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Professionalisering Attitude 
 
 
LEERDOELEN 
De leerdoelen van deze cursus gaan in op verschillende kwaliteiten. Dit zijn 
onderzoekende en ontwerpende kwaliteiten die we graag bij leerlingen in het 
basisonderwijs willen ontwikkelen. Daarvoor is het echter van groot belang dat we 
diezelfde kwaliteiten bij (aankomend) leerkrachten ontwikkelen. De leerdoelen die 
hieronder beschreven staan, gelden daarom zowel voor de (aankomend) leerkracht als 
voor de leerling. 
 
De te ontwikkelen leerdoelen of kwaliteiten kun je onderverdelen in drie groepen: 

1. Kwaliteiten op het gebied van attitudes t.o.v. wetenschap en techniek onderwijs 
2. Kwaliteiten op het gebied van onderzoekende en ontwerpende vaardigheden, 

houdingen, motivaties en zelfbeeld 
3. Kwaliteiten op het gebied van kennis en vaardigheden voor het zelf uitvoeren van 

onderzoek en ontwerp  
 
1. Kwaliteiten op het gebied van attitudes t.o.v. wetenschap en techniek: 
 
Bij positieve attitudes ten opzichte van wetenschap en techniek gaat het om 
achterliggende houdingen, meningen en gevoelens over de rol van W&T voor de 
maatschappij en voor leerlingen en leerkrachten zelf. 
Attitudes ten opzichte van wetenschap en techniek die men kan bevorderen, zijn: 

• Maatschappelijk besef van het belang van W&T voor de samenleving, voor het 
oplossen van grote vraagstukken voor de toekomst, e.d. 

• Historisch besef van ontwikkeling van kennis. 
• Het beseffen dat wetenschap en techniek niet moeilijk of ingewikkeld hoeven te 

zijn en dat je wetenschap en techniek op elk niveau kunt onderwijzen of 
bedrijven; van voorschoolse educatie tot op universitair niveau en alles 
ertussenin.  

• Besef van eigen stereotype gedachten en gedrag ten opzichte van het verschil 
tussen jongens en meisjes/mannelijke en vrouwelijke pabo-studenten en 
leerkrachten. Maar ook bewust zijn van de verschillende stereotype gedachten 
en gedragingen die jongens en meisjes zelf hebben. 

• Eigen plezier en zelfvertrouwen in oplossen van wetenschappelijke vraagstukken 
• Voor leerlingen: Eigen gedachten over mogelijke toekomstige rol op dit gebied en 

over eigen talentontwikkeling. 
• Voor leerkrachten: Het gevoel van afhankelijkheid verminderen, zodat de 

leerkracht/pabo-docent meer los komt van externe factoren, zoals de 
aan/afwezigheid van lesmethodes, materialen en andere middelen en zich 
minder belemmerd voelt door tijdgebrek (ter voorbereiding en in het curriculum).  
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2. Kwaliteiten op het gebied van onderzoekende en ontwerpende vaardigheden, 

houdingen, motivaties en zelfbeeld: 
 
Onderzoekende en ontwerpende vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden 
zijn een verzameling van kenmerken die men nodig heeft om een onderzoek, ontwerp of 
project op een creatieve en diepere manier tot een goed einde te brengen. Kwaliteiten 
die we in dit traject willen bevorderen, zijn:  

• een nieuwsgierige houding en het vermogen je over 
alledaagse zaken te verwonderen 

• een positieve waardering voor samenwerking  
• en voor de wil te volharden,  
• bewondering voor originaliteit en nieuwsgierigheid,  
• het nemen van verantwoordelijkheid,  
• het uiten van (zelf)kritiek,  
• een onafhankelijke opstelling in het denken  
• en algehele ruimdenkendheid  

 
3. Kwaliteiten op het gebied van kennis en vaardigheden 

voor het zelf uitvoeren van onderzoek en ontwerp 
 

• Kennis van het onderzoeksproces: Wat zijn de stappen 
in een onderzoeksproces? Wat is een goede 
onderzoeksvraag? Wat voor methoden kun je gebruiken 
bij verschillende soorten onderzoeksvragen?  

• Kennis van doorvraagtechnieken 
• Kennis van ontwerpend en onderzoekend leren 
• Kennis van Bloom’s boxen 

Wetenschap in het wild 

Een krantenfoto bekijkend 
vroeg een vijfjarige tweeling 
zich hardop af hoe het kon dat 
de koeien en schapen allemaal 
een blauwe tong hadden 
(observatie en vraagstelling). 
De eerste zei dat het was omdat 
de koeien hun tong hadden 
gestoten (hypothese 1) de ander 
zei dat iemand hun tong met 
verf had gekleurd (hypothese 2) 
want boeren merken hun 
schapen ook wel eens met een 
kleur (observatie en 
generalisering). Wij vroegen 
hoe ze erachter zouden kunnen 
komen wat het juiste antwoord 
was. Na enig nadenken zei de 
tweede dat we dan die tongen 
goed moesten afborstelen (test) 
en als de kleur eraf ging dan 
was het verf (voorspelling), zo 
niet (deductie), dan hadden de 
koeien hun tong gestoten 
(conclusie). 


