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W&T-onderwijs
In het richtinggevend leerplankader (zie Figuur 1)

de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken

wordt wetenschap en technologie beschreven als

daarbij gebruik van cultureel erfgoed”2

“een manier van kijken naar en benaderen van de
wereld”1. Volgens het leerplankader zijn drie
inhoudelijke componenten te onderscheiden aan
W&T-onderwijs: houding, wetenschappelijke
vaardigheden en denkwijzen, en kennis.
Samen vormen deze de basis voor de leerlijn W&T.

De didactiek van
W&T-onderwijs
Een effectieve didactiek voor wetenschap en technologie is de didactiek van onderzoekend en ontwerpend
leren3. Bij het onderzoekend en ontwerpend leren
worden verschillende stappen cyclisch doorlopen
(zie Figuur 2):
•

Bij de introductie of confrontatie wordt het onderwerp of probleem geïntroduceerd en worden de
verwondering en nieuwsgierigheid van leerlingen
aangewakkerd.

•

In de verkenningsfase, soms ook wel ‘aanrommelfase’ genoemd, wordt de voorkennis van
leerlingen opgehaald en vindt er vrije exploratie
met het materiaal plaats.

•

Vervolgens wordt een goede onderzoeksopzet
voorbereid, waarna leerlingen een of meerdere

Figuur 1. De componenten van W&T-onderwijs en hun onderlinge
samenhang (http://wetenschapentechnologie.slo.nl/).

experimenten uitvoeren.
•

komen de kinderen tot een conclusie.

Het leerplankader wetenschap en technologie is

De resultaten en conclusie worden

richtinggevend voor de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. In deze
publicatie, maar ook in de bijhorende les over goede
experimenten opzetten en de lessenserie over stevige
constructies, staat het vak natuur en techniek
centraal. Het domein waarbinnen het vak natuur- en
techniekonderwijs valt is ‘Oriëntatie op jezelf en de
wereld’. In dit domein oriënteren leerlingen zich “op
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven
aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de
natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich
daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op

Op basis van de resultaten van de experimenten

gepresenteerd aan anderen.
•

Tot slot kunnen de onderzoeksresultaten
aanleiding vormen voor het verdiepen en/of
verbreden van het onderwerp, waarna de cyclus
weer opnieuw kan beginnen.

Bij ontwerpend leren worden vergelijkbare stappen
doorlopen. Het ontwerp- en onderzoeksproces lopen
bovendien vaak in elkaar over: door middel van het
doen van onderzoek komen leerlingen tot inzichten
die ze toepassen in het maken, uitvoeren en bijstellen
van een ontwerp.

Graft, M. van, Klein Tank, M., & Beker, T. (2014). Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. Richtinggevend leerplankader bij het
leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Enschede: SLO.
2
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Beschikbaar via http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelen
boekje.pdf/
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Didactiek vraagt om taal
Ook de didactiek van onderzoekend en ontwerpend
leren doet een beroep op de taalvaardigheid van leerlingen. Kinderen formuleren onderzoeksvragen en/
introductie
verdiepen

presenteren

of voorspellingen, rapporteren over de resultaten van
verkennen

opzetten
onderzoek

hun onderzoek, trekken conclusies en presenteren
hun bevindingen. Stuk voor stuk talige activiteiten,
waarin leerlingen ook onderzoekstaal leren gebruiken (bijvoorbeeld onderzoeksvraag, doel, bewijs,
verklaren, voorspellen, hypothese, conclusie).

concluderen

uitvoeren
onderzoek

Relatie tussen taal- en denkontwikkeling
Taal- en denkontwikkeling zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Kinderen zoeken naar manieren
om hun gedachten en redenaties te structureren.

Figuur 2. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren

Taal is daarvoor een bruikbaar middel. Ook gebruiken kinderen taal om hun acties te controleren en

Waarom taalgericht
W&T-onderwijs?
Voor het verbreden en verdiepen van de
vakinhoudelijke kennis en de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden van kinderen, zoals
redeneren en experimenteren, is het belangrijk om
tijdens W&T-activiteiten aandacht te hebben voor
de taal. De redenen hiervoor worden hieronder
uiteengezet.
Taal van het vak
Bij W&T-onderwijs wordt er op een abstract niveau
over ‘specifieke dingen’ gepraat (hoe zit iets in
elkaar?). Daarbij gaat het vaak ook om complexe
verbanden (bijvoorbeeld oorzaak-gevolgrelaties).
Een gevolg hiervan is dat er veel vakspecifieke
woorden aan bod komen (bijvoorbeeld zwaartekracht,
polen, ontkiemen en massa) en woorden die in het
dagelijks leven van kinderen een andere betekenis
hebben (bijvoorbeeld volume en sterkte). Bovendien
zijn de zinsconstructies soms complex, doordat de
taal van het logisch redeneren wordt gehanteerd

te sturen. Tot slot helpt taal leerlingen bij het waarnemen van en denken over ingewikkelde processen,
zoals het doen van onderzoek. Het biedt kinderen
de mogelijkheid tot meer complexe en abstracte
mentale representaties.
Kansen voor taalzwakke leerlingen
Een andere reden om taalonderwijs en W&T-onderwijs te integreren is om het potentieel van taalzwakke
leerlingen beter te benutten; door meer aandacht te
besteden aan de specifieke vaktaal die aan bod komt,
krijgen deze leerlingen beter toegang tot de vakinhoud.
Betekenisvol taalonderwijs
De integratie van taal en W&T komt niet alleen het
W&T-onderwijs ten goede, maar ook het taalonderwijs.
Het huidige taalonderwijs op de basisschool is lang
niet altijd betekenisvol. Hoewel de meeste taal- en
leesmethodes wel uitgaan van de principes van interactief taalonderwijs (betekenisvol, sociaal en strategisch leren), is er niet altijd sprake van toepassing
van vaardigheden in een betekenisvolle, functionele
context.

(als … dan …).
Graft, M. van, & Kemmers. P. (2007). Onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en
ontwerpend leren in het primair onderwijs. Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.
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Een talig beroep

Taalaanbod

Tot slot pleit ook het karakter van het beroep van

Een aantal suggesties voor het taalaanbod van de

wetenschapper voor een integratie van taal en W&T.

leerkracht:

Lezen, schrijven, spreken en luisteren zijn
fundamentele activiteiten van wetenschappers.

•

Gebruik zelf zoveel mogelijk schooltaalwoorden
(bijvoorbeeld: invloed, functie, gevolg) en

Kortom, goed W&T-onderwijs is taalgericht W&T-

vaktaalwoorden (bijvoorbeeld: kracht,

onderwijs.

trilling, balans). Pas daarnaast ook complexe(re)
zins-constructies (omdat, hoewel, etc.) toe.

Taalgericht W&Tonderwijs: leerkrachtvaardigheden

Om leerlingen iets nieuws bij te brengen is het
belangrijk dat ze geconfronteerd worden met een
taalaanbod dat net iets boven hun niveau ligt.
Door zelf veelvuldig de woorden die je de leerlingen wilt aanleren (de doelwoorden) in de juiste
context te gebruiken, leer je kinderen de

Welke leerkrachtvaardigheden zijn van belang in

betekenis van deze concepten achterhalen en

taalgericht W&T-onderwijs? Conform het taalgroei-

zullen ze bovendien ook zelf deze begrippen op

pakket4 voor het woordenschatonderwijs kunnen voor

den duur gaan hanteren. Ook met complexere

taalgericht W&T-onderwijs drie krachtige

zinnen geef je het goede voorbeeld dat leerlingen

‘groeimiddelen’ onderscheiden worden:

kunnen overnemen.

•

taalaanbod,

•

taalruimte,

taalgebruik. Beschrijf voorwerpen en plaatsen

•

feedback.

exact in plaats van verwijstermen (die, hier, daar)

•

Wees zo specifiek en expliciet mogelijk in je eigen

te gebruiken.
Deze taalgroeimiddelen zijn weergegeven in Figuur 3.
•

Stel denk- en redeneervragen. Door het stellen
van denk- en redeneervragen kan de leerkracht
de taalontwikkeling én de denkontwikkeling van
kinderen bevorderen. Voorbeelden van denk- en
redeneervragen zijn voorspellingsvragen
(Wat gebeurt er als…?) en verklaringsvragen
(Oorzaak-gevolg: Hoe komt het dat? Waarom?).
Ook operationele vragen nodigen uit tot taal-

Figuur 3. Taalgroeimiddelen (ontleend aan: Verhallen & Walst,
2001, p. 47)

productie. Dit zijn vragen die uitnodigen om iets
met het materiaal te doen, om tot een antwoord

Deze drie componenten worden hieronder specifiek

of ontdekking te komen5. Bijvoorbeeld:

uitgewerkt voor de context van het W&T-onderwijs.
•

Wat gebeurt er met de toon als je het elastiek
strakker trekt?

•

Hoe kun je een hogere toon produceren?

•

Wat is het verband tussen de lengte van mensen
en het gewicht?

4
5

Verhallen, M., & Walst, R. (2001). Taalontwikkeling op school. Bussum: Coutinho.
Vaan, E. de, & Marrrell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Coutinho.
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Wees alert op het voorkomen van een IRF-patroon in

Feedback

de interactie tussen jou en de leerlingen.

Bij feedback gaat het erom dat leerkrachten de taal

Een voorbeeld hiervan is opgenomen in Figuur 4.

van de leerlingen stapsgewijs vooruit helpen. Dit kan

Dit patroon bestaat meestal uit informatieve

door de inzet van scaffolding-strategieën tijdens de

vragen die een vrij kort antwoord uitlokken.

interactie met leerlingen. Dit zijn strategieën die de

De vragen zijn vaak gericht op het toetsen van kennis,

leerkracht kan inzetten om de leerlingen te onder-

waarbij de leerkracht het antwoord zelf al weet.

steunen in hun taalontwikkeling, zodat de leerlingen

Dergelijke vragen kunnen geschikt zijn om

zelfstandiger worden in het formuleren en redeneren

bijvoorbeeld de voorkennis van leerlingen te

over W&T-inhouden. Smit (2013)7 heeft op basis van

achterhalen. Ze nodigen echter niet uit tot veel

onderzoek in de context van het rekenonderwijs de

taalproductie van leerlingen, waardoor kansen

volgende scaffolding-strategieën onderscheiden7:

voor taalontwikkeling uitblijven.
•

Herformuleren van leerlinguitingen (gesproken

Initiatie (leerkracht):

Hoe noemen we dat?

of geschreven). Bijvoorbeeld in reactie op “geluid

Respons (leerling):

Een trilling.

heeft een ding nodig om…”], ‘geluid heeft inder-

Feedback (leerkracht): Prima.
Figuur 4. IRF-patroon

daad een medium nodig om zich te verplaatsen’.
•

Verwijzen naar of herinneren aan de benodigde
denkstappen: ‘Wat hadden we vorige les besproken over de snelheid van trillingen?’

Taalruimte

•

Verwijzen naar of herinneren aan specifieke

Om meer ruimte voor de inbreng van leerlingen te

woorden of formuleringen: ‘En dat […] noemen

scheppen is het belangrijk dat de leerkracht

we: een trilling produceert een geluid.’

interactievaardigheden inzet. Voorbeelden van

•

interactievaardigheden zijn6:

Vragen om gesproken of geschreven taal te
verbeteren: ‘Hoe zeggen we dat: geluid gaat
eigenlijk steeds een beetje op en neer?’

•
•

Schep ruimte voor meer en langere bijdragen van

•

Correcte, voorbeeldmatige taaluitingen van

kinderen.

leerlingen herhalen: ‘Inderdaad, geluid is een

Laat je interesse in de bijdragen van de leerlin-

trilling.’

gen blijken.
•

Speel vragen en reacties door.

•

Stel minder vragen (reageer bijvoorbeeld eens
met een bewering in plaats van een vraag).

•

De kwaliteit van taaluitingen benoemen:
‘Dat heb je mooi en precies verwoord.’

•

Leerlingen vragen of aanmoedigen om zelfstandig de talige denkstappen te verwoorden:
‘Kun jij vertellen wat trillingen met geluid te

Ook door middel van luisterresponsen die de
leerkracht geeft (mmmm) is er meer spreekruimte

maken hebben?’

voor de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om

Bovenstaande voorbeelden van taalaanbod, taal-

hun gedachten goed te verwoorden en zo hun eigen

ruimte en feedback zijn ook terug te vinden op de

kennis te construeren. Ze worden daarbij

hulpkaarten voor het voorbereiden en uitvoeren van

gestimuleerd om voort te bouwen op de antwoorden

een taalgerichte W&T-les (zie www.techyourfuture.nl).

van andere leerlingen.

6
7

Damhuis, R. & Litjens, P. (2007). Mondelinge communicatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Utrecht: Freudenthal Institue for Science and Mathematics Education.
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Kijktips

Toelichting aanleren onderzoeksvaardigheden
https://vimeo.com/album/4496101/video/207800729

4.18 minuten

toelichting taalgericht W&T-onderwijs bij een les over constructies
https://vimeo.com/album/4496101/video/207804213

5.47 minuten

Gebruik van schooltaal
https://www.leraar24.nl/video/2503#tab=0

7 minuten

Toelichting leerkrachtvaardigheden
https://vimeo.com/196276230

8.50 minuten

Verschillende filmpjes van taalgerichte W&T-lessen met transcripten
http://www.samenonderzoeken.nl

Ontvangt u de melding dat de video privé is, probeer dan uw adblocker uit te schakelen
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Conclusie
Om taalgericht W&T-onderwijs te geven, zorg je als
leerkracht voor:
•

een rijk taalaanbod, waarbij je school- en vaktaal gebruikt, specifiek bent in je taalgebruik en
voldoende denk- en redeneervragen stelt;

•

taalruimte, zodat de leerlingen voldoende kansen
krijgen om hun taalvaardigheid te ontwikkelen;

•

taalfeedback, waarbij je stapsgewijs de leerlingen
vooruithelpt in hun taalgebruik.
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