit het curriculum. 

Soms blijft er daardoor weinig tijd over voor andere belangrijke onderwerpen, zoals wetenschap en 

techniek. In het onderzoek dat centraal staat in deze lezing, laten we zien dat wetenschap en 

techniek onderwijs aan jonge kinderen juist heel goed samengaat met het oefenen van schoolse 

taalvaardigheden; academische taal. 

Referent: dr. Martine Gijsel, lector taaldidactiek, Academie voor Pedagogiek en Onderwijs, Saxion  

Ronde 4: Met lijf en leden:  wetenschappelijk redeneren in het perspectief van belichaamde cognitie 

'Wetenschappelijk redeneren' wordt vaak gepresenteerd als een algemene, vakoverstijgende en van 

concrete situaties losgemaakte, abstracte vaardigheid. Een voorbeeld van wetenschappelijk 

redeneren is de vaardigheid om maar één variabele tegelijk te variëren, en al het andere constant te 

houden. De ‘embodied cognition’ benadering legt het zwaartepunt bij domein-specifieke 

(handelings)kennis. Hogere orde denkprocessen ontwikkelen zich uit, en zijn daarom verankerd in, 

direct ervaarbare verschijnselen en de concrete handelingen die hierin mogelijk zijn. Zo ontstaat op 

http://www.geo.uu.nl/fg/mkleinhans/
http://www.wkru.nl/


 

basis van deze sensomotorische activiteiten een 'primaire cognitie'. Door waarnemingen en 

ervaringen onder woorden te brengen kunnen uit deze primaire cognities nieuwe, abstractere 

concepten worden geconstrueerd die zelf niet op directe ervaring berusten. Wetenschappelijk 

redeneren met deze concepten maakt nog altijd volop gebruik van de intuïties en gevolgtrekkingen 

die met de oorspronkelijke sensomotorische cognities zijn gegeven. Zo kunnen we ons elektriciteit 

als “stroom” voorstellen op basis van directe, lichamelijke ervaringen met stromend water en 

kunnen we redeneren over elektriciteit in analogie met de ervaringen met stromend water. 

Referent: dr. Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Pabo Windesheim 

Flevoland 


