
“ Kinderen worden zich ervan 
bewust dat ze problemen 
kunnen oplossen”

Zo’n 16 jaar geleden maakte Ruud Slinger 
“de beste ommezwaai ooit”, zoals hij het 
zelf zegt. Na een carrière als technisch 
tekenaar, koos hij voor het onderwijs en liet 
hij zich omscholen. Op dit moment is Ruud 
leerkracht (groep 7) en techniekcoördinator 
op basisschool ‘t Kofschip in Volendam. 
“Ik bevind me in de luxe positie dat ik twee 
dagen per week aan alle klassen W&T-lessen 
mag geven.”

Ruud geeft de lessen in het technieklokaal samen 
met de leerkracht van de betreffende groep . Het 
is namelijk de bedoeling dat de leerkrachten het 
wetenschap en technologie-onderwijs op den duur 
zelf gaan verzorgen . Om ze daarvoor toe te rusten, 
kijken ze de kunst af van Ruud . Gaandeweg gaan de 

leerkrachten de W&T-lessen steeds meer zelfstandig 
geven .

Procesgericht
Dat hangt samen met het feit dat het W&T-
onderwijs op ‘t Kofschip onderdeel is van een breder 
verandertraject: de school wil van productgericht 
naar procesgericht onderwijs . “Het onderwijs in 
W&T, of liever gezegd ‘onderzoekend en ontwerpend 
leren’, is bij uitstek procesgericht”, zegt Ruud . Niet 
het antwoord is het eerste uitgangspunt van de 
ontwikkeling van het kind, maar de weg naar dat 
antwoord . Bij onderzoekend en ontwerpend leren 
zoekt elk kind een oplossing voor het probleem 
dat wordt aangedragen en zijn er meerdere wegen 
die naar Rome leiden . Dat maakt kinderen vrijer 
en gemotiveerder . Als ze zelf een zweefvliegtuig of 
een mobile hebben gemaakt, brengt dat iets anders 
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teweeg dan het goede antwoord geven op een 
rekensom . Ze zijn apetrots! Ook is het mooi dat W&T 
ruimte biedt aan ander talent . Er zijn kinderen die 
wat minder makkelijk leren, maar die excelleren in 
een vak als W&T .”

W&T-café
Onderzoekend en ontwerpend leren vraagt van 
leerkrachten een andere houding en andere 
vaardigheden, vertelt Ruud . “Vaak denken 
leerkrachten dat ze ‘technisch moeten zijn’ om 
W&T te geven, maar het gaat om houding en 
vaardigheden die aan de nieuwsgierigheid van het 
kind tegemoetkomen . Bijvoorbeeld procesgerichte 
vragen stellen, en kinderen ruimte geven om in de 
beginfase van een W&T-les aan te rommelen . Dat 
soort vaardigheden leef ik voor . Heel belangrijk is 
het dat leerkrachten kennis hebben van de cyclus 
‘Onderzoekend en ontwerpend leren’, want wij 
richten ons W&T-onderwijs in volgens de fases van 
die cyclus .”

“Er zijn kinderen die wat minder makkelijk 
leren, maar die excelleren in een vak als 
W&T”

Onderdeel van het scholingstraject van leerkrachten 
is het zogenoemde ‘W&T-café’, dat Ruud samen 
met zijn collega Barbara zo’n drie keer per jaar 
organiseert. “Dan reflecteren we als team op een 
informele manier op de W&T-lessen . Hoe vind je dat 
het gaat? Wat doet het met jou als leerkracht? Wat 
betekent het voor je leerlingen?”

Bewustwording
Niet alleen leerkrachten leren om de W&T-lessen 
op te bouwen volgens de fases van de cyclus 
‘Onderzoekend en ontwerpend leren’, Ruud vindt 
het net zo belangrijk dat de kinderen zich bewust 
worden van die fases . “Ik benoem de fases daarom 
steeds: jongens, we zijn nu aan het verkennen . Als je 

dat consequent doet, leren de kinderen vanzelf welke 
bezigheden en welk doel er bij welke fase hoort . Ze 
weten bijvoorbeeld dat je een onderzoekje doet om 
kennis te vergaren die ze vervolgens gebruiken voor 
het ontwerpen van bijvoorbeeld een zweefvliegtuig . 
Zo worden ze zich bewust van het proces dat ze 
doorlopen om iets te onderzoeken of te ontwerpen .”

Maar misschien nog wel belangrijker vindt Ruud het 
dat de kinderen zich daardoor bewust worden van 
het feit dat ze zelf problemen kunnen oplossen . “Dat 
is een fantastische opbrengst van onderzoekend en 
ontwerpend leren”, zegt hij . “Als een kind zich ervan 
bewust wordt dat hij in staat is om een probleem op 
te lossen – en dat is wat hij leert door de fases van 
de cyclus te doorlopen – dan krijgt dat kind er ook 
meer vertrouwen in dat hij andere problemen kan 
oplossen, zoals een rekensom of een taalopgave . 
Dat metacognitieve effect van onderzoekend en 
ontwerpend leren is van zeer grote waarde: kinderen 
leren problemen oplossen!

Drie gouden tips
  Zorg ervoor dat de materialen die je gebruikt 

goed werken, zodat experimenten laten zien wat 
je beoogt .

  Geef kinderen ruimte om te ‘zweten’, laat ze 
gerust een tijdje worstelen met een probleem .

  De W&T-les is geen handvaardigheidsles . Het is 
leuk als het zelfgemaakte zweefvliegtuigje er 
mooi uitziet, maar het gaat er om dat het zo lang 
mogelijk zweeft . 
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