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1| Introductie 
 
Aanleiding	
 
De westerse wereld is aan het veranderen van een industriële economie naar een kenniseconomie. Dit 
betekent dat er vooral op het gebied van wetenschap en techniek (W&T) een groeiende vraag is naar 
creatieve, innovatieve en goed opgeleide mensen op elk onderwijsniveau (Nijland, 2004). In Nederland 
kozen in 2007 veel minder jongeren voor bètatechniek dan in de rest van Europa (Rocard et al, 2007). Het 
aantal studenten bètatechniek in het hoger onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen, maar het aantal 
leerlingen bétatechniek op VMBO niveau blijft verder dalen (http://www.techniekpact.nl/monitor/landelijk).  
De komende jaren gaan veel technici met pensioen, waardoor de vraag naar technici zal groeien. Om zo 
goed mogelijk aan deze vraag te kunnen voldoen, en hiermee de economie draaiende te houden, wordt er 
van het onderwijs een bijdrage gevraagd.  Het moet voor jongeren namelijk aantrekkelijker worden om te 
kiezen voor een toekomst in de bètatechniek.  
 Leerlingen sluiten een carrière in de bétatechniek vaak al tijdens de basisschool periode uit (Tai et 
al., 2006). Het stimuleren van de instroom in bétatechnische beroepen moet dus al vroeg beginnen en 
daarom wordt er ook van het primair onderwijs een bijdrage gevraagd. In 2020 moet wetenschap- en 
techniekonderwijs geïntegreerd zijn in het curriculum van iedere basisschool. Op dit moment zijn er nog 
grote zorgen omtrent de kwaliteit van wetenschap- en techniekonderwijs op basisscholen (Slavin, Lake, 
Hanley & Thurson, 2014). Zo wordt er bijvoorbeeld nog te weinig tijd besteed aan wetenschap en techniek 
en wordt er vaak op een traditionele manier in lesgegeven (Davis, Petish & Smithey, 2006). Dit terwijl 
recente meta-analyses laten zien dat juist de didactiek van onderzoekend leren effectiever is dan de 
traditionele aanpakken (Alfieri, Brooks, Aldrich & Tennenbaum, 2011; Schroeder et. al., 2007). Het 
verbeteren van de kwaliteit van W&T-onderwijs is dus nodig. 
 

De	Saxion	Lego	Education	Innnovation	Studio	
 
Saxion Hogeschool heeft technologie  en living technology  als strategisch speerpunt voor de periode 
2012-2020 gekozen en wil een actieve bijdrage leveren aan meer hoogopgeleide technici voor de 
arbeidsmarkt door onder andere te beginnen bij de groep jeugdigen van 8-14 jaar. De oprichting van de 
Saxion Lego Education Innovation Studio past binnen dit streven om kinderen al op zeer jonge leeftijd te 
interesseren voor natuurwetenschap en technologie. Het doel van de Saxion LEGO Education Innovation 
Studio (Saxion Legostudio in het kort) is om basisscholen te ondersteunen bij de integratie van W&T in het 
curriculum, waardoor kinderen al op jonge leeftijd kennis en ervaring opdoen in het bétatechniek domein. 
Onder dit doel vallen beide het opdoen van inhoudelijke kennis en vaardigheden in het bétatechniek 
domein, zoals kennis over stevige constructies of leren programmeren, als het opdoen van kennis en 
vaardigheden van het proces van onderzoeken en ontwerpen.   
 De Saxion Legostudio is onderdeel van Saxion Hogeschool en gebruikt materialen van het bedrijf 
LEGO Education, een aparte tak van de LEGO groep. De Saxion Legostudio is op geen enkele manier 
afhankelijk of financieel verbonden aan het bedrijf LEGO en heeft geen commercieel belang in het bedrijf 
LEGO of LEGO Edcuation. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat de gebruikte materialen van LEGO 
Education als hulpmiddel worden ingezet voor W&T-onderwijs en niet als doel. 
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Waarom	dit	document	
 
Sinds de start van de Saxion Legostudio hebben meer dan 8000 leerlingen, leerkrachten, docenten en 
Saxion studenten deelgenomen aan één of meerdere lessen, programma’s en activiteiten georganiseerd 
door de Saxion Legostudio. Hoewel zoveel mogelijk getracht is de het programma en de leerlijnen van de 
Legostudio vorm te geven vanuit een combinatie van de eigen visie en vanuit wetenschappelijk 
onderbouwde kennis over effectieve vormen van W&T-onderwijs zijn deze uitgangspunten vooralsnog niet 
expliciet beschreven en uitgewerkt in een document. Het doel van dit huidige document is dan ook om 
voor borging te zorgen voor de leerlijnen van de Saxion Legostudio door middel van 1) richtlijnen te geven 
voor het ontwikkelen en vormgeven van effectieve lessen en leerlijnen van de Legostudio gericht op 
leerlingen en 2) richtlijnen te geven voor het ontwikkelen en vormgeven van docent-professionalisering 
binnen de Legostudio zodat docenten in staat zijn om effectief W&T-onderwijs te ontwikkelen en te geven.  
 Dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt meer achtergrondinformatie geven over 
de visie, het programma en de ervaringen van de Saxion Legostudio voor zoverre deze relevant is voor dit 
huidige document. Hoofdstuk 3 geeft richtlijnen voor het ontwikkelen en vormgeven van lessen en 
leerlijnen gebaseerd op de visie van de Saxion Legostudio en op bekende kenmerken van effectief W&T-
onderwijs. Op basis van deze richtlijnen is een checklist opgesteld die gebruikt kan worden bij het 
ontwikkelen en het evalueren van de verschillende lessen en leerlijnen, zie bijlage1. Hoofdstuk 4 gaat ten 
slotte in op wat dit betekent voor het professionaliseren van leerkrachten en docenten op het gebied van 
W&T-onderwijs.  
 

Over	de	auteur	
 
Sandra van Aalderen is als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Wetenschap & Technologie in het 
onderwijs bij Saxion. Het lectoraat wil de aandacht voor W&T vergroten door onderzoek te doen hoe deze 
geïntegreerd kunnen worden met basisvaardigheden als taal en rekenen, door aandacht te richten op de 
ondersteuning van leraren hierbij, na te gaan op welke wijze onderzoekend en ontwerpend leren in alle 
vakken geïntegreerd kan worden en wat daarvan de effecten zijn. Sandra richt zich daarnaast op 
onderzoek naar het vergroten van een positieve leermentaliteit van leerlingen en docenten (binnen W&T), 
waarbij het doel is de motivatie om te leren te verhogen en docenten en leerlingen meer eigenaarschap te 
geven over hun eigen ontwikkelproces.  
 
Naast onderzoeker is Sandra ook docent onderwijspsychologie en W&T bij verschillende opleidingen 
binnen Saxion, zoals bij de masters Leren & Innoveren en de post-HBO opleiding W&T. Sandra is 
gepromoveerd in de cognitieve neurowetenschappen en verbindt waar mogelijk inzichten uit cognitief-
neurowetenschappelijk onderzoek aan het onderwijs en aan de professionele ontwikkeling van docenten. 
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2| De Saxion Lego Education Innovation Studio 
    oftewel Legostudio 
 
Op basis van gesprekken en een interview met de medewerkers van de Saxion Legostudio worden 
hieronder het doel, de lopende leerlijnen en de ervaringen van de Legostudio met scholen geschetst.  

	
2.	1	Het	doel	van	de	Saxion	Legostudio	
 
Zoals hierboven beschreven is het doel van de Saxion Legostudio om scholen in het primair en secundair 
onderwijs te ondersteunen met het aanbieden, het integreren en implementeren van Wetenschap en 
Techniek (W&T) onderwijs. In het advies van de Verkenningscommissie W&T voor het primair onderwijs 
(2013) worden drie doeldomeinen van W&T-onderwijs beschreven. Het gaat om “de ontwikkeling van 
kennis over de wereld, de bevordering van vaardigheden en denkwijzen die nodig zouden zijn in de 21e 
eeuw, zoals kunnen en willen onderzoeken en ontwerpen, en de stimulering van een nieuwsgierige, 
onderzoekende en probleemoplossende houding”. Deze doeldomeinen zijn ook voor de Saxion Legostudio 
leidend. Een effectieve didactiek om aan deze doeldomeinen te werken is het Onderzoekend en 
Ontwerpend Leren (Alfieri et al., 2011).  
De Saxion Legostudio hanteert bij deze didactiek de volgende aandachtspunten.  
 

• Alle lessen en programmalijnen moeten erop gericht zijn om deelnemende scholen uiteindelijk 
onafhankelijk te maken van de Saxion Legostudio. Docenten worden niet alleen getraind in hun rol 
als onderwijsgevende, maar nadrukkelijk ook in hun rol als ontwerper en ontwikkelaar van 
onderwijs. 

• De materialen die de Legostudio gebruikt worden gezien als hulpmiddel of gereedschap om te 
leren en niet als doel op zich. De materialen maken het mogelijk om te Leren denken met je 
handen.  

• De Saxion Legostudio streeft naar een integratie van W&T-onderwijs (oftwel Onderzoekend en 
Ontwerpend leren) in het curriculum van de deelnemende scholen, door het te combineren met 
andere vakken, zoals rekenen, taal, beeldende vorming en de zaakvakken. Hierbij staan de 
kerndoelen zoals geformuleerd in het project TULE (SLO) en de Cito domeinbeschrijvingen centraal 
(SLO; CITO, 2011). 

• De Saxion Legostudio onderstreept het belang van vakinhoudelijke kennis, attitude en 
vaardigheden. De 21-eeuwse vaardigheden creatief en kritisch denken, probleem oplossen, 
reflecteren en flexibiliteit zijn niet los te zien van inhoudelijke kennis over een onderwerp of 
thema. 

• De Saxion Legostudio erkent het belang van maatwerk in elk traject dat ze uitvoeren. Om 
deelnemende scholen daadwerkelijk W&T-onderwijs in hun eigen curriculum te laten integreren en 
ze hiermee onafhankelijk van externe partijen te maken is het essentieel dat de beginsituatie, de 
cultuur en de mogelijkheden van de school en het schoolteam als uitgangspunt wordt genomen 
om de trajecten op aan te passen. Doordat geen enkel traject gelijk is, is het dus extra van belang 
dat er heldere richtlijnen en ontwerpcriteria liggen die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen 
van de lessen, leerlijnen en trajecten.  
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2.2	Overzicht	van	lessen	en	leerlijnen	van	de	Saxion	Legostudio	
 
De Saxion Legostudio biedt een breed scala aan lessen en leerlijnen aan die variëren in tijdsduur en 
gevraagde inzet van de deelnemers. Zo zijn er eenmalige activiteiten, middellange trajecten en langdurige 
trajecten. De korte, veelal eenmalige, activiteiten en lessen zijn erop gericht leerlingen en docenten kennis 
te laten maken met het Bétatechnische vakgebied en de Saxion Legostudio. Het richt zich op serious fun: 
door middel van leuke lessen en activiteiten inhoudelijk kennis en vaardigheden op doen. Hieronder vallen 
onder andere inspiratie-workshops, studiedagen gericht op leerlingen of docenten, of het verzorgen van 
een stand op beurzen. Naast deze kortlopende activiteiten, organiseert de Saxion Legostudio middellange 
trajecten waarbij er meerdere contactmomenten zijn met leerlingen en/of docenten in de vorm van een 
serie lessen of trainingen. Deze trajecten zijn er veelal op gericht om te leren hoe je een bepaald pakket, 
zoals Mindstorms, in kan zetten om een onderwijskundig doel te behalen. Het meest intensieve traject is 
een meerdere jaren traject, waarbij het doel de volledige integratie van W&T in het schoolcurriculum is. 
Binnen langdurige trajecten wordt aandacht besteed aan docent professionalisering, het ontwerpen en 
ontwikkelen van lessen, en schoolontwikkeling.  
 In alle activiteiten en trajecten wordt maatwerk geboden. Het doel van de Legostudio is om scholen 
en docenten zoveel mogelijk bekwaam en zelfstandig te maken in het inpassen van onderzoekend en 
ontwerpend leren in hun eigen curriculum. Alle activiteiten met leerlingen bevatten daarom ook altijd een 
docent-gerichte component. Gezien de grote variatie in voorkennis, ervaring, mogelijkheden binnen 
school, etc., kun je dan niet om maatwerk heen.  
 

2.3	De	meerwaarde	van	LEGO	Education	materiaal	voor	W&T-onderwijs	
 
De Saxion Legostudio werkt met materiaal dat door LEGO Education specifiek ontwikkeld is voor 
onderwijsdoeleinden. Hierbij horen producten zoals WeDo, geschikt voor de middenbouw basisonderwijs, 
en Mindstorms, geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Volgens 
de Saxion Legostudio ontstaat de meerwaarde van het inzetten van juist deze materialen door een 
combinatie van factoren. LEGO is een sterke merknaam, bekend bij iedereen, en heeft over het algemeen 
grote aantrekkingskracht. Het zorgt daarmee voor een makkelijkere ingang naar scholen en docenten. De 
ervaring leert dat scholen en docenten een aanbod alleen gericht op W&T vaak minder toegankelijk vinden, 
omdat W&T een negatieve associatie kan hebben bij scholen en docenten. De Legostudio merkt echter dat 
de sterke merknaam LEGO ook nadelig kan werken. Docenten hebben soms een naïef beeld van het 
inzetten van LEGO-materiaal. Zo zijn sommige docenten ervan overtuigd dat alleen al het gebruiken van 
LEGO-materiaal (zonder na te denken over waarom en hoe je het inzet) voldoende is om aan de doelen van 
W&T te voldoen en dat dit automatisch bijdraagt aan innovatief W&T-onderwijs. Deze docenten zien het 
gebruiken van het LEGO-materiaal als doel en niet als hulpmiddel om een onderwijsdoel te behalen. De 
Saxion Legostudio benadrukt dat het LEGO-materiaal slechts een hulpmiddel is, het gaat erom dat je dit 
inzet om bepaalde kennis en vaardigheden op te doen, een onderzoekende houding te stimuleren en 
ervaring op te doen met het proces van onderzoeken en ontwerpen. Daarnaast roept de merknaam LEGO 
soms juist negatieve reacties op bij scholen zoals, “LEGO is veel te duur voor onze school” of “Het zal vast 
alleen over het spelen met Lego gaan, wat leer je daar nou van?”. Deze negatieve associaties met de 
merknaam LEGO komen slechts incidenteel voor, en de Legostudio ervaart voornamelijk positieve reacties. 
 Een andere factor die volgens de Saxion Legostudio bijdraagt aan de meerwaarde van LEGO is dat 
het materiaal visueel aantrekkelijk is en uitnodigt om vast te pakken en te manipuleren. Het ziet er 
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‘vriendelijk’ en uitnodigend uit. Dat kan helpen om sommige basisschoolleerkrachten met een negatievere 
attitude ten opzichte van W&T over de drempel te helpen. Daarnaast is het met LEGO-materiaal makkelijk 
om snel een succesvol resultaat te krijgen, alsmede om juist de verdieping te zoeken bij complexere 
opdrachten.  
 Naast deze factoren die bijdragen aan de meerwaarde van het inzetten van LEGO education 
materiaal voor W&T-onderwijs, biedt de Saxion Legostudio een uitgebreide leerlijn met een focus op 
programmeren of computational thinking. Voorbeelden hiervan zijn Lego Mindstorms en WeDo. Hiermee 
biedt de Saxion Legostudio een uniek aanbod voor onderzoekend en ontwerpend leren waarbij 
programmeren een belangrijk onderdeel is van het ontwerpproces. 
	
Programmeren	of	computational	thinking. De meerwaarde van inzetten van programeer-opdrachten is 
volgens de Legostudio om leerlingen en docenten (vaak voor het eerst) in aanraking te brengen met het 
proces van programmeren. Doel hiervan is om een realistische beeldvorming van programmeren mee te 
geven, door middel van het trainen van programmeer-denkvaardigheden, oftwel computational thinking. 
Dit is belangrijk omdat automatische systemen, ICT, en daarmee dus computerprogrammeren een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij. Het leren omgaan met automatische systemen is 
daarnaast een van de kerndoelen van techniek-onderwijs (zie CITO domeinbeschrijving (Cito, 2011)). De 
Saxion Legostudio ervaart dat LEGO Mindstorms en WeDo zeer geschikte materialen zijn omdat ze een 
sterke koppeling laten zien tussen wat je op een computerscherm ziet of maakt en wat een robot 
vervolgens doet. Het kunnen manipuleren van een robot en hiermee je omgeving leidt tot groot 
enthousiasme bij beide leerlingen en docenten.   
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3| Effectief onderwijs in de Saxion Legostudio 
	
Begeleid	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	
 
Het doel van de Saxion Legostudio is om scholen te ondersteunen met het aanbieden, het integreren en 
implementeren van Wetenschap en Techniek (W&T) onderwijs en ze doen dit o.a. door onderwijs aan te 
bieden die op effectieve wijze kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van Wetenschap en Techniek 
aanleren, gebruik makend van LEGO Education materiaal. Kenmerken van W&T-onderwijs die als effectief 
bewezen zijn, vormen een belangrijke basis voor de kwaliteit van de leerlijnen van de Saxion Legostudio. In 
een recent white-paper gepubliceerd door het Lectoraat Wetenschap en Techniek van Saxion Hogeschool 
(van der Zee, 2016) wordt een overzicht gegeven van kenmerken van effectief W&T-onderwijs op basis van 
bestaande wetenschappelijke literatuur. Het belangrijkste overkoepelende kenmerk dat wordt beschreven 
in deze literatuur is dat alleen het gestructureerd en begeleid aanbieden van Onderzoeken en Ontwerpend 
leren effectief is in het onderwijzen van W&T.  
 Over dit punt is de laatste jaren veel discussie geweest. Diverse eerdere review studies 
concludeerden namelijk dat onderzoekend en ontwerpend leren minder effectief is vergeleken met directie 
instructie. Dit gold echter alleen wanneer het onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) op een 
onbegeleide manier gebeurde. Meer recente meta-analyses laten zien dat het begeleid onderzoekend en 
ontwerpend leren juist een positief effect heeft op de cognitieve leerprestaties van leerlingen, vergeleken 
met directe instructie en onbegeleid OOL (Alfieri, Brooks, Aldrich & Tenenbaum, 2011; Lazonder & 
Harmsen, 2016). Daarnaast heeft begeleid onderzoekend en ontwerpend leren additionele positieve 
effecten op de interesse, motivatie en attitude van leerlingen ten opzichte van W&T. Het inzetten van de 
didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren vergt daardoor een sterke coachende rol van de docent. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de docent de leerlingen geheel vrijlaat in het onderzoeken en 
ontwerpen. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat er recept-achtige lessen worden gegeven 
waarbij de leerlingen alleen passief de stappen volgen. Dit ondermijnt namelijk de nieuwsgierige en 
onderzoekende houding van kinderen, draagt niet bij aan het stimuleren van creatieve en kritische 
denkprocessen en vermindert de motivatie van kinderen omdat ze weinig tot geen autonomie krijgen (Ryan 
en Deci, 1985). Er moet ruimte zijn voor zelf onderzoeken, uitproberen, plannen, terugkeren naar een 
vorige stap en vooruitdenken om een onderzoekende houding te kunnen ontwikkelen. De grote uitdaging 
bij begeleid onderzoekend en ontwerpend leren is dus om op elk moment de juiste balans te vinden tussen 
de kinderen zelf laten onderzoeken en ontwerpen én het structureren van de lessen en het begeleiden van 
het denkproces van leerlingen.  
 Het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren is een complex en breed begrip. De 
begeleiding kan plaatsvinden op verschillende niveaus, zoals in de vormgeving en kenmerken van de 
opdrachten (het structureren), in de begeleiding en feedback van de docent, zowel op inhoudelijke als op 
het procesmatige vlak. Op basis van de literatuur zijn er in dit document richtlijnen opgesteld die gevolgd 
kunnen worden om het begeleiden van OOL concreter vorm te geven (zie figuur 1 voor een schematische 
weergave van de richtlijnen). Deze richtlijnen zijn gecategoriseerd in twee groepen, respectievelijk gericht 
op 1) het voorbereiden van een les en leerlijn, zoals het ontwikkelen, aanpassen, structuren van lessen en 
2) op wat er tijdens een les gebeurt, zoals het handelen van de trainer/docent en de interactie tussen 
trainer en leerling. Het blijvend verbeteren van de kwaliteit van onderwijsactiviteiten aan de hand van deze 
richtlijnen kan gezien worden als een cyclisch proces, waarbij telkens opnieuw geëvalueerd dient te worden 
in hoeverre het onderwijs aansluit bij deze richtlijnen en op welke manier deze worden geïmplementeerd 
in de lessen; bijvoorbeeld of de lessen de gewenste leerdoelen bedienen, of er extra leerdoelen kunnen 

13



 
 

 
 
 

worden toegevoegd, of de uitwerking van de lessen tot deze doelen heeft geleid, en/of dat er 
aanpassingen gedaan dienen te worden in de gebruikte didactiek.  
  

3. 1 | De voorbereiding 
Het	ontwerpen	en	structureren	van	onderwijs	in	de	Saxion	Legostudio	
 
Het combineren van de visie van de Saxion Legostudio met de beschreven kenmerken van effectief W&T-
onderwijs (samengevat door van der Zee, 2016) heeft geleid tot een zestal richtlijnen voor het ontwerpen 
van effectieve onderwijsactiviteiten in de Saxion Legostudio, zie afbeedling 1. Een van de kenmerken is het 
inzetten van technologie tijdens W&T-lessen. Dit ondersteunt het leren en draagt bij aan de leerprestaties. 
Dit kenmerk wordt niet expliciet opgenomen in onderstaande lijst omdat alle activiteiten binnen de Saxion 
Legostudio per definitie gebruik maken van verschillende media en ICT, zoals het inzetten van LEGO 
Mindstorms en WeDo.  
 

Richtlijn	1.	Kies	en	formuleer	leerdoelen	uit	vijf	dimensies	
 
De Saxion Legostudio onderschrijft de al eerder aangegeven inhoudelijke doelen van W&T-onderwijs zoals 
beschreven door de verkenningscommissie Wetenschap & Technologie: kennis over de wereld, de 
bevordering van 21 eeuwse vaardigheden en denkwijzen en het stimuleren van een nieuwsgierige, 
onderzoekende en probleemoplossende houding. In de meta-studie van Furtak, Seidel, Iverson en Briggs 
(2012) worden deze verschillende doelen van OOL gecategoriseerd in vier dimensies van onderzoekend en 
ontwerpend leren gericht op 1. Inhoudelijke kennis (conceptuele dimensie), 2. Onderzoekende 
vaardigheden (procedurele dimensie), 3. Kennis over de herkomst van kennis (epistemische dimensie) en 4. 
het Sociale aspect van wetenschap (sociale dimensie). Deze vier dimensies omvatten echter niet expliciet 
de 21-eeuwse vaardigheden, die wel als belangrijk aandachtspunt genoemd zijn in de visie van de Saxion 
Legostudio. Deze 21-eeuwse vaardigheden worden in dit document als vijfde dimensie toegevoegd. Elk 
van deze vijf dimensies omvat een breed scala aan mogelijke specifiekere leerdoelen en worden hieronder 
uitvoeriger beschreven. Door deze veelvoud aan mogelijke leerdoelen voor elke onderwijsactiviteit in de 
Legostudio is het extra belangrijk om voor elke les en leerlijn bewust leerdoelen te selecteren en te 
expliciteren. Het is niet zo dat alle mogelijke leerdoelen in elke les terug moeten komen, maar dat er een 
evenwichtige afspiegeling is binnen een leerlijn of traject. Bijvoorbeeld in een lessenserie hoeft niet in elke 
les elk van de vijf dimensies terug te komen. Deze kunnen verdeeld worden over lessen. Afhankelijk van de 
omvang en het doel van het desbetreffende onderwijs kunnen bijpassende leerdoelen uit één of meerdere 
dimensies gekozen worden. Een voorbeeld van hoe lessen en leerlijnen van de Saxion Legostudio 
gekoppeld zijn aan de kerndoelen van SLO kun je vinden in bijlage 2.  
	
Dimensies	van	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	
Furtak en collega’s (2012) beschrijven de eerste vier dimensies van OOL. De eerste dimensie is de 
Inhoudelijke kennis dimensie. Hierbij gaat het om het leren van de feiten en theorieën omtrent 
natuurwetenschappelijke en technische fenomenen. Dit komt overeen met de inhoudelijke kennis over de 
wereld. De concepten en begrippen die centraal staan behoren tot het leergebied Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (OJW) en zijn afgeleid van de onderliggende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 
en techniek (beschreven in de kerndoelen door SLO (TULE); en in de domeinbeschrijving van Cito, 2011). In 
de domeinbeschrijving voor natuurkunde en techniek in het PO worden de volgende inhoudsdomeinen 
genoemd: Krachten, Energie, Licht & kleur, Elektriciteit, Zinken, Drijven & zweven, Lucht, Geluid,  
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Afbeelding 1. Richtlijnen voor effectief W&T-onderwijs in de Saxion Legostudio  

1| VOORBEREIDING
het ontwerpen van een     
les/leerlijn

2 | INTERACTIE
DOCENT & LEERLING

Kiezen	 en	formuleren	
van	leerdoelen	 uit	de
5	dimensies

Toetsen	 inbouwen	
om	leren	 te	
bevorderen

Inplannen	en	
combineren	van		
hands-on	en	minds-
on	activiteiten

Inbedden	les	
in	context

Momenten	
inbouwen	waarbij	
je	voorkennis	
betrekt

Bevorderen	
samenwerkend	
leren

SAXION LEGOSTUDIO
Begeleid onderzoeken en ontwerpend leren

Richtlijnenvoor het ontwikkelenen evalueren van
lessenen leerlijnenbinnen de Saxion
LegoEducation Innovation Studio

Stimuleren	van	
positieve	
leermentaliteit

Stimuleren	
actieve	
leerhouding

Gebruiken	
interactie	
technieken

TOT SLOT
De effectiviteit van onderwijs binnen de 
Saxion Legostudio staat of valt bij de kwaliteit 
van de trainer of docent en de bereidheid 
om te blijven verbeteren. ©	Saxion

EVALUEREN EN 
AANPASSEN

dimensies
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Magnetisme, Eigenschappen van materialen, Constructies, Overbrengingen en Geautomatiseerde systemen 
(CITO, 2011).  
 De tweede dimensie is de Onderzoekende vaardigheden dimensie. Deze heeft betrekking op de 
vaardigheden die nodig zijn voor onderzoeken en ontwerpen, zoals het beheersen van de stappen van de 
onderzoekscyclus (het stellen van goede onderzoeksvragen, beargumenteerd hypothesen opstellen, het 
analyseren van data, het controleren van variabelen en het interpreteren van de resultaten), en ook het 
gebruiken van onderzoeksinstrumenten, gereedschap en apparatuur, en modellen kunnen ontwikkelen en 
gebruiken, zie ook bijlage 3. Naast de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen worden denkwijzen 
onderscheiden. Het leerplankader van de SLO beschrijft de volgende denkwijzen: 1) causaal denken in 
oorzaak gevolg, 2) denken in continuïteit en verandering, 3) systeem denken, 4) perspectivistisch denken, 
5) patronen herkennen en ordenen, 6) denken in schaalniveaus, 7) denken in kringlopen, en 8) denken in 
structuur-functie relaties (Van Graft, Klein Tank & Beker, 2016). Deze denkwijzen krijgen in Wetenschap en 
Technologie onderwijs een vakspecifieke invulling. Naast de voorgenoemde vaardigheden en denkwijzen 
worden generieke vaardigheden ontwikkeld in het Wetenschap & Technologie-onderwijs. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om taalvaardigheden, zoals het gebruiken van vaktaal bij het maken van een onderzoek of 
ontwerp, rekenvaardigheden, zoals het verwerken van informatie en tabellen en grafieken, en 
vaardigheden zoals samenwerken (zie ook bijlage 3) en zelfregulatie.  
 De derde dimensie omvat Kennis over de herkomst van kennis, en heeft betrekking op het leren 
over de aard van wetenschap en het verwerven van inzicht in het proces van kennisconstructie, ‘Waar komt 
onze kennis vandaan?’ en ‘Hoe komt onze kennis tot stand?’. De vierde dimensie is de Sociale dimensie. 
Het gaat hierbij onder meer om het leren participeren in discussies over onderzoeken, waarbij logisch 
redeneren en beargumenteren belangrijke pijlers zijn, evenals het samen met anderen werken aan een 
onderzoek of ontwerp. Uit de meta-analyse van Furtak en collega’s blijkt, dat wanneer deze vier dimensies 
in onderlinge samenhang en gelijktijdig worden aangeboden en aangeleerd, er het meest door de 
leerlingen in het basisonderwijs wordt geleerd. Onderwijs in W&T moet volgens de meta-analyse dus 
gericht zijn op het aanleren van ontwerp- en onderzoeksvaardigheden, op het leren doorgronden van 
wetenschap en technologie, op het verwerven van kerninzichten in natuurwetenschappelijke en technische 
fenomenen, en op de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden die horen bij het doen van 
onderzoek.  
	 Daarnaast geeft de Saxion Legostudio zelf aan belang te hechten aan het stimuleren van ‘21 eeuwse 
vaardigheden’, zoals kritisch en creatief denken, probleemoplossend vermogen, een nieuwsgierige en 
onderzoekende houding, een flexibele instelling, kunnen samenwerken en een positieve leermentaliteit. 
Om deze denkprocessen en houding te stimuleren dienen expliciete leerdoelen te worden geformuleerd 
voor elke activiteit. Daarnaast is het belangrijk dat deze vaardigheden, denkprocessen en houdingen 
worden gekoppeld aan vakinhoudelijke kennis. Vaak worden deze vaardigheden namelijk als generieke 
vaardigheden gezien, die je zelfstandig en onafhankelijk van inhoud zou kunnen trainen en toepassen op 
elk terrein. Echter, het proces van denken is onlosmakelijk verbonden met de inhoud van het denken, 
oftewel domeinkennis. Kritisch denken is geen vaardigheid maar een denkproces verweven met de inhoud 
van de gedachten en dat het vermogen om kritisch te kunnen denken afhankelijk is van de mate van 
domeinkennis en ervaring op dat gebied (Willingham, 2007). Dit geldt niet alleen voor kritisch denken, 
maar ook voor creatief denken, nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Het formuleren van 
specifieke leerdoelen voor het stimuleren van 21-eeuws denken dienen daarom gerelateerd te worden aan 
de leerdoelen gericht op inhoudelijke kennisvermeerdering.  
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Richtlijn	2.	Selecteren	en	combineren	van	hands-on	en	minds-on	activiteiten		
 
Uit tal van reviewstudies blijkt dat leerlingen meer leren wanneer ze tijdens W&T-lessen praktisch aan de 
slag gaan; dus daadwerkelijk onderzoek opzetten en uitvoeren of ontwerpen, testen en verbeteren. Dit is 
wat er per definitie gebeurt binnen de Saxion Legostudio: Leren denken met je handen. Praktisch bezig zijn 
mag zich echter niet beperken tot het uitvoeren van een proefje of ontwerpen van een taak volgens een 
vastliggend stappenplan. De praktische activiteiten dienen het denken te bevorderen en bij te dragen aan 
de bevordering van competenties in de vijf dimensies van onderzoekend en ontwerpend leren: 
procedureel, epistemisch, conceptueel, sociaal, en 21-eeuws denken. Er moet dus een koppeling zijn 
tussen de praktische handeling die wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld of een driehoek of vierkant gemaakt van 
satéprikkers een stevigere constructie is, en het nadenken over waarom dit zo is en hoe je deze kennis 
toepast in het bouwen van een toren of een brug. Een hands-on handeling, zoals een proefje, heeft een 
duidelijke plek in de onderzoeks- en ontwerpcylus en dient om een verwachting (hypothese) te toetsen, of, 
bij ontwerpend leren, om je ontwerp of deelaspect daarvan te testen. Een valkuil van hands-on opdrachten 
is dat er proefjes worden gedaan waarbij leerlingen een aantal voorgeschreven stappen uitvoeren (voeg 
olie en water bij elkaar en schudt de fles) zonder dat dit de bedoelde denkstappen in gang zet en alleen 
leidt tot verwondering. Het proefje wordt dan meer een truckje. De handelingen (hands-on) worden dan 
niet gekoppeld aan het opdoen van nieuwe kennis over het onderwerp, in dit geval over dichtheid van 
materie of het bestaan van moleculen en atomen (minds-on). Wanneer de praktische handeling (zoals een 
proefje) wordt ingebed in de onderzoeks- en ontwerpcyclus, zie afbeelding 2 (onderzoeksvraag, hypothese 
opstellen, uitvoeren, resultaten bekijken en conclusies trekken), zal het proefje niet langer alleen een leuk 
trucje zijn, maar bijdragen aan kennisconstructie over een natuurwetenschappelijk fenomeen.  
 

  
Afbeelding 2. Onderzoeks- en ontwerpcyclus (Bron: wetenschapentechnologie.slo.nl) 

 

	
Richtlijn	3.	Bedenken	van	manieren	om	voorkennis	te	activeren	en	om	voorkennis	te	betrekken	
bij	het	leren	
 
Op grond van eerdere ervaringen thuis en op school hebben leerlingen al ideeën en kennis over de thema’s 
die behandeld worden in W&T-lessen. Hoewel de aanwezige concepten het leren kunnen bevorderen, 
kunnen ze het leren ook in de weg zitten. Dit is het geval wanneer leerlingen onvolledige en/of onjuiste 
concepten hebben. Daarom is het belangrijk dat de trainer of docent de voorkennis van leerlingen 
activeert, deze expliciet maakt en blijft betrekken tijdens de activiteit. Dit vereist meer dan enkel het 
activeren van de voorkennis aan het begin van de les. Het gaat om het continu vergelijken en verbinden 
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van de aanwezige kennis met wat er wordt geleerd. Het is belangrijk dat de leerlingen leren dat het 
betrekken van al aanwezige kennis onderdeel is van het proces van onderzoeken en ontwerpen. Het 
vormen van onderzoeksvragen en mogelijke verklaringen (hypothesen) zijn gebaseerd op de al aanwezige 
kennis in de leerling zelf en in de wereld. Tijdens het onderzoek ga je kijken of jouw ideeën over hoe de 
wereld in elkaar zit ook daadwerkelijk gesteund wordt door evidentie. Met het constant betrekken van al 
aanwezige kennis ben je tegelijk bezig met het ontwikkelen van procedurele kennis over het doen van 
onderzoek en onderzoekend leren. Het betrekken van de al aanwezige voorkennis bij de nieuw te leren 
stof kun je op verschillende manieren doen, van eenvoudig tot complexe aanpakken. Een voorbeeld van 
het impliciet betrekken van al aanwezige kennis is door leerlingen bepaalde mechanismen zelf te laten 
uitleggen in hun eigen bewoordingen, waarbij ze worden uitgedaagd om heel precies te zijn in hun 
formuleringen. Het hardop formuleren of opschrijven zorgt ervoor dat de leerling in los moeten komen van 
letterlijke tekst en op zoek moet naar een eigen manier op de lesstof te vertalen. Daarbij gebruikt de 
leerlingen eerdere kennis en ervaringen. Ook leerlingen zelf vragen laten stellen heeft dit effect. Hiervoor 
moet de leerling eerst bij zichzelf te rade wat hij/zij al weet en welke kennis er nog ontbreekt. Hierbij is 
het belangrijk dat de leerling zelf nog geen antwoord kan geven op de vraag. Een meer expliciete manier 
om voorkennis te activeren is het geven van een kennistest of het bevragen van de kennis van vorige les. 
Een meer uitdagende of onderzoekende manier om voorkennis te activeren is door het geven van een 
open-einde opdracht, waarbij de leerlingen de opgedane kennis moeten gebruiken om deze opdracht uit 
te kunnen voeren, bijvoorbeeld de LEGO Mindstorm robot een nieuwe opdracht uit te laten voeren waarbij 
alle programeerstappen gebruikt moeten worden die tot dan toe zijn aangeleerd, maar in andere 
combinaties. Door hiermee bezig te zijn wordt voorkennis geactiveerd en worden leerlingen misschien 
zelfs gestimuleerd om weer even terug te kijken naar de vorige lessen. Een valkuil bij veel aanpakken om 
voorkennis te activeren is dat 1) het activeren maar in een enkele leerling gebeurt en niet bij iedereen, en 
2) dat er alleen aan het begin van de les voorkennis wordt geactiveerd (of soms alleen maar de kennis uit 
de vorige les) en dat deze kennis verder niet bij de les wordt betrokken.   
	

Richtlijn	4.	Contextualiseren	van	de	activiteiten	
 
De reviewstudies over effectief W&T-onderwijs wijzen op het belang van het contextualiseren van de aan te 
leren kennis en vaardigheden. Contextualiseren houdt in dat de kennis en vaardigheden in een voor de 
leerlingen betekenisvolle context worden aangeboden en aangeleerd. Betekenisvol kan betekenen dat het 
aansluit bij een thema waar de klas op dat moment mee bezig is of dat het aansluit bij een actuele situatie 
in de maatschappij. Bijvoorbeeld een authentieke leeromgeving is een manier om te contextualiseren. 
Schroeder, Scott, Tolson, Huang & Leer (2007) concluderen in hun meta-analyse dat contextualiseren een 
grote impact heeft op de cognitieve leerprestaties. Potvin en Hasni (2014) stellen in het verlengde hiervan, 
dat alle studies over contextualiseren ook positieve effecten rapporteren op de interesse, motivatie en 
houding van leerlingen ten aanzien van W&T. Het relevant maken van de aan te leren kennis, vaardigheden 
en houding zorgt ervoor dat leerlingen gaan beseffen dat ze deze kennis en vaardigheden kunnen inzetten 
in situaties die ertoe doen, die ze misschien gaan tegenkomen, die ze helpen een rol te nemen in de 
maatschappij. Daarnaast kan het contextualiseren ook helpen om de al aanwezige kennis naar boven te 
halen en te betrekken bij de activiteit. De koppeling naar de context zie je duidelijk terug in een groot deel 
van de activiteiten van de Saxion Legostudio waar er ontwerpopdrachten worden gegeven die aansluiten bij 
maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee de kennis en vaardigheden die worden opgedaan relevant 
maken. Zo zijn er ontwerpopdrachten voor het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s, waarbij door het 
proces van ontwerpen ook de beperkingen van de nieuwe technologie worden blootgelegd.    
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Richtlijn	5.	Bevorderen	van	samenwerkend	leren	
 
De toepassing van samenwerkend leren in W&T-onderwijs heeft positieve effecten op de cognitieve 
prestaties en is tevens bevorderlijk voor de interesse, motivatie en attitude van leerlingen ten aanzien van 
W&T. Het samenwerkproces moet echter wel adequaat worden voorbereid en begeleid; hoe dient er 
samengewerkt te worden en hoe gaan we dit begeleiden? Deze begeleiding moet zich vooral richten op de 
bevordering van constructieve interactieprocessen in de groepen, zoals het bieden van hulp aan elkaar en 
het voortbouwen op elkaars bijdragen. Samenwerken is een complex proces dat bestaat uit verschillende al 
dan niet overlappende onderdelen zoals: kunnen overleggen, kunnen beargumenteren, overeenstemming 
kunnen bereiken, elkaar respecteren, op je beurt wachten, feedback geven en feedback ontvangen, actief 
luisteren naar iemand, je eigen ideeën kunnen en willen bijstellen, iemand aanmoedigen, kunnen 
discussiëren, tijd bewaken en het samenwerk proces kunnen overzien. Dit kunnen leerlingen niet allemaal 
vanzelf en zal begeleidt of gestructureerd moeten worden. Een manier om het samenwerken te 
structureren is bijvoorbeeld door het inzetten van coöperatieve werkvormen die aangepast worden aan de 
onderwijsdoelen van de Saxion Legostudio (zie bijvoorbeeld www.cooperatiefleren.nl). 

	
Richtlijn	6.	Toetsen	inbouwen	om	het	leerproces	te	bevorderen	(Assesment	for	learning)	
 
In de onderwijskundige literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ‘assessment of learning’ en 
‘assessment for learning’. De reviewstudies benadrukken het belang van ‘assessment for learning’ voor de 
effectiviteit van W&T-onderwijs. Deze vorm van toetsing is gericht op het vaststellen van wat er is geleerd, 
en om te kunnen besluiten over vervolgstappen in het leerproces. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in 
wat leerlingen al weten en kunnen, waar ze (nog) moeite mee hebben, en op welke punten remediëring 
en/of extra oefening nodig is. Leraren kunnen op verschillende manieren het leren toetsen, bijvoorbeeld 
door het stellen van vragen, door leerlingen te observeren, door diagnostische toetsen af te nemen en door 
leerlingenwerk te analyseren. Belangrijk is dat leerlingen actief betrokken worden in dit proces. Leerlingen 
leren meer wanneer ze veelvuldig gedetailleerde feedback krijgen op hun leren en concrete aanwijzingen 
krijgen over hoe hun leren te verbeteren. 
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3. 2 | Tijdens de les 
Begeleiden	door	docent	en	trainer	
 
Niet alleen het voorbereiden van de activiteit volgens de kenmerken van effectief W&T-onderwijs is van 
belang, maar ook de kwaliteit van interactie tussen trainer en leerling tijdens de activiteit. De trainer heeft 
hier de mogelijkheid om feedback te geven, verdieping aan te brengen, kritisch denken te stimuleren en te 
reflecteren op het leerproces. Dit document beschrijft drie richtlijnen voor het begeleiden van lessen door 
de docent of trainer, zie afbeelding 1. 
 

Richtlijn	1.	Dialoog	en	interactie	tussen	docent	en	leerling	
 
De interactie tussen de trainer van de Saxion Legostudio/docent en zijn/haar leerlingen en tussen de 
leerlingen onderling is van groot belang voor de effectiviteit van onderwijs in W&T. De trainer kan de 
kwaliteit van de interactie bevorderen door het stellen van vragen en het geven van feedback. Zo kan de 
trainer vragen stellen die verschillende cognitieve denkniveaus en denkprocessen aanspreken, bijvoorbeeld 
de lagere en hogere orde denkvaardigheden of kritisch en creatief denken. Daarnaast kan de trainer de 
interactie na het stellen van een vraag bevorderen door 1) wachttijd in acht te nemen na het stellen van een 
vraag (vooral bij vragen van hogere cognitieve orde), 2) even te wachten met reageren nadat een leerlingen 
een antwoord heeft gegeven (aangezien leerlingen vaak nog belangrijke toevoegingen doen), 3) 
antwoorden van leerlingen op een meer begrijpelijke en/ of correcte manier te herhalen, 4) te vragen aan 
de andere leerlingen of ze denken dat een antwoord juist is, 5) te vragen of iemand een aanvulling op een 
antwoord heeft, 6) vervolgvragen te stellen om het denken verder te ontwikkelen, 7) vragen eenvoudiger te 
formuleren wanneer een leerling onvoldoende begrip heeft van de leerstof, 8) vragen te stellen die eerder 
geleerde, relevante kennis activeert, zodat het beter mogelijk is voor leerlingen om een antwoord te geven, 
en 9) vragen te stellen die toetsen of de vereiste voorkennis aanwezig is. Wanneer leraren deze en andere 
interactietechnieken toepassen, vergroten ze de kans dat leerzame dialogen ontstaan.  
 

Richtlijn	2.	Doelgericht	en	expliciet	aanleren	van	een	actieve	leerhouding	
 
Op een onderzoekende en ontwerpende manier leren vraagt van leerlingen een andere, meer actieve 
leerhouding. Uit verscheidene reviews blijkt dat het belangrijk is dat de leerkracht expliciet aandacht 
besteedt aan deze houdingsaspecten, zeker wanneer leerlingen nog weinig ervaring hebben met 
onderzoeken en ontwerpen. Effectieve leerkrachten communiceren de gedragingen en houdingen die 
leerlingen moeten tonen en spreken verwachtingen uit ten aanzien hiervan. Ze benoemen dus concreet de 
gewenste houding en aanpak van de leerling. Andere concrete manieren om een actieve leerhouding te 
bevorderen is door expliciet te maken aan welke doelen (inhoudelijke kennis, onderzoekvaardigheden, 
kennis over herkomst van kennis, sociale en 21-eeuwse denkprocessen) er wordt gewerkt, kenbaar maakt 
wat de structuur van de les is, uit te leggen hoe de activiteiten leiden tot het behalen van de doelen, 
expliciete instructie te geven over de toepassing van denkstrategieën en aan te geven hoe er 
samengewerkt kan worden.  
Belangrijk hierbij is dat de activiteit zo wordt vormgegeven dat leerlingen de mogelijkheid en ruimte 
hebben om een actieve houding te laten zien. Activiteiten waarbij alleen maar een stappenplan gevolgd 
moet worden op het tempo van de hele groep, zonder dat er ruimte is voor autonomie, zorgt ervoor dat 
leerlingen passieve volgers worden in plaats van actieve leerlingen die eigenaarschap voelen voor hun 
eigen leerproces.   
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Richtlijn	3.	Doelgericht	en	expliciet	stimuleren	van	een	positieve	leermentaliteit	
 
Daarnaast schept de onderzoekende een ontwerpende manier van leren nog een andere uitdaging. 
Onderzoeken en ontwerpen is per definitie risicovol. Je weet van te voren niet of het gaat lukken. Het gaat 
vaak om open opdrachten waarbij meerdere oplossingen en resultaten goed kunnen zijn en er geen 
zekerheid over een ‘juist antwoord’ bestaat. Daarnaast bevat deze manier van werken een grotere trial-
and-error component, met meer kans op tegenslagen en doet daardoor een groter beroep op het 
doorzettingsvermogen van leerlingen. Dit kan voor een aantal kinderen problematisch zijn. Zeker bij die 
kinderen die sterk gericht zijn op presteren en die geloven dat aanleg een grotere rol speelt bij succes dan 
oefening. Kinderen die denken in termen van aangeboren vermogens zoals “Ik kan dit gewoon niet” of “Ik 
ben niet slim genoeg” zijn kwetsbaarder voor het verliezen van hun motivatie (Dweck, 2000). En dit geldt 
zeker binnen het W&T-domein. Kinderen die sterker geloven dat alleen aanleg een rol speelt bij hoe goed 
je bent in W&T en die vaker denken in termen van “Ik ben niet technisch” of “Ik heb geen 
wiskundeknobbel”, verliezen sneller hun zelfvertrouwen in het bètadomein en zijn minder geïnteresseerd 
in W&T, ondanks dat hun presentaties gelijk zijn aan die van leerlingen die meer geloven in de kracht van 
moeite doen en oefening (van Aalderen et al., 2017).  
 Om W&T-onderwijs te kunnen geven dat een positieve leermentaliteit stimuleert bij leerlingen 
dienen leerkrachten zich bewust te zijn van deze mogelijke negatieve leerhouding van leerlingen en dienen 
ze expliciet aandacht te besteden aan het bevorderen van een groei-gerichte leermentaliteit. Dit begint bij 
de overtuiging dat je jezelf kunt blijven verbeteren in een bepaalde vaardigheid of kennisgebied als je er 
maar moeite in blijft stoppen. Uit onderzoek blijkt een positieve leermentaliteit effecten heeft op de 
motivatie, het cognitief zelfvertrouwen, het zoeken van uitdaging, doorzettingsvermogen en plezier in 
leren van leerlingen. 
 Een positieve leermentaliteit kan gestimuleerd worden door leerlingen en trainers kennis te geven 
over de plasticiteit van het brein (Blackwell et al., 2007), en door leerlingen complimenten te geven die 
gericht zijn op het proces van leren en niet het resultaat of op een vaststaand persoonskenmerk. Trainers 
kunnen dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld te benadrukken dat het uitvoeren van een opdracht een 
leerproces is, en dat leerlingen hun ‘ontwerp-krachten/vermogen’ en ‘onderzoeks-krachten/vermogen’ 
trainen door telkens opnieuw verbeteringen aan te brengen. Daarnaast kunnen trainers een positieve 
leermentaliteit bevorderen door te noemen dat serieuze oefening en uitproberen de verbindingen in je 
hersenen sterker maakt, door (eerlijke) complimenten te geven gericht op het leerproces, de inzet of 
aanpak van de leerling en niet op een vaststaand persoonskenmerk.  

 
3.3	|	Gebruik	van	de	Saxion	Legostudio	Checklist	voor	effectief	onderwijs		
 
De boven beschreven richtlijnen voor het voorbereiden en geven van effectieve lessen in de Saxion 
Legostudio zijn bij elkaar gezet in een praktische checklist die gebruikt kan worden om de kwaliteit van de 
lessen en leerlijnen van de Legostudio te bewaken. Deze checklist kan ingezet worden 1) tijdens het 
ontwikkelen van nieuwe lessen en leerlijnen voor de Saxion Legostudio en 2) voor het blijvend evalueren en 
aanpassen van bestaande lessen en leerlijnen van de Legostudio. Bijlage 1 bevat deze checklist. 
Voortdurend zoeken naar verbetering via een gestructureerde aanpak is de essentie van onderzoekend en 
ontwerpend leren. De Saxion LEGO Education Innovation Studio blijft streven naar de optimalisering van 
het onderwijs in W&T, zodat leerkrachten bereid worden en in staat zijn hoogwaardig onderwijs in W&T te 
verzorgen met onder andere behulp van LEGO Education materialen. 
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4. Richtlijnen voor effectieve docent professionalisering  
 

4.1	introductie	
 
Een belangrijk doel van de Saxion Legostudio is dat scholen bekwaam worden in het zelfstandig 
ontwikkelen en verzorgen van effectief W&T-onderwijs, al dan niet met behulp van LEGO Education 
materiaal. Hiervoor is docent-professionalisering nodig, met als doel dat leerkrachten en docenten in staat 
zijn zelf onderwijsactiviteiten te ontwerpen en te verzorgen die voldoen aan de bovenstaande richtlijnen 
voor effectief W&T-onderwijs met LEGO materialen en dat ze bereid en bekwaam zijn hun eigen W&T-
onderwijsactiviteiten te blijven evalueren en aanpassen. Wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? 
Het Lectoraat Wetenschap en Techniek van Saxion heeft op basis van de kennis over wat effectief W&T-
onderwijs is, de kennis over de ervaren moeilijkheden van pabo-studenten bij het ontwerpen en verzorgen 
van W&T-onderwijs, en de kennis over kenmerken van effectieve opleidingspraktijken, een model 
ontwikkeld voor W&T-onderwijs aan toekomstig leerkrachten op de pabo (afbeelding 2). Het model bestaat 
uit drie fases, te weten Onderdompeling, Abstractie en Doelbewust oefenen. Dit model kan ook ingezet 
worden bij het ontwikkelen en evalueren van W&T-professionalisering in de Saxion Legostudio.  
 De gedachte achter dit model is dat trainers leersituaties creëren vanuit de ‘teach as you preach’ 
gedachte. Wees als trainer een voorbeeld voor de docenten en modelleer de effectieve onderwijsprincipes 
op het terrein van W&T zoals beschreven in de richtlijnen in afbeelding 1: activeer en betrek de voorkennis 
van docenten, plaats de te leren kennis en vaardigheden in een betekenisvolle context, zet de 
Legomaterialen op een functionele wijze in, geef docenten rijke, gedetailleerde feedback, pas de principes 
van ‘assessment for learning’ toe, besteed expliciet aandacht aan de leerhouding (nagaan hoe de houding 
is en waar wil je naar toe werken), bevorder leerzame dialogen met behulp van interactietechnieken, en laat 
de docenten samenwerken en begeleid deze samenwerking. De indeling in 1) Het voorbereiden van een les 
en 2) Wat je doet tijdens de les, is dus ook goed te hanteren bij het voorbereiden en verzorgen van docent 
professionalisering.   
 

4.2	Ontwerpmodel	voor	vormgeven	van	W&T-professionalisering	in	de	Legostudio	
 
Het ontwerpmodel voor onderwijs in W&T kent drie fasen, te weten: onderdompeling, abstractie, en 
doelbewust oefenen, zie afbeelding 3. Deze fases kunnen ook toegepast worden bij 
docent-professionalisering in de Legostudio.   
 
 

 
 
 
 
Afbeelding 3. Model voor W&T-professionalisering 

Reflectie en 
abstractie 

Onderdompelin
g  

Doelbewuste 
oefening 
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Fase	1:	Onderdompeling	
De eerste fase is gericht op het onderdompelen van leerkrachten en docenten in Wetenschap en 
Technologie. Dit kan uitstekend in de Legostudio, waarbij er veel materialen liggen om direct mee aan de 
slag te gaan. De nieuwsgierigheid kan geprikkeld worden door ze concrete fenomenen te laten ervaren die 
gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld luchtdruk, hefbomen en krachten, of ze aan het werk te zetten met het 
programmeren van robots. Creëer situaties die verwondering over de fenomenen en technieken ontlokken 
en die daarmee aanzetten tot het formuleren van vragen en uiteindelijk het doen van onderzoek of het 
maken en toetsen van een ontwerp.  
 Het onderzoeken en ontwerpen in de fase onderdompeling heeft tot doel de nieuwsgierigheid en 
interesse op te wekken, de docent te laten nadenken over hoe je onderwijs in Wetenschap & Technologie 
kunt verzorgen aan leerlingen in het basisonderwijs en ze rijke beelden te bieden over hoogwaardig 
onderwijs in W&T. Om de (cognitieve) betrokkenheid, activiteit, interesse en motivatie van de docenten te 
verhogen, is het essentieel om docenten direct in de eigen praktijk aan de slag te laten gaan met W&T. 
Wanneer docenten datgene wat ze ervaren en leren direct moeten toepassen in de onderwijspraktijk, wordt 
de wil de wil om te weten, om te begrijpen, om te delen, om te bereiken en om kritisch te zijn bevorderd. 
Het onderdompelen kan niet op alle facetten tegelijk en er zal per onderwijs-eenheid een keuze moeten 
worden gemaakt waar de onderdompeling zich op richt, bijvoorbeeld op de verwondering over 
technologie, onderzoekend/ontwerpend bezig zijn, de eigen leermentaliteit van de docent of 
kennismaking met de materialen van de Saxion Legostudio.  
 
Fase	2:	Abstractie	
Zorg na de onderdompeling voor reflectie. De focus van de reflectie is afhankelijk van het doel van het 
leerproces en kan zich daarom op verschillende zaken richten, zoals: vakinhoud (‘Wat heb je ontdekt over 
pneumatiek?’), vaardigheden (‘Op welke wijze hebben jullie het onderzoek/ontwerp ingericht?’), ervaringen 
(‘Hoe vond je deze manier van werken?’), attitude (‘Hoe sta je ten opzichte van dit type onderwijs?’, ‘Hoe 
sta je ten opzichte van W&T?’), (vak-)didactiek (‘Wat is je rol als leerkracht bij dit soort onderwijs?’), leer-
mentaliteit (‘Hoe denk je over je eigen ontwikkelmogelijkheden op het gebied van W&T en het onderwijzen 
hiervan?’) en zelfvertrouwen (‘Denk je dat het je lukt om W&T in je onderwijs te gaan integreren en flexibel 
in te spelen op wat er gebeurt?’). Tijdens en/ of na de reflectie geef je ruimte om te theoretiseren. Benut 
hierbij de mogelijkheden van beelden en voorbeelden. Ook voor het theoretiseren geldt dat de focus 
afhankelijk is van de doelen die voor het leerproces zijn gesteld. Het theoretiseren dient vooral gericht te 
zijn op de kenmerken die je terugziet hoogwaardig W&T-onderwijs (zie ook afbeelding 1): 
 
1 | Het ontwerpen en structureren van een Legoactiviteit 

a) Kiezen en formuleren van leerdoelen uit vijf dimensies 
b) Selecteren en combineren van hands-on en minds-on activiteiten  
c) Bedenken van manier om voorkennis te activeren en om voorkennis te betrekken bij het leren 
d) Contextualiseren van de activiteiten 
e) Bevorderen van samenwerkend leren 
f) Toetsen inbouwen om het leerproces te bevorderen (Assesment for learning) 

 
2 | Begeleiden door docent en trainer 

a) Dialoog en interactie tussen docent en leerling 
b) Doelgericht en expliciet aanleren van een actieve leerhouding 
c) Doelgericht en expliciet stimuleren van een positieve leermentaliteit 
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Doel van de reflectie en het theoretiseren is het verdiepen, verbreden en verrijken van de (vak-)kennis, de 
(didactische) vaardigheden en houdingen van de docenten ten aanzien van Wetenschap & Technologie.  
 
Fase	3:	Doelbewust	oefenen	
Abstractie biedt docenten een verdiepend inzicht in onderwijs in Wetenschap & Technologie, maar leidt 
niet zonder meer tot de benutting van deze inzichten in de onderwijspraktijk. Zorg daarom na de 
onderdompeling en abstractie voor een fase waarin docenten doelbewust oefenen met het ontwerpen en 
verzorgen van onderwijs in Wetenschap & Technologie. Dit proces van oefenen vloeit logisch voort uit de 
onderdompeling (fase 1) en de reflectie op het proces en het theoretiseren (fase 2). Het doel van het 
leerproces van de docent bepaalt dus waarmee ze in de onderwijspraktijk oefenen. Om het leerrendement 
van de doelbewuste oefening te verhogen kan ervoor worden gekozen om om het onderwijs dat de docent 
geeft te filmen. Op basis van de beelden kan de docent reflecteren en leerpunten formuleren voor een 
volgende oefening in de praktijk. De beelden worden daarnaast benut om feedback te krijgen op het eigen 
handelen van anderen, zoals mede cursisten, collega’s op school, of de trainers. Tevens kunnen de 
beelden benut worden om verder te theoretiseren. De doelbewuste oefening kan door het filmen en 
reflecteren en theoretiseren dus weer leiden tot abstractie (fase 2). Het onderwijs dat de docenten 
ontwerpen en verzorgen spiegelt het onderwijs zoals zij dat hebben ervaren tijdens de onderdompeling 
(fase 1), zodat er sprake is van ‘teach as you preach’. 
 
Dit model zorgt ervoor dat voor dat de activiteiten die de docenten zelf uitvoeren overeenkomen met de 
kenmerken van effectief W&T-onderwijs, én dat alle kenmerken en principes geëxpliciteerd worden in de 
abstractie en reflectie fase. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de onderzoeks- en ontwerpactiviteiten die de 
docenten zelf uitvoeren de vijf dimensies van W&T bevatten en stimuleren (procedurele dimensie, 
epistemische dimensie, conceptuele dimensie, sociale dimensie en het stimuleren van 21 eeuwse 
denkvaardigheden) en dat tijdens of na de activiteiten expliciet benoemd wordt welke dimensie wanneer 
aan de orde komen.  
 Toepassen van dit model bij docent-professionalisering in de Legostudio zorgt ervoor dat een 
aantal specifieke knelpunten die ervaren worden door de legostudio worden ondervangen. Een knelpunt is 
dat docenten soms de overtuiging hebben dat wanneer ze LEGO materialen gebruiken ze als vanzelf aan 
W&T-doelen werken. Door tijdens fase 2 te abstraheren en te reflecteren leren docenten beseffen dat de 
Legomaterialen die gebruikt worden maar één van de vele mogelijkheden zijn om aan W&T doelen te 
werken en leren ze om vanuit een meer abstract niveau naar W&T onderwijs te gaan kijken, in plaats van 
alleen op een praktisch en operationeel niveau. 
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5. Afsluiting 
 
Dit document bevat richtlijnen voor het ontwerpen en verzorgen van effectief onderwijs binnen de Saxion 
Legostudio en de professionalisering van docenten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de visie van de 
Saxion Legostudio zelf en wetenschappelijk onderzoek naar effectief W&T-onderwijs. De belangrijkste 
overkoepelende leidraad voor kwalitatief hoogstaand W&T-onderwijs is dat het onderzoekend en 
ontwerpend leren dat leerlingen en docenten ondergaan op een goede manier begeleid moet worden. Het 
teveel loslaten van de leerlingen en docenten blijkt weinig effectief voor het leerproces. Op welke manier 
deze begeleiding plaats zou moeten vinden is afhankelijk van meerdere factoren zoals de (voor)kennis en 
ervaring van leerlingen met onderzoeken en ontwerpen, de vakinhoudelijke lesdoelen, de leerdoelen op het 
gebied van denkvaardigheden en houdingen. De begeleiding kan plaatsvinden op verschillende niveaus, 
zoals in de vormgeving en kenmerken van de opdrachten (het structureren), in de begeleiding en feedback 
van de docent, zowel op het inhoudelijke als op het procesmatige vlak. Om de juiste begeleiding te kunnen 
bieden zal de trainer of docent voor elke les of leeractiviteit opnieuw moeten kijken naar welke behoefte er 
is voor deze les en deze leerdoelen. De richtlijnen die beschreven zijn in dit document kunnen handvatten 
bieden voor het voorbereiden van de gewenste begeleiding en het geven van de juiste begeleiding tijdens 
de lessen en leeractiviteiten. Deze richtlijnen zijn belangrijk voor begeleiden van onderzoekend en 
ontwerpend leren bij leerlingen en ook bij het professionaliseren van docenten, zodat niet alleen de 
huidige lichting jonge kinderen geïnteresseerd raakt in natuurwetenschap en technologie, maar dat W&T 
ook daadwerkelijk duurzaam verankerd raakt in ons onderwijs.  
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         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

Bijlage 1: Checklist 

Checklist Effectief Lego-onderwijs 
Activiteit:                                                                                                                                                                                     -        

Doelgroep: :                                                                                                                                                                                -   

Omvang en duur van de activiteit: :                                                                                                                                          -   

1| Voorbereiden van de activiteit :  Ontwerpen en structureren van de Legoactiviteit  
Ontwerprichti jn  Beschri jv ing activiteit  Evaluatie en 

aanpassing 
1| Doelen formuleren:  
 
Op welk(e) domein(en) is de activiteit gericht? 
Omcirkel. 
 
 
Geef aan op welke van onderstaande 
dimensie(s) de activiteit betrekking heeft: 
 

 

 

 

 

 

Krachten; Energie; Licht & kleur; Elektriciteit; Zinken, drijven & 
zweven; Lucht; Geluid; Magnetisme; Eigenschappen van 
materialen; Constructies; Overbrengingen; Geautomatiseerde 
systemen, anders. 

 

Conceptuele dimensie 
Welke vakconcepten worden de leerlingen 
aangeleerd? Welke inhoudelijke concepten kennen 
ze al? Waar wordt op voortgebouwd? 
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         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

 
Procedurele dimensie 
Welke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden worden 
aangeleerd of verder ontwikkeld? Wat kunnen ze al? 
Waar wordt op voortgebouwd? 
Bijv. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen op een 
systematische wijze hun data bijhouden? Hoe ga je 
leerlingen helpen bij het trekken van conclusies?  

 

 

 

  

Epistemische dimensie 
Op welke manier wordt leerlingen geleerd of bewust 
gemaakt hoe onze kennis tot stand komt en waar 
deze vandaan komt? Reflecteren leerlingen op de 
kwaliteit van hun eigen bevindingen en gevonden 
bewijs? Wordt er een link gelegd tussen hun eigen 
dataverzameling en dataverzameling in de 
wetenschap? Wordt gereflecteerd op het begrip 
‘waarheid’? 
 

 

 

  

Sociale dimensie  
Op welke manier leren leerling de sociale dimensie 
van wetenschap kennen? Bevat de activiteit ruimte 
voor het communiceren over inzichten en 
bevindingen, logisch redeneren en argumenteren, 
debatteren en discussiëren? Hoe worden leerlingen 
bewust gemaakt dat deze communicatie bijdraagt 
aan kennisconstructie? 
 

 

 

  

21 eeuwse denkprocessen 
Welke denkprocessen worden tijdens de activiteit 
expliciet gestimuleerd? Omcirkel. 
 
Hoe worden deze denkprocessen gestimuleerd en 
wordt dit expliciet of impliciet gedaan? 

 

 

Kritisch denken, creatief denken, problem-oplossen, 
samenwerken, nieuwsgierige houding, onderzoekende 
houding. 
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         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

2| Hands-on en minds-on 

Welke hands-on activiteiten zitten er in de activiteit? 
Hoe dragen deze hands-on activiteiten bij aan het 
leren in de vijf dimensies (minds-on)? Hoe worden de 
hands-on en minds-on activiteiten gerelateerd aan 
elkaar? 

 

 

 

  

3| Activeren en betrekken van 
voorkennis 

Welke oriënterende vragen kunnen er gesteld 
worden om de voorkennis van elke leerling te 
activeren? Welke hands-on activiteiten kunnen er 
gedaan worden om voorkennis te activeren? Is dit 
vooral herhaling van vorige les of bijeenkomst of is is 
er een uitdagende taak van gemaakt? 

- Welke oriënterende vragen kunnen er gesteld 
worden om het denken over de vakconcepten te 
stimuleren? 

- Welke oriënterende vragen kunnen er gesteld 
worden om het denken over de procedures van 
onderzoeken en ontwerpen te stimuleren? 

- Op welke manier wordt er tijdens de activiteit voor 
gezorgd dat leerlingen de nieuwe informatie blijven 
vergelijken met al bestaande kennis? 

- Hoe wordt de voorkennis gerelateerd aan het 
opstellen van verwachtingen, mogelijke verklaringen, 
hypothesen? En wordt hierop terug gekomen tijdens 
het onderzoeken of ontwerpen? 
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         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

 

4| Contextual isering 

Wordt er een connectie gemaakt tussen deze les en 
een vorige les? 

Welke voor de leerlingen bekende context wordt 
gebruikt om de vakinhoud te introduceren? 

Is er voor de leerlingen een bekend probleem of 
vraagstuk dat gebruikt wordt? 

 

 

  

5|Assesment for Learning 

Op welke manier wordt er vastgesteld wat er is 
geleerd? (vragen stellen, observatie, diagnostisch 
toetsen, analyseren leerlingen werk) 
 

Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen zich niet alleen 
richten op het resultaat, maar ook op het proces? 

Hoe wordt vastgesteld wat de volgende leer-stap is? 
Wordt de leerling hierbij betrokken?  

Welke leerdoelen worden getoetst en welke niet? 

 

 

  

6|Samenwerkend leren 

Op welke manier wordt leerlingen aangeleerd hoe ze 
effectief kunnen samenwerken?  

Wordt er een koppeling gelegd naar de sociale 
dimensie, dus expliciet aandacht besteed aan 
waarom samenwerken hoort bij onderzoeken en 
ontwerpen? 
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         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

2| Handelen ti jdens de activiteit .  Interactie en dialoog  
 

Handeling Beschri jving  Evaluatie en 
aanpassing 

7| Dialoog 
 
Welke lagere en hogere orde denkvragen* kunnen er worden 
gesteld? 
 
Welke vragen ga je de leerlingen stellen tijdens het ontwerpen? 
 
Welke vragen ga je de leerlingen stellen tijdens het uittesten van de 
ontwerpen?  
 
Welke vragen ga je stellen om het leren van de leerlingen ten aanzien 
van de vakconcepten, onderzoeks- en samenwerkvaardigheden te 
bevorderen? 
 
Er wordt aandacht besteed aan de volgende interactie-regels: 
- Wachttijd in acht nemen na stellen vraag 
- Wachten met reageren op antwoord 
- Antwoorden herhalen 
- Andere leerlingen erbij betrekken 
- Leerlingen vragen naar aanvullingen  
- Vervolg/verdiepende/kritische vraag stellen 
 
* zie bijlage checklist voor vraag-stammen 

 

 

 

 

8| Actieve houding bi j  leerl ingen 
Op welke manier wordt er aandacht besteed aan het stimuleren van 
een actieve leerhouding? 
 
Er wordt gelet op volgende aandachtspunten: 
-  Expliciet maken aan welke leerdoelen wordt gewerkt 
-  Structuur van de les duidelijk maken 

  

34



 

         Saxion Lego Education Innovation Studio 
 

- Uitleggen hoe activiteiten bijdragen aan behalen van doelen 
- Expliciet ingaan op denkstrategieën 
- Expliciet uitleggen hoe er samengewerkt dient te worden 
- Expliciet uitleggen hoe en wanneer leerlingen elkaar feedback 
geven 
- Duidelijk maken hoe er gewerkt dient te worden en hoe er met de 
materialen dient te worden omgegaan 
 
9|Groei-mental i teit  st imuleren bi j  leerl ingen 
 
Op welke manier wordt er aandacht besteed aan het stimuleren van 
een groei-mentaliteit? 
 
Er wordt gelet op volgende aandachtspunten: 
- Er wordt duidelijk gemaakt dat het uitvoeren van een opdracht een 
leerproces is, en dat leerlingen hun ‘ontwerp-krachten/vermogen’ en 
‘onderzoeks-krachten/vermogen’ trainen door telkens verbetering aan 
te brengen 
- Er wordt duidelijk gemaakt dat je op twee manier om kunt gaan met 
tegenslagen tijdens het uitvoeren van de opdracht: vanuit een fixed-
mindset gedachte of vanuit een groei-mindset gedachte 
- Er wordt uitgelegd dat serieuze oefening en uitproberen de 
verbindingen in je hersenen sterker maakt 
- Er worden (eerlijke) complimenten gegeven  
- De complimenten zijn gericht op het leerproces en niet het resultaat  
- De complimenten zijn gericht op de inzet en aanpak van een leerling 
en niet op een vaste kwaliteit van een leerling 
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STAP 3| Evaluatie en aanpassen  
 

Onderwerp Beschri jving  Evaluatie en aanpassing 
10| Bekijk samen met een collega de evaluatie-punten 
zoals hierboven beschreven. Welke punten kunnen 
verbeterd worden? Welke wil je als eerste aanpakken? 
Hoe ga je dit doen? 
 

Hoe ga je toetsen of de doelen zijn behaald? Hoe toets 
je of de leerlingen de succescriteria hebben behaald? 
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Bijlage 2: Koppeling van bestaande Legostudio activiteiten aan kerndoelen SLO 
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Bijlage 3: Onderzoeksvaardigheden 
 

Basisvaardigheden Omschrijving 
Observeren 
 

Leerling kan de zintuigen gebruiken om informatie te verzamelen 
over een object of gebeurtenis. Bijvoorbeeld door te constateren dat 
een object geel of zwaar is. 

Gevolgtrekkingen maken Leerling kan een ‘doordachte voorspelling’ doen over een object op 
basis van eerder verzamelde data of informatie. Leerling bedenkt een 
verklaring bij een gebeurtenis. Bijvoorbeeld zeggen dat het object 
waarschijnlijk gezonken is omdat het zwaar is.  

Meten Leerling kan metingen of schattingen maken om de dimensies van 
een object of gebeurtenis te beschrijven. Bijvoorbeeld het gebruiken 
van een liniaal om de lengte van de tafel te meten of het gebruik van 
een thermometer om de temperatuur van een persoon te meten.  

Communiceren Leerling kan woorden of grafische symbolen gebruiken om een actie, 
object of gebeurtenis te omschrijven. Bijvoorbeeld het beschrijven 
van het verschil in groei van een plant na twee weken (of dit in een 
grafiek zetten). 

Classificeren Leerling kan objecten en/of gebeurtenissen groeperen en ordenen op 
basis van eigenschappen of criteria. Bijvoorbeeld het ordenen van 
alle grote objecten bij elkaar of alle even zware objecten. 

Voorspellen Leerling kan voorspellingen doen over de uitkomsten van een 
toekomstige gebeurtenis op basis van een patroon of bewijs. 
Bijvoorbeeld het voorspellen van de hoogte van een plant na twee 
weken of het voorspellen welke objecten blijven drijven en zinken. * 

 
Geïntegreerde 
vaardigheden 

Omschrijving 

Identificeren en 
controleren van 
variabelen 

Leerling kan variabelen identificeren die een uitkomst (van een 
experiment) kunnen beïnvloeden, door alleen de onafhankelijke 
variabele te manipuleren. Bijvoorbeeld het begrijpen dat wanneer je 
wilt weten of het volume van een object invloed heeft op het zinken of 
blijven drijven in water, de massa/het gewicht van de objecten 
hetzelfde moet zijn.  

Definiëren van 
operationalisatie 

Leerling weet hoe een variabele gemeten moet worden in een 
experiment. Bijvoorbeeld het stellen dat het groeien van een plant elke 
week in centimeters gemeten zal worden.  

Formuleren van 
hypotheses 

Leerling kan de verwachte uitkomst van een experiment 
verklaren/uitleggen. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat hoe minder 
lucht er in een voorwerp zit, hoe groter de kans is dat het voorwerp 
zinkt 

Interpreteren van de 
data 

Leerling kan data organiseren en hieruit conclusies trekken. 
Bijvoorbeeld het bijhouden van de objecten die blijven drijven of zinken 
en de conclusie trekken dat wanneer er veel lucht in het object zit, het 
object blijft drijven. 

Experimenteren  Leerling kan een experiment uitvoeren, wat het volgende inhoudt: 
vragen stellen, hypothese opstellen, identificeren en controleren van 
variabelen, definiëren van deze variabelen, het ontwikkelen van een 
‘eerlijk’ experiment en het interpreteren van de resultaten. Het is dus 
het hele proces.  

Formuleren van 
modellen 

Leerling kan een mentaal of fysiek model creëren van een proces of 
gebeurtenis. Bijvoorbeeld het model van de processen die komen 
kijken bij het drijven en zinken (dichtheid vloeistof,  volume en massa 
object)  
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Samenwerkingsvaardigheden 
 

Basisvaardigheden Voortgezette vaardigheden Gevorderde vaardigheden 
Elkaars naam gebruiken Vragen stellen aan elkaar Je in het standpunt van een 

ander verplaatsen 
Elkaar aankijken tijdens het 
praten 

Reageren op wat een ander zegt  Verschil van mening accepteren 

Vriendelijk op elkaar reageren Af en toe herhalen en 
samenvatten wat iemand zegt 

Ook op langere termijn een 
goede relatie behouden 

Elkaar gelegenheid geven om 
mee te doen 

Elkaar vragen hardop te denken  Overeenstemming bereiken 

Een inbreng durven hebben Elkaar een complimentje geven Kritiek formuleren op ideeën, niet 
op personen 

Zo duidelijk praten dat anderen je 
kunnen verstaan 

Ondersteunende opmerkingen 
maken 

Met elkaar problemen oplossen 

Meewerken aan de 
groepsopdracht 

Met alle groepsleden 
samenwerken 

Op een vriendelijke manier 
zeggen dat je het ergens niet 
mee eens bent 

Luisteren naar elkaar Elkaar aanbieden iets uit te 
leggen 

Verschillende ideeën integreren 

Elkaar uit laten praten Hulp vragen aan een ander  Ideeën verder uitbouwen 
De inbreng van een ander 
accepteren 

Elkaar helpen zonder voor te 
zeggen 

De groep stimuleren, motiveren 

Materiaal met elkaar delen Het werk plannen  
Bij je groepje blijven Richting geven aan de uitvoering 

van de taak 
 

Om de beurt praten Af en toe de voortgang 
samenvatten 

 

Aan de taak doorwerken tot deze 
af is  

Elkaar herinneren aan de 
voortgang 

 

Rustig praten en werken   
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