
Marrit Post is leerkracht in groep 7/8 én de wetenschap en techniek 

coördinator op Christelijke Daltonschool De Groen in Dedemsvaart. 

Marrit en haar collega’s hebben enthousiast ingehaakt op het project 

Bèta Burgerschap van Laurence Guérin: “Dit project past prima in de  

lijn die we al hadden ingezet als school.”

Enkele jaren geleden startte Christelijke Daltonschool  

De Groen met een traject van Kenniscentrum Wetenschap 

en Technologie Oost (KWTO). Marrit: “Enkele collega’s en ik 

waren direct enthousiast! We hebben de rest van het team 

meegekregen voor de inzet op onderzoekend en ontwerpend 

leren, proefjes doen en de techniekkant van leerlingen meer 

te ontwikkelen. De directrice en ik hebben het KWTO- 

professionaliseringstraject doorlopen. Ik ben aangesteld  

als wetenschap en techniekcoördinator.”

Direct gemotiveerd voor  
het project Bèta Burgerschap

Inmiddels was Christelijke Daltonschool De Groen ook 

vindplaatsschool en voorbeeldschool geworden. Via het 

KWTO-traject kwam Marrit in contact met Laurence Guérin en 

TechYourFuture: “Laurence inspireerde ons om mee te doen 

met het project Bèta Burgerschap. Inhoudelijk lag dit in de 

lijn van de techniekaanpak die we al hadden ingezet, maar 

ook de financiële prikkel sprak ons aan. We hebben er bewust 

voor gekozen, want we hechten er veel waarde aan dat kin-

deren leren kritisch om zich heen te kijken. En daarbij, samen 

kun je meer oplossen dan alleen. We vinden het belangrijk 

dat ze leren dat hun ideeën en gedachten net zoveel waarde 

hebben als die van volwassenen.”

Voorbereidende verdieping
De tijdsinvestering in het project Bèta Burgerschap beteken-

de dat het team bijna twee jaar lang aan een cursus deelnam, 

één woensdagmiddag in de zes weken. Marrit: “Vanaf de start 

waren we enthousiast en deden veel nieuwe ervaringen op. 

We zijn bijvoorbeeld gaan werken met actoren. We gíngen 

eerder al met de leerlingen naar bedrijven toe, maar het 

project Bèta Burgerschap leerde ons voorafgaand aan die 

bezoeken voorbereidend te overleggen met deze bedrij-

ven. De kernvragen bij dit overleg zijn: waar zit het bedrijf 

eventueel mee, vooral op het  maatschappelijke en duurzame 

vlak en wat kan de school daar in betekenen? Zo krijgen deze 

bedrijfsbezoeken een diepere lading.”

Bewuster en gerichter
Marrit geeft een voorbeeld van die voorbereidende verdie-

ping: “Voor een textielproject dat wij uitvoerden, leerden 

de leerlingen inzien dat textiel in een complete keten wordt 

gemaakt. Ze leerden dat je je bewust moet zijn van alle fases 

in dit proces en welke effecten die hebben op duurzaamheid. 

Door die grondige voorbereiding nemen leerlingen veel 

bewuster en gerichter deel aan het feitelijke bedrijfsbezoek. 

Ook de bedrijven zijn enthousiast, we merken dat zij graag 

willen samenwerken. Deze leerlingen zijn hun toekomstige 

medewerkers; dat besef zie je groeien bij de deelnemende 

bedrijven. Kinderen maken op jonge leeftijd toch een soort 

keuze voor de richting waar hun interesse ligt en waar ze  

later in verder willen studeren en werken. Als zij in die fase 

kennismaken met uitdagende bedrijven, dan kan dat hun 

keuze voor techniek en technologie alleen maar stimuleren.”

Concreet aan de slag
Marrit en haar collega’s hebben de leerlingen bijvoorbeeld 

op een bedrijfsterrein in de buurt laten kijken: “Daar rijden ze 

iedere dag langs, maar nu gingen ze zich er echt in verdiepen. 

Vervolgens hebben de leerlingen contact gezocht met be-

drijven en we kregen enthousiaste reacties terug.” Inmiddels 

besloot Christelijke Daltonschool De Groen om duurzaam op 

twee thema’s te concentreren, daarbij voortbordurend op de 

geleerde basisprincipes binnen het project Bèta Burgerschap: 

duurzaam textiel en de plastic soep.

Advies voor andere basisscholen
Marrit geeft aan dat Christelijke Daltonschool De Groen bij 

de start van het project Bèta Burgerschap al een stevige basis 

had gelegd als het gaat om onderzoekend en ontwerpend 

leren. Wat adviseert zij basisscholen die hun leerlingen ook 

kritischer willen laten denken en hen leren de juiste vragen  

te stellen? “Begin gewoon met bedrijven uit je directe  

omgeving te benaderen, dat is de makkelijkste eerste stap.  

Het handigste is om te kijken naar bedrijven die je in je eigen 

ouderkring hebt, dan begin je dichtbij huis en voor de  

kinderen herkenbaar.”
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Marrit Post, leerkracht groep 7/8 én  

wetenschap en techniekcoördinator:

“Het project  
Bèta Burgerschap 

heeft ons bruikbare 
basisprincipes 

geleerd”

“We gíngen al met 
leerlingen naar 

bedrijven toe, maar 
door het project 

Bèta Burgerschap 
voeren we nu eerst 

voorbereidende 
overleggen met deze 

bedrijven”


