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De filmfabriek & 3D-printen 



De grote vraag: 

Afstemming Cultuur- en W&T-aanbod.. 
hoe en wanneer is dat een winst voor 

scholen? 



Waar denk je aan bij ‘afstemming’?

Waar zitten kansen?

Waar ben je “bang” voor?



In deze workshop

Afstemming versus integratie van Cultuur en W&T 
(doel)

Vanuit het W&T-Menu en Cultuurmenu (middel en 
hoe)

In bijvoorbeeld de volgende activiteiten (voorbeeld). 



Vakintegratie 

Wat, waarom, wanneer en hoe? 

Check ook ons onderzoek naar zelfsturend leren

+ de ontwikkelde aanpak iSelf! #lectoraatvernieuwingsonderwijs



Wat is vakintegratie?

Afzonderlijke schoolvakken worden tot één 
leergebied samengevoegd. 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/021-Antwoord-Wat-zijn-de-opbrengsten-van-vakintegratie-1.pdf

Kennisrotonde (2017) Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? 

door Jan van Driel (Leiden Universiteit), Carla van Boxtel (UvA) en Paul Kirschner (OU)



Waarom handig?

• aansluiting complexe buitenwereld

• betekenisvoller leren

• motivatie 

• betere leerprestaties

• sluit aan op constructivistische leerstijl

• diepgaander begrip en ‘hogere-orde-denken’ (Bloom)

• geeft leerlingen meer zelfstandigheid in het leerproces

Is niet bewezen! Kan niet eens worden 

gemeten! 

Geïntegreerd onderwijs kan zelfs 

demotiverend werken, omdat het (te) weinig 

houvast geeft. 

https://www.leraar24.nl/2614090/vakkenintegratie-leidt-niet-per-definitie-tot-betere-leerprestaties/



Waarom niet?

• is complex voor leerlingen

• onbewust leren. Nadelig voor de metacognitie (‘leren 
over leren’) en de toepasbaarheid van kennis

• complex voor leraren, omdat zij niet in allerlei 
vakgebieden hetzelfde vakdidactische niveau kunnen 
ontwikkelen

• onderwaardering van kennis (vaak, niet altijd)

• werkt niet, omdat de samenhangende betekenis juist 
binnen de context van een vak tot stand komt.

Weinig empirisch bewijs. Vakintegratie kan 

leiden tot onzekerheid en frustratie. Geen 

consensus. 

https://www.leraar24.nl/2614090/vakkenintegratie-leidt-niet-per-definitie-tot-betere-leerprestaties/



Wanneer?

• Alleen bij voldoende domeinkennis van leerling en 
leerkracht.



Samengevat

Wat. Samenvoegen van afzonderlijke vakken tot één 
leergebied.

Waarom. Bij taal/rekenen in bètaonderwijs (wel 
inhoudelijke expertise nodig v.d. leraar). Onduidelijk wat 
de effecten zijn bij (thematische) vakintegratie. 

Wanneer. Alléén bij voldoende basis van domeinkennis! 

Kennisrotonde (2017) Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? 

door Jan van Driel (Leiden Universiteit), Carla van Boxtel (UvA) en Paul Kirschner (OU)

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/021-Antwoord-Wat-zijn-de-opbrengsten-van-vakintegratie-1.pdf



En de leerkracht?

Als leraren kiezen voor vakoverstijgende projecten, vraagt dat van hen:

• betrokkenheid en enthousiasme

• deskundigheid over vakkenintegratie

• expertise in taalgericht onderwijs

• kunnen samenwerken

• een conceptuele benadering van het eigen vak, met oog voor verbindende concepten

Vakkenintegratie stelt ook eisen aan de schoolleiding:

• expertise in vakkenintegratie en curriculumtheorie

• innovaties kunnen doorvoeren

• extra scholing voor leraren mogelijk maken

• organisatorisch: afspraken over roostering, toetsing
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Afstemming Cultuur- en W&T-
aanbod 

is winst voor scholen! ..? 
Maar wat kunnen wij doen? 



Twee dingen. 



Vakintegratie

Wat. Samenvoegen van afzonderlijke vakken tot één 
leergebied.

Waarom. Bij taal/rekenen in bètaonderwijs (wel 
inhoudelijke expertise nodig v.d. leraar). Onduidelijk wat 
de effecten zijn bij (thematische) vakintegratie. 

Wanneer. Alléén bij voldoende basis van 
domeinkennis! 

Kennisrotonde (2017) Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? 

door Jan van Driel (Leiden Universiteit), Carla van Boxtel (UvA) en Paul Kirschner (OU)

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/021-Antwoord-Wat-zijn-de-opbrengsten-van-vakintegratie-1.pdf
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En de leerkracht?

Als leraren kiezen voor vakoverstijgende projecten, vraagt dat van hen:

• betrokkenheid en enthousiasme

• deskundigheid over vakkenintegratie

• expertise in taalgericht onderwijs

• kunnen samenwerken

•
een conceptuele benadering van het eigen vak, met oog voor verbindende 
concepten

Vakkenintegratie stelt ook eisen aan de schoolleiding:

• expertise in vakkenintegratie en curriculumtheorie

• innovaties kunnen doorvoeren

• extra scholing voor leraren mogelijk maken
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1. Ontwikkeling domeinkennis (en 
-vaardigheden)



Belang van domeinkennis

• De leeropbrengsten van vakintegratie hangen af van de mate en 
kwaliteit van integratie. Maar door integratie vallen er soms 
gaten in de kennis. 

• Vakkennis is ook belangrijk om geschikte boeken te kiezen om te 
gebruiken bij de vakles (Bradbury, 2014).

• Vakintegratie vraagt dus veel inhoudelijke vakkennis van de 
leraar. Die zal zinvolle verbindingen tussen beide domeinen 
moeten leggen en dat kan hij alleen als hij de kennis van de te 
combineren vakken voldoende beheerst (Czerniak & Johnson, 
405)

https://
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/021-Antwoord-Wat-zijn-de-opbrengsten-van-vakintegratie-1
.pdf



W&T en burgerschapsonderwijs

Vraag voor 1 december het digitale boek over 

Bèta Burgerschap aan via 

info@techyourfuture.nl

https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap



Kids4Twente



2. Helpen bij het ‘Oog voor 
verbindende aspecten’. 



Integratie van kunstonderwijs 

“Kunstvormen zoals muziek of toneel kunnen ook worden geïntegreerd in het 
curriculum. Met name leerlingen met leerachterstanden profiteren van dit 

onderwijs. Via het kunstonderwijs kan de stof worden herhaald, maar net op 
een andere manier (bijvoorbeeld historische feitjes naspelen in een 

toneelstuk). Dit zorgt voor een geheugenspoor. Het kunstonderwijs kan ook 
worden ingezet om informatie dieper te verwerken waardoor deze beter 

beklijft.”

https://wij-leren.nl/opbrengsten-vakintegratie-leergebied.php



Bijvoorbeeld?

KRACHTLAB

Wat kan je allemaal doen met water? Hoe kan je water 
onderzoeken en wie doet dat voor zijn beroep? Hoe sterk is 
water? Wat zinkt in water en wat blijft drijven? Kan iets dat 
zwaar is ook blijven drijven en iets dat licht is zinken? Hoe kan 
een duikboot drijven en zinken tegelijk?

De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over water. De 
kinderen onderzoeken de kracht van water door het uitvoeren van 
verschillende experimenten. De kinderen voeren proefjes uit, waarna de 
experimenten digitaal worden gefotografeerd en gemonteerd tot een 
beeldverhaal.



Ff checken bij de cultuursnuivers

Wat vinden we daarvan?



• Uiteraard is het een voorwaarde dat de nieuwe aanpak 
de verwerving van domeinkennis niet schaadt. 

• Niet naarstig zoeken, maar doen waar logisch! 

• Makelaarsfunctie



Oyfo: Wearable Tech
Textiel Tinkeren: ontwerpen, maken, testen, verbeteren. 



Thema ‘Film’

Poging 1. 

• Annieshape

• Filmfabriek

Poging 2

• Theatertechniek 

• Filmfabriek





Ontwikkeling van domeinkennis en -
vaardigheden,

met oog voor verbindende concepten 
a.d.h.v. een thema

m.b.v. ICC’er of W&T Makelaar



Uitdaging. 

Kunnen we samen, rondom een thema, twee activiteiten 
kiezen ofwel om a. domeinkennis of misschien zelfs door 
b. integratie?

• In 2- of 3-tallen.

• Kies een thema. 

• Wat is voor jouw essentiële domeinkennis? 

• Waar zie je verbindende concepten? 





Dank voor uw aandacht!



Je hoorde me ook over…

• Zelfsturend leren
https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/vernieuwingson
derwijs

• W&T in burgerschapsonderwijs.

(vraag aan via info@techyourfuture.nl)



Contact.

Jory Tolkamp

- W&T-Menu in Enschede

- Het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs @Saxion

j.tolkamp@saxion.nl / jory@w-t-menu.nl 

LinkedIn
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