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Een onderzoekende houding bij 

leerlingen 

 
Hoe krijg je dit voor elkaar?  

 
 

 
 

Bouwbijeenkomst 

 

Datum: 30 oktober 2013 

Henderien Steenbeek - h.w.steenbeek@rug.nl, 
h.w.steenbeek@pl.hanze.nl 

Sabine van Vondel – s.van.vondel@rug.nl 

Astrid Menninga – a.menninga@rug.nl 

 

 

mailto:h.w.steenbeek@rug.nl
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Wie zijn wij? 

• Henderien Steenbeek 

• Sabine van Vondel 

• Astrid Menninga 
 

Video Feedback Coachingsprogramma voor Leerkrachten 

Ontwikkelingspsychologie 
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Doel van deze studiemiddag 

• Ervaren dat het leuk is om zelf wetenschap- 
en technologielessen te geven, ook aan 
leerlingen in de bovenbouw 
 

• Leren hoe je: 

– Talent voor wetenschap en technologie 
kunt herkennen en bevorderen 
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Programma 

13.15: Introductie 

13.25: Eerste ronde proefjes 

13.40: Theorie 

14.00: Pauze 

14.15: Tweede ronde proefjes 

14.40: Nabespreking & afsluiting 
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Eerste ronde proefjes 

• Ga met je groepje naar het lokaal 

• Voer het proefje uit met je groepje 

• Op tafel ligt een korte instructie 
 
 
    13.40 uur weer terug 
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Talent 

 

 

 

Wat is het eigenlijk? 
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Herkennen van talent 

 

 

Onderzoek van de Washington Post met de violist Joshua Bell 

 

Joshua_Bell_vioolspeler_T.pps
Joshua_Bell_vioolspeler_T.pps
Joshua_Bell_vioolspeler_T.pps
Joshua_Bell_vioolspeler_T.pps
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Talent voor wetenschap en techniek 

• Verwondering 

• Nieuwsgierigheid 

• Enthousiasme 

• Exploreren 

• (kritisch) Nadenken 

• Probleem oplossen 

• Redeneren/ argumenteren 

• Verbanden leggen 
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Talent 

 

 

 

Hoe ontwikkelt het zich? 
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Focus Talentenkracht 

• Talent voor wetenschap en techniek is bij 
kinderen van 4-6 jaar aanwezig  

• Maar wordt minder als de kinderen ouder 
worden: dit talent lijkt dus zomaar te 
verdwijnen 

 

Werken op de Talentenkracht-manier kan 
ervoor zorgen dat talent niet zomaar verdwijnt 
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De talententuin (1) 

 

Talent ontluikt en ontwikkelt zich uit de 
interacties tussen het kind en de thuis- en 
schoolomgeving  

– kind en omgeving zijn niet onafhankelijk van 
elkaar, maar creëren elkaar.  

– zaaien en oogsten van de vruchten in een 
‘talententuin’ 
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De talententuin (2) 
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Talent vergeleken met wie? 

• Niet met anderen 

• Met het kind zelf op een andere leeftijd 

• Bij 4-6 jarigen meer bètatalent aanwezig  
(gemiddeld) dan bij 12-jarigen  
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Hoe kun je W&T talent bevorderen? 
- Je rol als docent -  

 

• Kennis 

• Eigen houding 

• Pedagogisch didactische vaardigheden 

– Talent stimuleren 
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Talent stimuleren 

 

• Vragen stellen 

• Gebruik maken van de wetenschappelijke 
methode 

 

Doel: het aantal talentmomenten vergroten 
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Het stellen van vragen 

 
Er zijn twee soorten vragen: 

• Leerkrachtgerichte vragen: goed-foutvragen, deze 
toetsen de aanwezige kennis.  

(Wat is een ijsbeer? Wat is een schutkleur?)  

 

• Leerlinggerichte vragen: vragen naar de 
gedachtegang of beleving van de leerling, waardoor 
de leerling wat kan vertellen.  

(Heb je  wel eens een ijsbeer gezien? Hoe zag hij er uit? 
Waarom denk jij dat een ijsbeer wit is?) 
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Wetenschappelijke methode 

 
Wat zou er gaan 

gebeuren als…? 

Hoe kunnen we dit 

uitzoeken? 

Hoe komt dat, 

denk je? 

Wat zie je? 

Wat verwacht je? 

Wat 

gebeurt er? 
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De wetenschappelijke methode 
1. Een vraag stellen & informatie verzamelen 

Als ik olie op water giet, wat zal er dan gebeuren?  
Wat weet ik van olie en water? 

2. Een hypothese opstellen  
Ik denk dat de olie blijft drijven op het water. 

3. Onderzoeken of de hypothese klopt 
Om dit na te gaan moet ik het proefje op deze manier uitvoeren.  
Dan moet ik dus olie en water bij elkaar gieten in dit glas. 

4. Observeren/constateren 
Kijk goed wat er gebeurt bij je proefje.   

5. Conclusies trekken 
Klopt je hypothese? Ja of nee? Hoe zou dat kunnen? 
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Film: Water en olie 

• Welke van de 5 onderdelen zie je terug in de video? 

• Wat lijkt je het moeilijkste? 

• Wat denk je dat er in jouw groep zou gebeuren?  
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Doorvragen 

 

- Hoe bedoel je dat?  

- Kun je dat verder uitleggen?  

- Waarom denk je dat? 
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Film: Talentmoment 

 

TM presentatie.mpg
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In de praktijk 
Talentvolle kinderen in de klas 

 

 

 

Geobsedeerd door een plastic 

matje 

‘Meester, kijk ik 

heb wat ontdekt!!’ 

‘Wooh! Dat is 

een grote 

printplaat!’ 

‘Wo, zie dit, zie dit dan!’ 

‘He kijk, dit is 

een magneet!’ 

‘Wat zijn die 

bubbeltjes?’ 

‘Als ik nu ga lopen, 

want de kamer zit 

toch helemaal vol 

met lucht het kan 

nergens weg, 

waarom kun je dan 

lopen? De lucht die 

drukt dan ook? De 

lucht drukt tegen 

het raam aan, dan 

zou je denken dat 

het raam zou 

knappen.’  

‘Als je zo 

gaat staan 

voel je de 

wind in je 

gezicht, hij 

komt dus uit 

het zuiden.’ 

‘De lucht drukt 

bovenop de 

krant, daarom 

blijft hij liggen’ 

‘Huh, hoe kan dat?’ 

‘Ik denk dat 

het water 

niet naar 

beneden 

gaat, want 

dat olie drukt 

het water 

naar boven.’  

Gefascineerd door het proefje van 

de juf 
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Tweede ronde proefjes 

• Iedereen gaat naar een andere tafel 

• Bedenk vragen die je zou kunnen stellen bij 
het doen van het proefje bij elke fase van de 
cyclus zoals op het werkblad aangegeven staat 

• Gebruik de stappen van de wetenschappelijke 
methode (ze staan op het kaartje)  
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Nabespreking 

• Hoe ging het toepassen van de 
wetenschappelijke methode? 

• Hoe ging het stellen van vragen? 

• Wat vinden jullie van deze manier van werken 
in vergelijking met het eerste proefje? 

•  Wat kun je ervan in je klas toepassen? 
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Tips voor de eigen les 

- Laat je niet afschrikken door leerlingen die meer   
(lijken te) weten dan jij 

- Stimuleer ook de leerlingen die ‘ik weet ik niet’ 
antwoorden 

- Stel antwoorden ter discussie en vraag door 

 

• www.talentenkracht.nl (filmpjes) 

• www.proefjes.nl  

http://www.talentenkracht.nl/
http://www.talentenkracht.nl/
http://www.proefjes.nl/


26 

Bedankt voor jullie aandacht! 

 

Meer info?  

 

Henderien Steenbeek – h.w.steenbeek@rug.nl 

Sabine van Vondel – s.van.vondel@rug.nl 

Astrid Menninga – a.menninga@rug.nl 

 

 


