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Waarom leren in externe 
leeromgevingen?

Maar, als de opening te klein is tussen de 
windmolens, dan kan de wind er niet door 

heen!

Ik denk dat ‘ie zo moet staan 
om het meeste energie te 

krijgen

Wow, wat vlieg je hoog!



Waarom leren in externe 
leeromgevingen?

Ik denk dat we 
sterrenstelsels gaan zien!

Als er leven is op andere planeten, 
zien wij hen dan ook later?

Kernenergie komt door 
atomen die gesplitst worden



Waarom leren in externe 
leeromgevingen?
• Levensecht leren: betekenisvol
• Prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen
• Werken aan 21th century skills: o.a. kritisch denken, 

creatief denken en probleem oplossen



Formule voor talentstimulering in externe 
leeromgevingen

Wat is 
talent?

Hoe ontlok je 
het en 
ontwikkel je 
het?

Voorbereiding 
op school

Training toepassen van open 
onderwijsstijl gericht op uitlokken 

van denken van leerlingen

Talentmomenten 
waarin conceptueel denken ontluikt, 
ontlokt wordt en verder ontwikkelt



Talentmomenten

• Cruciaal onderwijsleermoment in de educatieve 
activiteit (met vaak een terugkerend karakter)

• Er is sprake talentvol gedrag:
– Nieuwsgierigheid
– Enthousiasme 
– Exploratie
– Diepte van (cognitieve) 

verwerking
leerling educator



Talentmomenten creëren

Leerkrachtgerichte 
vragen
Gericht op kennis 
testen, vaak slechts 
een juist antwoord 
mogelijk
• Wat is een ijsbeer? 
• Wat is een 

schutkleur?
• Hoeveel is 3 x 64

Open onderwijsstijl gericht op uitlokken van denken van leerlingen: 
vragen stellen, aanmoedigen, denkpauzes bieden

Leerlinggerichte 
vragen
Gericht op conceptuele 
kennis bouwen, vanuit 
de gedachtegang of 
beleving van de leerling
• Heb je wel eens een 

ijsbeer gezien? 
• Waarom denk jij dat 

een ijsbeer wit is?
• Hoe zou je 3 x 64 

uitrekenen

Vragen stellen die gericht zijn op 
het denkproces en die beginnen 

met “jij”; doorvragen om te 
verdiepen… en denkpauzes!



Meten van talentmomenten



Meten van talentmomenten

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

170,00
1 43 85 12
7

16
9

21
1

25
3

29
5

33
7

37
9

42
1

46
3

50
5

54
7

58
9

63
1

67
3

FR_1_Axi
s_1

FR_1_Axi
s_2

FR_1_Axi
s_3

Feitenkennis (leerling); 
reactie op een niet-spontane 
uiting (educator)

Conceptueel denken, 
misconcepties (leerling) en 
uitlokken van conceptueel 
denken, denktijd geven, 
follow-up vragen (educator)

Spontane uitingen, niet-
complex denken (leerling) en 
reactie of geen reactie op 
spontane uiting (educator)
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Feitenkennis (leerling); reactie op een niet-spontane 
uiting (educator)

Conceptueel denken, misconcepties (leerling) en 
uitlokken van conceptueel denken, denktijd geven, 
follow-up vragen (educator)

Spontane uitingen, niet-complex denken (leerling) en 
reacties en geen reacties op spontane uitingen en 
concepten (educator)

Educator: Over een poosje gaat de zon onder. Weet je wat er dan gebeurt?
Stefano: Dan komt de maan
Educator: Nou, nee de maan is hier al hè. Dus de maan kan ook over dag aan de hemel staan. 
Stefano: Dan is het nacht
Educator: Dan wordt het nacht inderdaad, het wordt donker.
Educator: Dus over een tijdje gaat de zon onder, hier achter deze gebouwen en dan wordt het donker. Weet 
iemand waarom dat zo is? Waarom wordt het elke avond donker en elke ochtend weer licht als de zon 
schijnt. 
Educator: ja… (educator geeft een beurt)
Magda: Omdat de aarde draait?
Educator: Weet je ook hoe de aarde draait?



Wat werkt?

• Van vertellen naar uitlokken (vragen, aanmoedigen, 
denkpauzes)

• Van uitlokken van kennis naar uitlokken van denken
• Doorvragen na (nog niet) correcte concepten 
• Gelegenheid geven voor spontane uitingen en die 

uitingen uitbouwen

IN DE LESSEN VOOR HET BEZOEK EN TIJDENS HET 
BEZOEK



Take-away message…

• Als ze worden voorbereid op school
• Als de leraar en/of de educatief medewerker getraind 

is het hanteren van een openleerkrachtstijl: denk-
stimulerende vragen stellen, aanmoedigen en 
denkpauzes inlassen

Leerlingen leren heel veel in externe leeromgevingen



Vragen?
c.h.geveke@pl.hanze.nl
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Voor in de agenda
- Inspiratiemiddag 'Wetenschapper in de klas'. 

Kennismaking met junior MOOC/digilessen (voor 
bovenbouw PO)

http://www.rug.nl/education/scholierenacademie/wetenschapsknoopp
unt/activiteiten/w_t-academie-wetenschapper-in-de-klas
- Proefcollege Master Talentontwikkeling en 

Diversiteit: 1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni 2017; 
15.00 - 18.00 uur in de Brugsmaborg te 
Groningen. 

http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/onderwijs/master-
talentontwikkeling-diversiteit-deeltijd/
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