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In 2020 moeten alle basisscholen in Ne-
derland structureel wetenschap en tech-
nologie (W&T) aanbieden in het onderwijs 
(Nationaal Techniekpact 2020). Basisscho-
len moeten dus, meer dan nu het geval is, 
hieraan aandacht gaan besteden. Echter, 
het ontbreekt veel leraren aan de daar-
voor noodzakelijke vakinhoudelijke en 
vakdidactische kennis. Ook is de tijd die 
nu besteed wordt aan W&T beperkt; veel 
tijd gaat naar de kernvakken taal en reke-
nen. Een mogelijke oplossing voor dit pro-
bleem is het integreren van taal en W&T. 
Op die manier leren kinderen de taal van 
het vak en krijgen zij beter toegang tot de 
inhoud van het vak. In samenwerking met 
onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
en een expertleraar is een taalgerichte 
lessenserie van zes lessen over drijven en 
zinken voor leerlingen van groep 4 ont-
worpen. 

Drijven en zinken
De meeste kinderen hebben al bepaalde 
ideeën over de principes van drijven en 
zinken (zie het rode tekstblok hiernaast 
voor de basisprincipes) voordat ze er les 

in hebben gehad. Deze ideeën zijn echter 
vaak nog onvolledig of onjuist. Leerlingen 
zoeken vaak de verklaring van drijven en 
zinken in slechts één oorzaak: grootte, 
gewicht of vorm van het materiaal. Bo-
vendien blijven ze vaak hardnekkig vast-
houden aan hun oorspronkelijke ideeën. 
Onderwijs waarbij leerlingen correcte con-
ceptuele kennis ontwikkelen over de feno-
menen drijven en zinken is dus belangrijk. 

Zinken is het dalen van een voor-

werp in water. Een voorwerp zinkt als 

de massadichtheid groter is dan die van 

zijn omgeving, zoals bij bijvoorbeeld 

een knikker het geval is. De massa-

dichtheid drukt uit hoeveel massa van 

dat materiaal aanwezig is in een be-

paald volume.

Het tegenovergestelde van zinken is 

drijven. Dit gebeurt wanneer de mas-

sadichtheid kleiner is dan dat van de 

omgeving, zoals bij bijvoorbeeld hout 

in water het geval is. 

Bron: wikipedia

Veelal worden W&T-lessen ontworpen vol-
gens de stappen van de empirische cyclus 
(zie bijvoorbeeld Kemmers & Van Graft, 
2007). In deze lessenserie stonden echter 
de stappen in het denkproces van de leer-
lingen centraal. Bij het ontwerpen van de 
lessen was steeds de vraag hoe bepaalde 
lesactiviteiten bepaalde ‘denkstappen’ in 
gang konden zetten. De lessen confron-
teerden de leerlingen op allerlei manieren 
met de fenomenen drijven en zinken, om 
zo het denken hierover op gang te bren-
gen. Leidraad daarbij vormde het overkoe-
pelende leerdoel: kunnen verklaren waar-
door (wanneer) iets drijft of zinkt. 

Denkstappen 
In de lessenserie stonden de volgende 
denkstappen en begrippen (cursief ge-
drukt) centraal: 

•  Alles valt omlaag; dat komt door de 
zwaartekracht, de aarde die alles aan-
trekt. 

•  Wat omlaag gaat, wordt op een bepaald 
moment tegengehouden. De aantrek-
kingskracht van de aarde is niet zo sterk 
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dat die een voorwerp dwars door de ta-
fel heen kan trekken.

•  De tafel houdt dus iets tegen. Wat ge-
beurt er als een voorwerp op water 
komt? Water houdt ook tegen. De op-
waartse kracht van water kun je als het 
ware voelen door piepschuim onder te 
duwen.

•  Soms – en wanneer dat is komt later – 
gaat een voorwerp gewoon door het 
water heen ‘in z’n val naar beneden’. Dan 
zinkt het. De opwaartse kracht kan het 
voorwerp blijkbaar niet omhoog krij-
gen/houden. 

•  Dat ‘soms’ is: als de dichtheid van dat 
materiaal groter is dan de dichtheid 
water.

•  De leraar legt uit (a) wat materiaal is en 
(b) wat volume is en (c) wat volume per 
eenheid (dichtheid) is.

•  Voor een eerlijke vergelijking moet het 
volume hetzelfde zijn.

•  Als je evenveel klei met evenveel water 
vergelijkt, dan is klei zwaarder en zinkt.

•  Gewicht per volume bepaalt dus of een 
voorwerpen zal drijven of zinken. 

Aan de hand van proefjes (piepschuim 
onder water duwen, waterstijging meten, 
gewicht van materialen wegen, etc.) en 
het redeneren hierover, werden leerlingen 
gestuurd in hun denken over drijven en 
zinken.

Bevorderen van taalvaardigheid 
Goed kunnen redeneren over fenomenen 
zoals drijven en zinken, vraagt om een 
goede taalvaardigheid: leerlingen moeten 
beschikken over ‘onderzoekstaal’ (zoals 
voorspellen, verklaren) en over specifieke 
vaktermen (zoals gewicht, volume). Bo-
vendien moeten ze ingewikkelde zinscon-
structie kunnen toepassen (als…dan, ik 
voorspel dat het blokje hout blijft drijven, 
doordat…, etc.). Als de leraar expliciet aan-
dacht besteedt aan de taal die nodig is bij 
het vak, komt dit de taal- en de denkont-
wikkeling van leerlingen ten goede. 
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Taal én denken centraal
Elke les werd voorbereid met behulp van 
een zogenaamd hypothetisch leertraject 
(Simon, 1995), ook wel HLT genoemd. Dat 
houdt in dat er voorafgaand aan elke les is 
nagedacht over de volgende vier dingen: 
(1) leerdoelen in deze les (wat wil ik berei-
ken?), (2) beginsituatie (welke voorkennis 
veronderstel ik?), (3) lesactiviteiten (welke 
activiteiten ga ik uitvoeren?) en (4) veron-
derstellingen over hoe de lesactiviteiten 
de beoogde denkactiviteit bij leerlingen 
bevorderen. Het HLT biedt een geschikt 
kader om, behalve de conceptuele ontwik-
keling, de ontwikkeling van vaktaal tijdens 
de W&T-lessen te bevorderen (zie Smit, 
2013).

Aanbevelingen
Wil je ook aan de slag met het ontwerpen 
en uitvoeren van taalgerichte W&T-lessen 
op basis van een HLT? Let daarbij op de vol-
gende zaken: 

Leerdoelen: Formuleer naast een natuur-
kundig doel altijd een taaldoel. Beperk je 
daarbij niet alleen tot vaktaalwoorden (bij-
voorbeeld zwaartekracht), maar neem ook 
onderzoekstaal (bijvoorbeeld ‘hypothese’) 
en zinsconstructies (bijvoorbeeld ‘ik denk 
dat het voorwerp zal zinken, doordat…’) 
mee.

Beginsituatie: welke voorkennis veronder-
stel ik? Denk niet alleen na over de (reeds 
verworven) inzichten van de leerlingen, 
maar ook over de begrippen en talige 
redeneringen waarover de leerlingen mo-
gelijk al beschikken. Je kunt bijvoorbeeld 
van tevoren korte diagnostische gesprek-
jes met leerlingen voeren, om vast te stel-
len wat hun conceptuele en talige start-
situatie is. 

Lesactiviteiten: welke activiteiten ga ik uit-
voeren? Bedenk met welke activiteiten 
je de denkprocessen van leerlingen be-
vordert en de leerdoelen bereikt. Talige 
leerdoelen impliceren communicatie tus-
sen de leerlingen onderling en/of tussen 
de leraar en de leerlingen: de leerlingen 
zullen actief aan de slag moeten met de 
benodigde vaktaal. Als leraar zal je de 
leerlingen door middel van vragen en re-
acties uitdagen om met elkaar daarover 
te praten. Dit betekent bijvoorbeeld: zelf 
minder praten, luisterresponsen geven, 
vragen en reacties doorspelen naar ande-
re leerlingen of reageren met een prikke-
lende bewering (bijvoorbeeld: ‘ik denk dat 
deze grote stok blijft drijven’) in plaats van 
met een (suggestieve) vraag (‘denk je dat 
deze stok zal drijven?’). Ook kan de leraar 
gebruikmaken van taalondersteunende 
middelen, zoals een ’groeiwoordenlijst’ 
(Smit, 2013), waarop nieuwe woorden en 
betekenissen per thema steeds worden 
aangevuld. 

Veronderstellingen over hoe de lesactiviteiten 
mentale activiteit bevorderen die nodig is om 
de leerdoelen te realiseren. Denk na over de 
relatie tussen de activiteiten en de denk-
stappen. Zo voorkom je dat je activiteit 
slechts ‘een leuk proefje’ was. 
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Mijn zoon is een pientere jongen. Niet het type dat op school alleen 

maar A-scores haalt, maar wel zo een die vriend en vijand verrast met 

schrandere opmerkingen en filosofische vragen. En die in de kleuter-

klas zulk kattenkwaad bedacht dat de juf in haar lange loopbaan niet 

eerder had meegemaakt.

In groep 3 bleek hij wat achter te blijven met lezen en spelling. Op zich 

geen alarmerende scores, maar toch viel al snel het woord dyslexie. 

Of we hem niet eens moesten laten testen? Dat vonden wij wat voor-

barig. Hij vond lezen gewoon niet leuk, vooral omdat de boekjes voor 

beginnende lezers hem niet konden boeien. Hij had vooral een hekel 

aan die boekjes over voetballende jongetjes met zo’n AVI M3-naam 

(Bas, Tom of Sam) – die waren “allemaal 

hetzelfde”… De uitdaging was om hem 

überhaupt aan het lezen te krijgen, dan 

zouden naar ons idee leesvaardigheid, 

tempo en spellen vanzelf volgen. 

Thuis zochten we naar manieren om hem 

zoveel mogelijk letters, woorden en tek-

sten voor te schotelen. Net als veel zes-

jarige jongetjes was hij amper weg te 

houden bij de computer, dus regelden we 

een typecursus voor hem. Zo maakte hij 

ongemerkt flink wat leesmeters, waarbij 

hij ook nog eens moest opletten in welke 

volgorde de letters nu precies stonden. Maar op school bleef het lezen 

een probleem. Vanwege zijn vindingrijkheid hielden de juffen hem nog-

al kort. Ook bij de vakken waar hij meer aankon dan gemiddeld, mocht 

hij niet zelfstandig aan de slag met plustaken. Dan zou hij maar misbruik 

maken van die vrijheid. Begrijpelijk vanuit het perspectief van klassen-

management, maar wel jammer dat hij hierdoor de nodige uitdaging 

miste.

Gelukkig kreeg hij in groep 4 een juf die het allemaal anders deed. Een 

juf die zich weinig gelegen liet liggen aan roosters, weekplannen en een 

vaste dagindeling. Een juf die aan het eind van de dag nooit de stof af 

had. Maar ook een juf die verhalen vertelde. Die buiten de kaders dacht. 

Die niet steeds met de geijkte AVI-boekjes kwam aanzetten, maar met 

veel moeilijkere maar daardoor ook fascinerendere boeken. Een juf die 

mijn zoon aan het lezen kreeg. Nu, op zijn elfde, leest hij zonder moeite 

de Voetbal International. Over voetballende mannen, die soms gewoon 

Bas Dost heten, alsof het AVI E3 is… En dat deze wat chaotische juf hem 

nooit fatsoenlijk de tafels tot tien heeft geleerd, nemen wij haar niet 

kwalijk. Hij leest!

is moeder van twee kinderen van 11 

en 13, en werkt als coördinator SharePoint bij een Gelderse organisatie 
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Van Tom naar Bas 

Voorbeeld van een Hypothetisch leertraject
1.  Natuurkundige doelen en taaldoelen

De leraar formuleert een natuurkundig doel: de leerlingen begrijpen dat of iets 

gaat drijven of zinken afhangt van de combinatie van het gewicht en het volume: 

iets wat zwaar en groot is kan drijven, iets wat licht en klein is kan zinken.

Naast dit natuurkundige doel kiest de leraar ook twee taaldoelen: de leerlingen.

•	 	gebruiken	de	begrippen	gewicht,	volume,	waterpeil	en	stijgen	in	hun	uitleg.	

•	 	gebruiken	samengestelde	zinsconstructies	‘als…,	dan…’	in	hun	uitleg	(bijvoor-

beeld: als ik een steen in het water leg, dan zal de steen zinken).

2.  Beginsituatie

Ten aanzien van natuurkundig doel: Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre groot-

te (volume) en gewicht gezien worden als onafhankelijke eigenschappen. Een leer-

ling zegt bijvoorbeeld: ‘dat komt doordat het groter is, en dus zwaarder’.

Ten aanzien van taaldoel: In de voorgaande les zijn de woorden opwaartse kracht, 

zwaartekracht en volume geïntroduceerd. Leerlingen zullen zich waarschijnlijk de 

woorden herinneren, maar niet iedereen kan de woorden al passend in de context 

gebruiken. 

3.  Leeractiviteiten 

Kinderen gaan zelf aan de slag (voorspellen-proef uitvoeren-beschrijven-verkla-

ren) en vergelijken twee proeven:

•	 		Ze	maken	een	blokje	van	klei,	dat	even groot is als een blokje hout. 

•	 	Ze	maken	een	blokje	van	klei,	dat	even zwaar is als een blokje hout. 

Wat zal er gebeuren als je de beide blokjes in een bak met water doet?

4.  Veronderstellingen over hoe de lesactiviteiten mentale activiteit bevorderen die 

nodig is om de leerdoelen te realiseren:

De leerlingen vergelijken situaties waarin of het gewicht of het volume verschillend 

is. Ze ontdekken dat klei altijd zal zinken en hout altijd blijft drijven.
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