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Doel project:  

Noor van Heijnsbergen: Mijn doel van het onderzoek is om Wetenschap & Technologie in het 
lesprogramma van de Ieme te krijgen. Om dit doel te behalen ben ik veel in gesprek gegaan met het 
team om te kijken wat zij hiervoor nodig hebben. Het doel was dan ook om dicht bij het team te 
blijven, zodat mijn adviezen ook daadwerkelijk bruikbaar en toepasbaar zouden zijn voor het team.  

Priscilla Pennings: Het doel van mijn project was om een vakintegratief ontwerp te creëren met de 
vakken: wetenschap & technologie, beeldende vorming, taal en rekenen. Hierbij wilde ik rekening 
houden met de principes van het Jenaplanonderwijs, de leef- en belevingswereld en het 
onderzoekend leren.  

Overkoepelend: Ons doel was om een lessenreeks te ontwerpen die aansluit bij de verwachtingen en 
vragen van onze stageschool. Daarnaast was het doel om twee verschillende onderzoeken 
uiteindelijk samen te voegen tot één lessenreeks. Zodat de lessenserie betekenisvol en bruikbaar zou 
zijn voor de school. Ook was het doel om het project zo in te richten dat het voor groep 3, 4 en 5 
interessant en uitvoerbaar zou zijn.  

Korte inhoud project: Wij hebben de resultaten van onze onderzoeken gekoppeld en zo een 
lessenreeks gecreëerd die aan beide vragen van de school voldeed. We wilde de leerkrachten 
handvaten bieden voor het geven van een betekenisvolle technologie-les die te geven is binnen een 
huidig thema. Hierbij wordt de focus gelegd op onderzoekend en ontwerpend leren. De lessenreeks 
is zo ontworpen dat deze geschikt is voor groep 3, 4 en 5. Het thema is geloof. De leerlingen gaan 
d.m.v. boeken onderzoek doen naar een sterke constructie voor een brug. Vervolgens gaan zij een 
brug maken van constructiemateriaal. Zij gaan wegen hoeveel kg de brug kan maken. Vervolgens 
gaan zij een brug maken van kosteloos materiaal. De brug krijgt ook een andere functie die aansluit 
bij het geloof. Deze vormen willen we terug zien in de brug. Uiteindelijk gingen de leerlingen de brug 
aan een jury presenteren en het publiek kreeg luisterrollen.  

Samenwerking en meerwaarde/opbrengsten hiervan: Gedurende dit innovatief ontwerp hebben wij 
samengewerkt met Het Techniek Loket, onder leiding van Hans van der Wijst. Wij hebben elke twee 
weken samengezeten. We hebben het gehad over de leskisten en de inrichting van het 
inspiratielokaal. Zo hebben wij voor onze lessenreeks gebruik gemaakt van de leskisten opdracht. 
Naast deze opdracht zijn wij ook aan de slag gegaan om de opzet te maken voor een inspiratielokaal 
op de Pabo. Het idee is dat studenten en scholen hier makkelijk leskisten en materialen kunnen 
lenen, maar ook bijscholingen krijgen over hoe je nu een goede wetenschap en technologie les kan 
geven. We hebben hiervoor Het Fioretti college bezocht en gekeken naar het lokaal daar. We hebben 
nagedacht over de inrichting van het lokaal. We hebben lang nagedacht over welk lokaal, omdat de 
Pabo natuurlijk ook lokalen huurt. Het wordt nu een lokaal op de Pabo, maar alles moet eruit 
kunnen. We hebben een enquête afgenomen onder Pabostudenten en leerkrachten op stage. Deze 
punten proberen wij te verwerken in het lokaal. Het lokaal is nu leeggeruimd. We hebben 
georiënteerd welke spullen we al hebben en wat we nodig hebben. We hebben ook al raamstickers 
ontworpen en hier opdracht voor gegeven. Ook voor de tafels hebben we al duidelijke ideeën. Dit 
zou een opdracht voor het Fioretti of het ROC worden. Opbrengsten voor het project voor de 



leerlingen en de school De leerlingen vonden de lessen erg betekenisvol en waren betrokken 
gedurende het hele project. Door bezig te zijn met technologie kregen zij hier ook een andere visie 
op. Zij kunnen niet wachten tot het volgende project. De leerlingen benoemen nog steeds dat de 
driehoek zorgt voor stevigheid in constructies. De school heeft een andere visie gekregen ten 
opzichte van het technologie-onderwijs. Zij hechten veel waarde aan het inspiratielokaal. Zelf gaven 
zij aan te weinig kennis, inspiratie en materiaal te hebben om het vak aan te bieden. Na het 
presenteren van ons onderzoek geven zij aan dat dit geen belemmeringen hoeven te zijn en dat ze in 
de toekomst hiermee aan de slag kunnen. Ook gaven ze hierbij aan dat het op deze manier 
betekenisvoller is om W&T te geven, dan hoe zij dat voorheen deden. Het overzicht van W&T 
projecten binnen de huidige projecten gaf de school ook handvaten en ze wilde hier mee aan de slag 
gaan.  

Opbrengsten persoonlijke ontwikkeling  

Noor van Heijnsbergen: Dit project heeft mij heel erg laten nadenken hoe Wetenschap en 
Technologie (W&T) voor zowel kinderen als docenten aantrekkelijker kan worden. En hoe ik zelf als 
leerkracht regelmatig W&T kan/wil aanbieden. Ik heb geleerd dat je W&T beter niet in lessen kan 
aanbieden, maar in een project. Waarbij de leerlingen ook echt eigenaar zijn van het project en 
vooral gaan ‘doen’. Daarnaast heb ik geleerd dat (zoals veel wel verwachten) W&T niet veel moeite 
hoeft te kost en niet moeilijk hoeft te zijn om te geven als leerkracht. Hierbij heeft het onderzoek 
gezorgd voor een aantal bruikbare adviezen die ik zelf in de toekomst ook meeneem. Buiten het 
onderzoek en het ontwerp om, zijn we ook aan de slag gegaan met het oprichten van een 
inspiratielokaal. Ook dit is een opbrengst die ik, maar ook andere leerkrachten en studenten uit de 
regio in de toekomst kunnen gebruiken. Op deze manier wordt het voorbereiden van W&T 
activiteiten gemakkelijker.  

Priscilla Pennings: Door dit project is niet alleen de visie van de school, maar ook mijn visie ten 
opzichte van het technologie-onderwijs veranderd. Ik heb een duidelijker beeld hoe ik dit kan 
aanbieden in een klas. Door dit onderzoek weet ik hoe belangrijk het is om de lessen betekenisvol te 
maken. Het inspiratielokaal was voor mij een interessant project. Hier heb ik geleerd hoe je snel kunt 
weten wat leerkrachten, studenten en leerlingen nodig hebben in een inspiratielokaal. Ook weet ik 
nu waarover je moet nadenken als je een inspiratielokaal gaat inrichten. Erg leerzaam om dit vanuit 
‘de andere kant’ mee te maken. Dan leer je pas over welke dingen je na moet denken en wat je moet 
regelen. 
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