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Wat is W&T? 



W&T is je eigen leven 



“De commissie wil onderstrepen dat 
wetenschap en technologie in haar ogen géén 
apart vak is, maar een vakoverstijgende 
benadering. Meer ruimte in het primair 
onderwijs voor wetenschap en technologie 
betekent dan ook niet per se een extra 
belasting voor scholen en leraren. Het vergt 
vooral een andere manier van lesgeven. De 
methodiek van het onderzoekend en 
ontwerpend leren kan worden gekoppeld aan 
alle vakken en activiteiten, van taal, rekenen, 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie tot 
aan de meer creatieve vakken en het 
schooltoneel.” 

W&T: geen vak maar een benadering 



W&T en Taal 

Embodiment en actie-perceptie in grammatica: 

 Werkwoorden voor proces (beweging, actie, 

contact) en toestand (resultaat, effect, bezit) 

gedragen zich anders: 
 ‘Een glas met water vullen’ (resultaat) versus ‘een glas 

met water schenken’ (beweging) 

 ‘Jan gaf zijn auto aan hem’ en ‘Jan gaf hem zijn auto’ 

versus ‘Jan reed zijn auto naar het plein’ en ‘Jan reed het 

plein zijn auto’ 

 

 Zonder zintuiglijke ervaring met deze 

processen ontwikkelt zich geen goed 

taalgebruik 
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Experimenteren in 

de rekenles 

W&T en rekenen 



Onderzoeken vs.  

problemen oplossen 
 

 Kerndoel 42 = ‘Wetenschap’ = 

Onderzoekende houding bevorderen: 

“Hoe zit dat eigenlijk?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerndoel 45 = Technologie = 

Probleemoplossende houding 

bevorderen: “Kan dat beter?” 

 



      



ontwerpend leren 

1. Ontwerpend leren als doel om actuele relevante 

problemen op te lossen m.b.v. kennis en 

ervaring 

2. Ontwerpend leren als middel voor leeractiviteiten 

en het ontwikkelen van vaardigheden en 

attitude ? 

http://www.vtbprogramma.nl/docs/Beleidsdocumenten/wt-ijkpunten.pdf


Didactiek of Methode? 



Ontwerpend leren 

Opzet: 

- Inleiding (W&T doelen) 

- Introductieles (met spel) 

 

- Fase 1: probleem constateren 

 

- Fase 2: verkennen 

 

- Fase 3: ontwerpvoorstel maken 

 

- Fase 4: ontwerpvoorstel uitvoeren  

 

- Fase 5: testen/bijstellen 

 

- Fase 6: presenteren communiceren 

-   

- Fase 7: verdiepen 

 

 



Handleiding en lessenserie 

ontwerpend leren: 3 D  
“Hoe maak ik mijn kamer optisch groter” 

 

 



Opzet van elke les in lessenserie 

 Leerdoelen 

 Voorbereiding: materiaal + inhoudelijk 

 Start van de les 

 Kern 

 Afsluiting 

 Mogelijke differentiatie 

 



Ontwerpend leren <->  onderzoekend 

leren en creatieve les:  

 

Tips: 

 Zorg dat je zelf goed zicht hebt op de overeenkomsten en 

verschillen binnen de twee cycli. (vergelijk ook de rubrics)  

 

 Leer leerlingen meerdere oplossingen ipv één te bedenken -> 

stimuleer ‘out of the box’-denken  

 

 Valkuil: Sommige leerlingen willen direct overgaan tot de fase van 

uitvoeren, terwijl het in de cyclus van ontwerpend leren belangrijk is 

dat er eerst een ontwerp gemaakt wordt.  

Neem de leerlingen mee naar de wereld van ontwerpen en leg de nadruk op het 

verschil met een creatieve les.  

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20031210_ontwerpen01 

 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20031210_ontwerpen01
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20031210_ontwerpen01
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20031210_ontwerpen01


De ontwerpcyclus:  

Fase 1: probleem constateren 

Fase 2: verkennen 

Kinderen nieuwsgierig 

maken 

 

Samen het probleem 

afbakenen 

 

Materialen en technieken 

verkennen 



Probleem constateren 

en verkennen 
 Kies voor een onderwerp wat authentiek is 

liefst wat vanuit de leerlingen komt. 

 Wat weet je al van het onderwerp?  

 Wat voor problemen zijn er rondom dit 

onderwerp?  

 Wat vind ik interessant?  

 Waar verbaas ik me over?  

 Waar wil ik graag een oplossing voor? 



voorbeeld 

http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/vlie

gtuigjes%20verkennen_486.html 

 

Probleemoplossende houding stimuleren 

http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/vliegtuigjes verkennen_486.html
http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/vliegtuigjes verkennen_486.html
http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/vliegtuigjes verkennen_486.html


Nieuwsgierigheid opwekken 

  



opdracht 

 Welk probleem zou jij met je klas vanuit de 

cyclus van ontwerpend leren kunnen 

oppakken? 

 

 Hoe zou jij de leerlingen stimuleren om 

hierover zelf na te denken? 



Bedenk: 

 Kunnen de leerlingen zich in doelgroep waar 

het probleem zich afspeelt verplaatsen? 

 Is de omgeving waarin het probleem zich 

voordoet duidelijk? 

 Is het oplossen van het probleem 

nuttig/relevant? 

 Is het oplossen van het probleem uitvoerbaar 

binnen de tijd en met de materialen die 

voorhanden zijn?  



aanrommelfase 

materialen en constructies worden door de 

leerlingen onderzocht en beoordeeld of deze 

kunnen bijdragen aan de oplossing voor het 

probleem.  

 

Deze ideeën worden door de leerlingen direct 

vastgelegd op papier. 

 

Inventariseer ideeën en leer van elkaars 

oplossingen 



Even oefenen: maak vier schetsjes met 

mogelijke oplossingen van het probleem 



Fase 3: ontwerpvoorstel maken 

Fase 4: ontwerpvoorstel uitvoeren  

Maak vanuit álle schetsen één 

ontwerpvoorstel  

 

Ontwerpend leren doen door ook 

mee te kijken met elkaar 

 

  



Growth and fixed mindset 
http://www.gelukkighbkids.nl/mindset/ 

 



Stellen van hogere orde vragen 

Uit praktijkonderzoek is herhaaldelijk gebleken dat het voor leerkrachten handig is om zich een 
repertoire voor het stellen van vragen eigen te maken wanneer zij in de klas met OOL aan de slag 
gaan:  

 

1. Een reactie uitlokken. 

2. (Door)vragen om: 

a) Er achter te komen wat een leerling bedoelt of denkt wanneer je niet 
begrijpt wat hij/zij zegt. 

b) Te controleren of goede antwoorden voortkomen uit een goede 
redenering. 

c) Te begrijpen wat een leerling denkt. 

3. Leerlingen helpen die vast zitten. 

4. Leerlingen laten luisteren en reageren op ideeën van andere leerlingen. 

5. Leerlingen helpen verbanden te leggen. 

6. Leerlingen helpen bij reflectie en het  
redeneren.  

7. Het denken uitbreiden en toetsen hoe ver  
je daarmee kunt gaan. 

 

 



Feedback 

 op de genoemde argumenten voor de 

gekozen oplossing.  

 mogelijke vragen: ‘Hoe weet je dat?’ ‘Heb je 

 dat ook onderzocht? Hoe dan?’ 

 op de gebruikte formuleringen en stimuleer 

leerlingen om in de context zoveel mogelijk 

passende taal te gebruiken.  

 mogelijke vragen: ‘Wat bedoel je 

 met die/dat?’ ‘Hoe zeggen we dat in 

 wetenschappelijke taal/schooltaal?’ 



  

       Leer kinderen  

      systematisch 

      te werken bij 

      een ontwerp 

      voorstel 



voorbeeld 

Een jongen ziet mooi materiaal, bijvoorbeeld 

fluoriserende rietjes en bedenkt dat hij dit wil 

gebruiken in het ontwerp “vergroot je kamer” 

 

De reactie van de leerkracht zou kunnen zijn, 

leuk! Wat ga je ermee maken? Hoe ga je dat 

aanpakken? 



Vragen gericht op het stimuleren van 

oplossing van het probleem? 

 Op welke manier ga je dit gebruiken om je 

kamer groter te laten lijken? 

 - Wat heb je daarvoor nodig? 

 - Waar ga je het ontwerp uitvoeren 

 -  …waarom daar? 

 Hoe ga je in een volgende fase het product 

testen? Wat heb je daarvoor nodig? 



Fase 5: Testen en bijstellen  



Voorwaarden: waar moet een goede 

test aan voldoen: 
• herhaalbaarheid 

• testen is systematisch en wordt meerdere keren 

getest. 

• Kom je erachter dat je ontwerp helemaal niet 

voldoet is ook bewijs, namelijk dat de verwachting 

die je had, niet waar is! 

• NB testen is geen competitie. Leerlingen werken 

samen om samen uit te zoeken of de verschillende 

ontwerpen voldoen. 



Fase 6: presenteren communiceren 

Fase 7: verdiepen 

 

 

 

Ook inhoudelijk 

nadenken 

Presenteer ook eens 

anders dan anders 

Nieuwsgierigheid weer 

opwekken 

 

  



De presentatie geeft duidelijkheid over: 

de probleemstelling 

de gestelde eisen 

de randvoorwaarden 

de gebruikte materialen 

de argumenten om materialen te gebruiken 

de oplossing van het probleem  

hoe gekomen is tot deze oplossing 

het ontwerpvoorstel 

planmatig werken 

welk product gemaakt is 

op welke wijze het product getest is 

wat gedaan is met de testresultaten 



Zelf verder aan het werk: 

Je hebt al een onderwerp bedacht en 

afgebakend. 

 

Om een oplossende houding bij leerlingen te 

stimuleren heeft een leerling: 

 Een leerkracht nodig die… 

 Leerstof nodig die… 

 Een leeromgeving nodig die… 



Op naar de praktijk! 

 
 
http://www.schoolaanzet.nl/over-school-aan-zet/call-for-

proposals/excellentiebevordering-door-middel-van-onderzoekend-en-

ontwerpend-leren-bij-leerlingen-in-het-primair-onderwijs/ 

 

 

 

Ter inspiratie: 

https://www.youtube.com/watch?v=6K3UDUpNFsA 
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