
 

 

 
 

Talentontwikkeling voor en door jongeren – www.oho-t.nl 

  

  

‘Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling’ (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal 

onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid. 

In Den Bosch e.o. is zo’n netwerk zich aan het ontwikkelen. 

 

 
   

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. 

 

1 Aanleiding 

Inge Heida , pabostudente Fontyshogeschool Den Bosch, najaar 2014, verwoordt, wat al jaren vanuit 

de ministeries OCW en EZ als probleem gezien wordt en waar broodnodig een antwoord op moet 

komen. 

‘Ik vind dat er op de basisschool te weinig aandacht voor natuur- techniekonderwerpen is. De OhO-

methode met zijn techniekteams geeft daarvoor een prachtig antwoord en laat kinderen 

ondernemend bezig zijn bij het ontdekken en ontwerpen van natuur- en techniekzaken. Ze zijn blij met 

wat ze daarbij ervaren en met wat ze gemaakt hebben. OhO-t levert een rijke, inspirerende 

leeromgeving’ 

 

Vraag aan Inge Heida: Zou je jouw ervaring met OhO-t willen inzetten voor volgende groepen 

pabostudenten? Bijvoorbeeld in een managementteam?  

‘Ja hoor!’  

 

 
 

Een leerling van het Jeroen Bosch College legt uit wat er gaat gebeuren in groep 4 van een basisschool 

 

 



2. Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) 

 ‘Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling’ (OhO-t) is een onderwijsmethode die gebruik 

maakt van de capaciteit van jongeren uit het vervolgonderwijs. Zij zetten bijvoorbeeld hun kennis in 

om leerlingen in het basisonderwijs vertrouwd te maken met de wereld van natuur en techniek. 

Bezig zijn met natuur en techniek is bezig zijn met talentontdekking. Die jongeren van het vmbo, vo, 

technasium, mbo en hbo opereren in teamverband, waarbij de teamleden verschillen in leeftijd, 

sekse en kennisniveau. Pabostudenten geven leiding aan dergelijke teams, waarbij zij ervoor zorgen 

dat de kennisoverdracht een juiste onderwijskundige inbedding krijgt.  

 

Kenmerk van deze aanpak is dat bij elk van de deelnemende leerlingen en studenten het 

ondernemende en resultaatgerichte gedrag de drijfveer is. Deze bottom up aanpak hierbij heeft 

raakvlakken met de recente opvattingen over ontdekkend, ontwerpend en ondernemend onderwijs. 

Bovendien ervaren po-leerkrachten dat zo hun eigen kennis van natuur en techniek ‘spelenderwijs’ 

toeneemt.  

 

3 Inhoudelijke inrichting 

De techniekteams hoeven niet steeds het inhoudelijke wiel weer uit te vinden. In de afgelopen jaren 

zijn er met de talrijke uitgevoerde OhO-t-projecten 17 verschillende soorten thema’s van 

lesmateriaal zijn voorzien. Dit materiaal is vooral te danken aan de pabostudenten van Fontys Den 

Bosch die allerlei lessenreeksen hebben ontwikkeld. Zie bijlage ‘Aantal behandelde thema’s’.  

  

Een techniekteam zoekt vooral naar een actuele invulling van het te behandelende thema met drie 

doelen:   

• kinderen nieuwsgierig maken 

• hen uitdagen ermee aan de slag te gaan 

• hun ogen te openen voor toepassingen in de echte praktijk in hun omgeving. 

 

Ten slotte levert het techniekteam een aantal inhoudelijke kapstokken aan de leerkracht die het 

behandelde thema verder kan verdiepen: 

aardrijkskunde. Geschiedenis, realistisch rekenen, Nederlands. 

Bij Nederlands kunnen kinderen spreekbeurten houden over aangeboden deelonderwerpen. 

 

4 Planning 

Bij bestaande lessenreeksen is een OhO-t-project te plannen in een periode van vier lesweken: 

. drie momenten van voorbereiding, ca. 1,5 uur per techniekgroep 

. een of twee dagen uitvoering in de vierde week. 

 

5 Uitvoering 

Het techniekteam zorgt voor heldere afspraken bij de uitvoering van de projecten: 

. afstemming met leerkrachten van de basisschool 

. benodigde materialen, budget voor dei materialen 

. vijf fasen van uitvoering, eindresultaten op de grote tafel  

. kinderen laten vertellen over hun product, beeldmateriaal vastleggen 

. lesmateriaal mee naar huis laten nemen, reisafspraken met de teamleden 

 

6 Didactiek, pedagogiek en onderwijskunde 

Bij de reeds door pabostudenten ontwikkelde lessenreeksen komt uitgebreid de theorie aan de orde 

die zij voor hun lerarenopleiding nodig hebben. Het werken met OhO-t, waarbij jongeren leren van 

jongeren, geeft hen een waardevolle aanvulling op hun professionele onderwijskwaliteiten: niet zelf 

de kennisbron zijn, maar wel de organisatoren en begeleiders van externe kennis.  



 

Bijlage ‘Aantal behandelde thema’s’ 

 

1.Licht 

 

Uitvoering van het thema ‘Licht’ door leerlingen groep 5 Het Noorderlicht Den Bosch. 

Ontwerpen van een voorwerp met spiegels om boven de tafel te kijken, wat er onder gebeurt. 

 

 
 

 

2. Constructies: Knikkerbaan, bruggen, boten torens, speeltoestellen 

3. Water 

4. Lucht 

5. Magnetisme 

6. Elektriciteit 

7. Chemie 

 



Bijlage Voorbeeld 1 

 

Linda van der Doelen, pabostudente Fontyshogeschool Den Bosch, voorjaar 2014 

 

 

 
 

Onderwijs helpt Onderwijs’: Nieuwsgierig makend, ontdekkend, ondernemend 

 

Linda: ‘Ik heb echt met ontzettend veel plezier aan dit OhO-project gewerkt! Tijdens de 

uitvoering heb ik in zes verschillende klassen allemaal lachende gezichten gezien! Niet alleen van 

de leerlingen uit de klas, maar ook van de vmbo- en technasiumleerlingen! En misschien heb ik, 

als aanstaande leerkracht, nog wel het meest genoten van al dit talent dat samengebracht werd’ 



  

Bijlage voorbeeld 2 

Celine Diepgrond, pabostudente Fontyshogeschool Den Bosch, najaar 2014 

 

Het oho-t project is een prachtige ervaring voor mij geweest. Zoals ik zelf merk op stage en uit mijn 

eigen ervaringen wordt het techniekonderwijs erg achter gesteld. Door het project kwam ik meer in 

aanraking met het techniekonderwijs. Doormiddel van het prachtige resultaat heb ik persoonlijk, een 

positievere houding tegenover techniekonderwijs gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op organisatorisch gebied heb ik veel geleerd doormiddel van dit project. Op de pabo is het vak 

leerkracht erg gericht op het ontwerpen van lessen maar het vak leerkracht houdt meer in dan alleen 

lesgeven. Je moet ook kunnen organiseren in bijvoorbeeld een werkgroep. Doormiddel van dit 

project heb ik een kijk gekregen op het organiseren voor een werkgroep.  

Het mooiste van het project vond ik, om te zien dat de leerlingen enthousiast aan de slag gingen en 

dat de technasiumleerlingen zich ontpopte tot ware leerkrachten. 

 

De ervaringen uit de praktijk heb ik gekoppeld aan de theorie die vanuit de pabo voorgesteld werd. 

Hierdoor heb ik onder andere meer geleerd over Marzano, breinleren en de leertheorie sociaal-

constructivisme 

 

 

 

 

 

 

 

 


