“Onderzoekend en ontwerpen leren zit in het DNA
van onze school”
Het is inmiddels zo’n vijftien jaar geleden dat het team van de Benedictusschool in Heiloo
intensief is geschoold in Wetenschap & Technologie (W&T). Gaandeweg is onderzoekend en
ontwerpend leren steeds meer tot het handelingsrepertoire van de leerkrachten gaan behoren,
vertelt Theresia Ruijter-Winder, die al ruim 20 jaar directeur is van deze school. “W&T is niet
hetzelfde als onderzoekend en ontwerpend leren, maar het kan wel een mooie springplank zijn.
Wij hebben het vakgebied W&T gebruikt om onderzoekend en ontwerpend leren steeds verder
in het onderwijs te brengen.”
De W&T-scholingen zorgden er niet alleen voor dat leerkrachten werden toegerust om W&Tonderwijs te geven, maar leidde ook tot ‘teamkracht’, zoals Ruijter het noemt. “Doordat we als
team die professionalisering hebben gevolgd, is er een gedeelde teamkracht ontstaan, waardoor
onderzoekend en ontwerpend leren gaandeweg in het DNA van onze school is gaan zitten. Dat is
heel mooi, want daardoor zie je dat nieuwe leerkrachten er eigenlijk vanzelf ingroeien. Zij worden
door het team meegenomen in de nieuwsgierigheid en verwondering die zo tekenend is voor
onderzoekend en ontwerpend leren. Ik zie overigens ook vaak dat nieuwe leerkrachten iets
nieuws meebrengen en het onderzoekend en ontwerpend leren op onze school verrijken met
nieuwe ideeën of een andere invalshoek.”

OOL onderhouden
De teamkracht draagt bij aan een open cultuur, iets dat volgens Ruijter een belangrijke
voorwaarde is voor onderzoekend en ontwerpend leren: om kinderen daartoe aan te zetten,
moeten leerkrachten een open houding hebben en zelf ook nieuwsgierig zijn en zich
verwonderen, zo is het uitgangspunt. Maar een open cultuur leidt ook tot verdere
professionalisering van leerkrachten, ziet Ruijter. “In zo’n cultuur zijn leerkrachten bereid om op
zichzelf te reflecteren en dingen te delen die ze lastig vinden. We geven elkaar constructieve
feedback en kunnen elkaar aanspreken op afspraken. Dat is nodig omdat je onderzoekend leren
moet onderhouden. Maar ook omdat je elkaar nodig hebt om zelf een onderzoekende houding te
ontwikkelen. Dat kan alleen in een open cultuur waarin je ervaringen deelt, samen activiteiten
organiseert en leert van elkaar. Zo inspireer je elkaar en wijs je elkaar op kansen om met de
kinderen op onderzoek uit te gaan.”

Techniekkist in de klas
Ook onderhoudt de school onderzoekend en ontwerpend leren door een aantal vaste activiteiten
op het rooster en in de jaarplanning op te nemen. Zo staat W&T in alle groepen elke drie weken
op het rooster. De materialen, zoals de techniekkisten, staan in de lokalen en worden dus niet
opgeborgen in een centrale berging, vertelt Ruijter.

“Dat is een bewuste keuze, omdat je daarmee laat zien dat het een belangrijk vakgebied is dat je
serieus neemt, net zoals bijvoorbeeld geschiedenis en rekenen. Voor die vakken heb je de
materialen immers ook altijd bij de hand. Bovendien: als de materialen dichtbij en zichtbaar zijn,
worden leerkrachten en kinderen meer gestimuleerd om met de materialen te werken.”

Gezamenlijk verwondermoment
Naast de driewekelijkse W&T-lessen worden er een paar keer per jaar schoolbrede thematische
projecten uitgevoerd waarin onderzoeken en ontdekken een belangrijke rol spelen. Het team
trapt zo’n project steevast gezamenlijk af. “We maken daarvan vaak een gezamenlijk
verwondermoment”, vertelt Ruijter. “Bij de start van een project over het thema ‘balans’
bijvoorbeeld hebben we tijdens dit samenzijn in het team allemaal een bezem op onze handpalm
gezet om te ontdekken waar het kantelmoment zit. Dat kunnen leerkrachten dan ook als
introductie-activiteit met de kinderen doen. Dus we voelen het eerst zelf even met elkaar,
ervaren de verwondering of nieuwsgierigheid, en nemen dat vervolgens mee naar de klas.”

“Een open cultuur is een voorwaarde is voor onderzoekend en
ontwerpend leren”
Altijd een onderzoeksvraag
Dat de Benedictusschool veel waarde hecht aan een onderzoekende houding komt ook tot uiting
in het feit dat er in de school altijd een onderzoeksvraag centraal staat waar kinderen, ouders en
leerkrachten antwoord op kunnen geven. De onderzoeksvraag is meestal gekoppeld aan iets dat
in de hal wordt gezet. “Zo stond daar laatst een mechaniek met allerlei draadjes” vertelt Ruijter.
“De vraag was of je hiermee stroom kunt opwekken. Iedereen kan zijn of haar antwoord
opschrijven. Zo stimuleren we de betrokkenheid bij onderzoeken en ontwerpen en faciliteren en
stimuleren we die manier van leren. Maak ook maken we het op deze manier zichtbaar. En als iets
zichtbaar is, ga je het onderhouden.”
Ouders worden betrokken bij de W&T-activiteiten in de klas en bij de thematische projecten. Dat
werkt stimulerend, maar heeft ook een valkuil, vindt Ruijter. “Ouders zijn vaak resultaatgericht en
hebben niet altijd de vragende houding die hoort bij onderzoekend en ontwerpend leren. Ze zijn
vaak meer gericht op het vinden van ‘de juiste antwoorden’ dan dat ze kinderen stimuleren om
hun eigen vragen te stellen en om te onderzoeken en te ontdekken. Dat is heel logisch, omdat
ouders dat niet hebben geleerd. Bovendien is het niet eenvoudig om kinderen op die manier te
laten leren. Leerkrachten stoeien hier ook nog wel eens mee. Het is een aandachtspunt waarover
we het gesprek moeten blijven voeren.”

Wanden weg
Ruijter ziet dat veel leerkrachten, ook buiten deze vaste activiteiten, in toenemende mate op een
onderzoekende manier met kinderen werken. Zeker bij de wereld oriënterende vakken zien ze
daarvoor steeds meer mogelijkheden, laten ze kinderen zelf hun nieuwsgierige vragen stellen en
laten ze hen onderzoekjes doen om antwoorden te vinden. Ze werken hierbij vaak
vakoverstijgend, en ook in toenemende mate groepsdoorbroken.
Dat laatste – groepsdoorbroken werken – is gestimuleerd en vergemakkelijkt doordat er sinds een
paar jaar steeds meer wanden tussen de lokalen worden weggehaald. Het is daardoor voor
leerkrachten makkelijker om samen activiteiten te organiseren, maar ook om van elkaar te leren.
“Dat past ook heel goed in een open cultuur”, zegt Ruijter. “Want mede doordat de wanden zijn
verdwenen, heb je als leerkracht heel dichtbij collega’s waarmee je kunt reflecteren, die je kunt
vragen om eens mee te kijken in jouw groep en waarmee je samen lessen en activiteiten kunt
doen. Ik merk dat mensen elkaar binnen een bouw gemakkelijker weet te vinden en dat
bevordert ontwikkelingen zoals onderzoekend en ontwerpend leren.”

