
“ Op W&T-gebied bruist 
het in onze school”

Onderzoekend en ontwerpend leren is van essentieel belang voor de 
talentontwikkeling en brede vorming van kinderen. Dat vindt Marjan Tromp, 
directeur van twee basisscholen (Agora) in Zaandam. Op De Rietvink, waar ze al 
jaren aan het roer staat, is wetenschap en technologie dan ook volledig ingebed in 
het onderwijs. Op De Vuurvogel, waar Marjan sinds een jaar ook de leiding heeft, 
wordt W&T volgend jaar verder uitgebouwd. “Je moet als directeur de mensen 
enthousiasmeren en ondersteunen, en het belang van W&T uitdragen. Daar hoort 
ook een beetje lef bij.”

Marjan Tromp spreekt op basis van een lange carrière 
in het onderwijs, waarin ze tijden meemaakte met 
verschillende beleidsprioriteiten, accenten en heilige 
huisjes . “Ik vind de huidige tijd een geweldige tijd”, 
zegt ze . “De tijd van het opbrengstgericht werken, 
waarin alles was gericht op de kennisvakken, ligt 
nog vers in mijn geheugen . Nu zien we gelukkig de 
verschuiving naar de brede vorming van kinderen . 
Dat is mij uit het hart gegrepen . Onderzoekend en 
ontwerpend leren heeft daarin een hele belangrijke 
plaats .”

Brede ontwikkeling
Marjan houdt zich al langere tijd bezig met 
W&T-onderwijs . Ze maakte deel uit van een 
bovenschoolse professionele leergemeenschap 
W&T, is betrokken bij PET, een regionaal W&T 
promotieproject dat zich richt op leerlingen 
van groep 7, en ze vroeg als een van de eerste 
scholen VTB-subsidie aan (Verbreding Techniek 
Basisonderwijs), waarmee op De Rietvink de basis is 
gelegd voor de huidige, rijke W&T-praktijk .
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“Ik hecht veel waarde aan talentontwikkeling van 
kinderen”, zegt Marjan . “Het motto van onze school: 
‘de Rietvink waar talent zich ontpopt’ en het motto 
van ons bestuur ‘Agora; leren leven’, geven precies 
aan waar het om gaat: om de bildung, de brede 
ontwikkeling van kinderen . We willen kinderen 
gelegenheid geven om zich breed te ontwikkelen . 
Alle kinderen zijn wel ergens goed in, maar ze 
hebben hun talent nog niet altijd ontdekt . Daarom 
geven we kinderen zo veel mogelijk kansen in een 
zo breed mogelijk scala van ontwikkelingsgebieden . 
Zo ontdekken kinderen die bijvoorbeeld niet zo 
goed zijn in rekenen of taal, dat ze schitterende 
constructies kunnen maken of heel makkelijk 
kunnen omgaan met gereedschap . Ze krijgen 
complimenten van anderen en hun zelfvertrouwen 
groeit . Want wie groeit er niet als anderen je 
complimenteren omdat je iets goed kunt? Maar ook 
de verwondering vind ik heel mooi, de ontdekking: 
ik kan dit!”

Ingebed
Op De Rietvink is onderzoekend en ontwerpend 
leren van groep 1 tot en met groep 8 ingebed in 
het (thematische) onderwijs . De Rietvink is een 
‘vindplaatsschool’ op het gebied van W&T . Dat 
wil zeggen dat de school zowel bij leerlingen als 
bij leerkrachten een onderzoekende houding 
stimuleert, uitblinkt in wetenschap en technologie, 
en samen met universitaire onderzoekers werkt aan 
talentontwikkeling .
 

“Ook de verwondering vind ik heel mooi, de 
ontdekking: ik kan dit!”

De kinderen komen dagelijks op talloze manieren en 
in allerlei contexten met W&T in aanraking, vertelt 
Marjan . “We zijn bijvoorbeeld 5 jaar geleden gestart 
met talentencircuits waarin W&T een vast plek heeft, 
we hebben techniektorens en techniekbakken, we 
doen driejaarlijks een groot techniekproject, speciale 
gelegenheden, zoals Vader- en Moederdag, staan 
altijd in het teken van techniek, en we doen steevast 
het proefje van de week . Kinderen van de bovenbouw 
doen mee met Legoleague en ontwerpen prachtige 
dingen met de 3D-printer . Kortom: op W&T-gebied 
bruist het echt in de school .”

Popelen
Marjan staat te popelen om ook op haar andere 
school, De Vuurvogel, het W&T-onderwijs verder uit 
te bouwen . Ze heeft daar het volste vertrouwen in . 
“Het team is enthousiast; dat is het belangrijkste, 
dat de leerkrachten meegaan in de ontwikkeling . Als 
directeur speel je daarin zeker een rol. Je moet het 
uitdragen en voorleven, de mensen enthousiasmeren 
en ondersteunen . En hier geldt hetzelfde als bij 
kinderen: elke leerkracht heeft talenten . Daar gaan 
we ook in dit kader optimaal gebruik van maken .”

Drie gouden tips
  Geef kinderen kansen om zich breed te 

ontwikkelen; ga voor talentontwikkeling .
  Durf te experimenteren en toon lef . Als er iets 

mislukt, leer je ook; dan weet je dat dat niet 
werkt .

  Enthousiasmeer, faciliteer en professionaliseer 
het team . Zet door, als er bijvoorbeeld 
weerstand of zorgen leven .
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