
 

   
 

W&t in het Gelderse 

basisonderwijs 

 

 
Iedereen heeft te maken met technologie, technologie is overal. Zo geeft de Provincie 

Gelderland in de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ prioriteit aan zeven onderwerpen; 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, 

economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Allemaal onderwerpen waarbij 

technologie een belangrijke aanjager is voor innovaties.  Het is daarom van belang voor 

de toekomst en toekomstige generaties om jonge mensen te (blijven) 

enthousiasmeren voor technologie en ervoor te zorgen dat zij vaardigheden opdoen 

om wendbaar te zijn in de arbeidsmarkt van morgen. Er wordt zowel op landelijk, als 

regionaal, als lokaal niveau gewerkt om dit te realiseren.  

 

Binnen het Techniekpact – de landelijke actieagenda van onderwijsinstellingen, 

bedrijfsleven en overheid –  is afgesproken dat elke basisschool in 2020 structureel 

wetenschap en technologie (hierna w&t) onderwijs aanbiedt en dat alle kinderen 

techniekonderwijs krijgen. Mede door de inspanningen van de acht regionale w&t-

netwerken staat het thema w&t-onderwijs op de kaart bij scholen van actieve besturen. 

In veel scholen wordt gewerkt met w&t-coördinatoren en is het thema opgenomen in 

het beleid en gekoppeld aan professionalisering en onderwijsvernieuwing. Regionaal 

delen scholen kennis en inspiratie. Er is een goede slag gemaakt, maar nog niet elke 

school is actief en niet elke actieve school is effectief waar het gaat om de 

implementatie van w&t-onderwijs.   

 

De snelheid van technologische ontwikkeling en veranderende vragen in de 

arbeidsmarkt doen een beroep op vaardigheden als oplossingsgerichtheid, flexibiliteit, 

creativiteit en samenwerken. Nu al en in de toekomst nog meer. Wendbaarheid, 

beschikbaarheid en inclusie vormen dan ook de kernwoorden in het 

arbeidsmarktbeleid van de Provincie Gelderland. Het is essentieel om jongeren en 

kinderen al op jonge leeftijd de mogelijkheid te bieden enerzijds deze vaardigheden te 

ontwikkelen en anderzijds hun interesse voor technologie te wekken.   

In dit kader committeert de Provincie Gelderland zich aan de doelstelling om 10-op-de-

10 leerlingen in het primair onderwijs met w&t (en onderzoekend & ontwerpend leren) 

in aanraking te laten komen. Daarom is het zaak ervoor te zorgen dat de ingezette 
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koers in de actieve scholen geborgd wordt en dat de nog niet-actieve scholen dit goede 

voorbeeld volgen.  

 

Om dit mogelijk te maken wil de Provincie komen tot een plan voor een gezamenlijke 

aanpak rondom de implementatie van w&t in het primair onderwijs in Gelderland. 

Platform Talent voor Technologie (PTvT) is gevraagd om in samenwerking met KWTG1 

en KWTO2, de huidige stand van zaken van de implementatie van w&t in de Gelderse 

basisscholen te inventariseren en aan de hand daarvan een advies op te stellen voor 

vervolgstappen. Via deze route wordt een onderbouwde basis gevormd om de 

implementatie te versnellen en te versterken. 

 

Aan de slag 

Hoe kan de implementatie van w&t versterkt en versneld worden? Die vraag staat 

centraal in het traject ‘Wetenschap & technologie op Gelderse basisscholen’. 

Provincie Gelderland heeft PTvT gevraagd om, in samenwerking met het KTWG en 

KWTO, antwoord te vinden op de volgende vragen: 

 

1. Hoe staan Gelderse basisscholen ervoor op het gebied van (implementatie 

van) w&t onderwijs? 

2. Waar hebben de scholen behoefte aan als het gaat om het zetten van de 

volgende stap in deze implementatie?   

Om in kaart te brengen wat Provincie Gelderland kan doen om de implementatie van 

w&t in het basisonderwijs te versnellen en te versterken en tot een gedegen advies te 

komen, zijn verschillende stappen ondernomen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

is gecombineerd met gespreksrondes met verschillende stakeholders uit de regio en 

experts op het gebied van w&t implementatie. De verschillende stappen in de aanpak 

volgen elkaar op logische wijze op. Om deze reden is ook dit adviesrapport op 

chronologische volgorde gerangschikt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1 Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland 
2 Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost 
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Denk, praat en doe mee – Praktijkervaring als 

input voor onderzoek 
 

Op 29 mei 2019 vond de eerste ‘Denk, praat en doe mee sessie’ plaats met stakeholders 

uit de hele provincie. Het doel van deze sessie was tweeledig. Enerzijds om het veld te 

informeren over het traject, anderzijds om input op te halen voor het onderzoek. De 

deelnemers werden twee vragen voorgelegd: 

 

1) Hoe gaat het nu? 

• Wat verstaan we onder de implementatie van w&t?  

• Wat zijn ervaringen? Hoe staat w&t op de kaart in Gelderse basisscholen?  

• Wat doen scholen en besturen die w&t goed op de kaart hebben staan?  

2) Wat is er nodig om de implementatie te versnellen en versterken?  

• Welke indicatoren (succesfactoren of voorwaarden) zijn er voor een 

succesvolle implementatie?  

• Welke drempels ervaren Gelderse basisscholen? Hoe zijn die te verlagen?  

• Wat is er nodig om de huidige situatie te versnellen en versterken?  

• Hoe kun je op provinciaal niveau die voorwaarden helpen scheppen? Wat 

kunnen we dan gezamenlijk doen? 

 

De input uit deze meeting is samengevat en meegegeven aan het onderzoeksbureau, 

om mee te nemen in het onderzoek. Enkele interessante bevindingen zijn als volgt: 

 

• Voor het implementeren van w&t maakt men graag onderscheid in: 1) in de 

klas, 2) in de school en 3) buiten de school. W&t moet zijn ingebed in het 

curriculum, vakoverstijgend worden aangeboden, verbonden met 

onderzoekend en ontwerpend leren en het vergt bepaalde basisvaardigheden 

en kennis van leerkrachten. Hier zou ook in de lerarenopleiding aandacht voor 

moeten zijn.  

• Het beeld is divers. Op veel scholen gaat het nog om ad hoc en eenmalige acties 

(aanschaffen van materiaal) zonder dat hier een duidelijke visie onder ligt. Op 

andere scholen wordt w&t structureel aangeboden, is het in een doorgaande 

lijn ingebed in het curriculum en verbonden aan de methodiek van 

onderzoekend en ontwerpend leren. Voor de eerste groep speelt de negatieve 

beeldvorming over technologie mee (kan ik het wel?).  

• Daar waar het thema goed op de kaart staat is het thema opgenomen in beleid, 

zijn er middelen, tijd en ruimte beschikbaar en wordt er gewerkt met 

specialisten. Elkaar inspireren en leren van elkaar spelen hierbij een belangrijke 

rol.  

• Om de huidige situatie te versterken en te versnellen wordt het belang van 

inspiratie opdoen en van elkaar leren (op alle niveaus: binnen en buiten de 

school) genoemd. Naast visie, budget en  scholing wordt ook het goed en 

doordacht inzetten van het netwerk rondom de school als belangrijke 

voorwaarde gezien.  
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• De provincie kan helpen deze voorwaarden te scheppen door in te zetten op 

het momentum van hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt om w&t 

meer op de kaart te zetten. Het mobiliseren van het bedrijfsleven, kennisdeling 

en communicatie (laten zien wat er al gebeurt) en het ondersteunen van 

bestaande netwerken worden hierbij als richting gegeven.  
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Inzicht krijgen – onderzoekopzet 
 

Onderzoeksbureau Regioplan heeft onderzoek gedaan naar hoe de implementatie van 

w&t ervoor staat op de Gelderse basisscholen. De resultaten uit dit onderzoek gelden 

als onderlegger voor een onderbouwd advies. Het onderzoek bestond uit vier 

onderdelen: een online enquête, een analyse van schoolgidsen, verdiepende 

interviews en een non-responsonderzoek.  

   

Online enquête 

De eerste stap in het onderzoek was het uitzetten van een online enquête onder 

schoolleiders van alle 885 basisscholen (po, so en sbo) in Gelderland. 127 scholen 

vulden de vragenlijst in – een respons van circa 14%. Qua achtergrondkenmerken 

(schoolgrootte, denominatie, stedelijkheid) vormde de responsgroep een goede 

afspiegeling van het basisonderwijs in de provincie.  

 

Vijf bepalende thema’s 

Om te kunnen ‘meten’ hoe ver de verschillende Gelderse basisscholen zijn met de 

implementatie van w&t in hun onderwijs, zijn vijf thema’s bepalend:  

1. Visie en beleid;  

2. Organisatie;  

3. Inhoud;  

4. Externe contacten;  

5. Deskundigheid.  

Om met betrekking tot elk thema een gedegen uitspraak te kunnen doen, zijn er per 

thema twee tot vier stellingen aan de scholen voorgelegd. De deelnemende scholen 

hebben voor elk van deze 17 stellingen3 aangegeven hoe zij de situatie met betrekking 

tot w&t op hun school beoordelen (zelfevaluatie). Zij konden daarbij kiezen uit vijf 

antwoordmogelijkheden, variërend van ‘in zeer sterke mate’ tot ‘hier is geen sprake 

van’.  

 

Zeven onderscheidende aspecten 

Omdat het doel van dit onderzoek is om alle Gelderse basisscholen naar behoefte te 

kunnen ondersteunen in de implementatie van w&t, hebben de onderzoekers zeven 

onderscheidende aspecten benoemd, die het mogelijk maken om drie typen scholen 

te definiëren.   

1. De school heeft een visie op w&t in het onderwijsaanbod beschreven, die ook 

zichtbaar is in het handelen in de klas; 

2. De school heeft deze visie uitgewerkt in concrete doelen voor het w&t-

onderwijs; 

 

 

 
3 De stellingen zijn gebaseerd op de bestaande, en gevalideerde, Quickscan W&T van Jet-Net & 

TechNet. Zie http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/.  

http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/
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3. De schoolleiding zorgt voor voldoende faciliteiten (tijd, ruimte, middelen) 

voor w&t-onderwijs; 

4. De school heeft w&t opgenomen in de meerjarenbegroting; 

5. De school heeft w&t opgenomen in het curriculum; 

6. De school heeft een doorgaande leerlijn voor w&t van groep 1 tot en met 8, 

gekoppeld aan de kerndoelen; 

7. Leerkrachten van de school weten wanneer en op welke wijze de aanwezige 

methoden en materialen voor w&t kunnen worden ingepast in de lessen. 

 

Drie ontwikkelgroepen 

Aan de hand van bovenstaande thema’s en onderscheidende aspecten, zijn de scholen 

ingedeeld in drie ontwikkelgroepen: 

1. Starters:  voldoen aan één van de zeven aspecten; 

2. Ontwikkelaars:  voldoen aan minimaal twee van de zeven aspecten; 

3. Voorlopers:  voldoen aan ten minste vijf van de zeven aspecten.  

 

Analyse van de schoolgidsen van de Gelderse basisscholen 

De onderzoekers bekeken in hoeverre w&t genoemd en uitgewerkt wordt in 

schoolgidsen. Dit zegt iets over de mate waarin w&t een thema of onderwerp van 

gesprek is in een school.  

 

Verdiepende interviews 

Aanvullend op de online enquête en de informatie uit de schoolgidsen, hebben de 

onderzoekers verdiepende interviews gehouden met bestuurders en schoolleiders. Bij 

de selectie van interviewkandidaten is gezorgd voor een goede spreiding over de 

diverse regio’s binnen Gelderland en een balans tussen starters, ontwikkelaars en 

voorlopers.  

 

Aan de hand van open vragen brachten de onderzoekers in kaart welke belemmeringen 

scholen ervaren, waar hun behoeftes liggen en waar zij zelf mogelijkheden voor 

verbetering zien.  

 

Non-responsonderzoek 

De onderzoekers legden 400 scholen die de enquête niet invulden per e-mail nog één 

vraag voor; in welke mate zij de stelling ‘Onze school heeft een visie op w&t in het 

onderwijsaanbod beschreven die ook zichtbaar is in het handelen in de klas’ 

onderschreven. De verschillen tussen respons en non-respons bleken niet significant.  

 

Onderzoeksuitkomsten 
Het onderzoek biedt inzicht op een drietal onderdelen. In de eerste plaatst wordt 

duidelijk wie de drie doelgroepen – starters, ontwikkelaars en koplopers – zijn en wat 

hen kenmerkt. Daarnaast komen ook de belangrijkste knelpunten naar voren, waar 

scholen tegen aan lopen bij de implementatie van w&t. Tot slot komt er ook een zestal 
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aandachtspunten naar voren die scholen helpen om de knelpunten weg te nemen en 

de volgende stap te zetten.  

 

Starters, ontwikkelaars en voorlopers 

De drie ontwikkelgroepen hebben ieder hun eigen kenmerken en behoeften. Zij zijn als 

volgt te typeren:   

Punten waarop de drie ontwikkelgroepen overeenkomen: 
 

o ‘Externe contacten’: het leggen en onderhouden van contacten met de wereld buiten de school – 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en ouders – is voor zowel de starters, ontwikkelaars als 

de voorlopers een ontwikkelgebied.  

o Aandacht voor w&t: een meerderheid van de bevraagde scholen, ongeacht de fase van implementatie 

waar zij in zitten, geeft aan dat zij vinden dat w&t meer aandacht verdient.  
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Knelpunten die scholen bij de implementatie van w&t tegenkomen 

Scholen lopen bij het implementeren van w&t in hun onderwijs en organisatie vaak 

tegen dezelfde obstakels aan. De mate waarin zij last hebben van de verschillende 

knelpunten loopt wel behoorlijk uiteen per ontwikkelgroep.  

 

Top 5 van knelpunten bij starters    % dat dit knelpunt benoemt 

Het onderwijsprogramma is te overladen    68%   

W&t heeft (nog) geen prioriteit op onze school    66% 

Het ontbreekt ons team aan voldoende deskundigheid   55% 

Onze school beschikt over te weinig materialen   53% 

Er is onvoldoende tijd om w&t-lessen goed te kunnen voorbereiden  43% 

 

Top 5 van knelpunten bij ontwikkelaars   %  dat dit knelpunt benoemt 

Het onderwijsprogramma is te overladen    67% 

Het ontbreekt ons team aan voldoende deskundigheid   60% 

W&t-onderwijs vraagt om extra menskracht en die ontbreekt  45% 

W&t heeft (nog) geen prioriteit op onze school    41% 

Er is onvoldoende tijd om w&t-lessen goed te kunnen voorbereiden  36% 

 

Top 5 van knelpunten bij voorlopers   % dat dit knelpunt benoemt 

De kosten voor aanschaf van materialen zijn te hoog   52% 

Het onderwijsprogramma is te overladen    30% 

Het ontbreekt ons team aan voldoende deskundigheid   30% 

W&t-onderwijs vraagt om extra menskracht en die ontbreekt  30% 

Er is onvoldoende tijd om w&t-lessen goed te kunnen voorbereiden  26% 

 

Een knelpunt dat provinciebreed wordt ervaren is het gebrek aan deskundigheid en 

affiniteit met w&t binnen het lerarenteam. Gemiddeld de helft van de scholen noemt 

dit als een van de belangrijkste belemmeringen voor een succesvolle implementatie 

van w&t in het curriculum en het dna van de school. Ook de voorlopers geven aan op 

dit gebied nog te willen groeien.   

 

Ook in de diepte-interviews met schoolleiders werd dit aangegeven. Schoolleiders 

merken dat vrij veel leerkrachten in het basisonderwijs weinig affiniteit hebben met 

techniek en technologie. Vaak mist men de kennis om w&t-lessen en -activiteiten aan 

te bieden (of denkt deze te missen). Hierdoor is het lastig om het w&t-onderwijs goed 

vorm te geven.  

 

Een voor de hand liggende oplossing: onderlinge kennisdeling en leren van elkaar. 

Bied leerkrachten die goed met w&t uit de voeten kunnen een podium, maak 

zichtbaar wat ze doen en benoem ze als trekker op het thema. Tegelijkertijd moet er 

rekening gehouden worden met voldoende spreiding over het team. Een schoolleider 

vertelt dat vertrek van een w&t-coördinator een regelrechte bedreiging is voor de 

continuïteit van w&t – wat er is opgebouwd zakt vaak direct in. Brede inbedding van 

w&t is dus altijd belangrijk. 
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Wat helpt scholen de volgende stap te zetten?  

Naast de 17 stellingen hebben de scholen ook open vragen voorgelegd gekregen van 

de onderzoekers. Uit de antwoorden op deze vragen komt een zestal aandachtspunten 

naar voren, die scholen helpen om knelpunten weg te nemen en de volgende stap te 

zetten.  

 

1. Coaching, hulp bij visieontwikkeling, leerlijnen en lesvoorbeelden 

Onder starters en ontwikkelaars is vooral behoefte aan specifieke ondersteuning bij 

het ontwikkelen, geven en implementeren van w&t. Wat interessant is: ook in de groep 

voorlopers heeft een kwart van de scholen behoefte aan ondersteuning. De 

ondersteuningsbehoefte richt zich vooral op:    

• Scholen en coachen van de teamleden;  

• Ontwikkelen van een visie op w&t en het w&t-beleid;  

• Ontwikkelen van een w&t-curriculum (met name leerlijnen en 

lesvoorbeelden);  

• Uitvoeren van gastlessen. 

 

2. Meer kennis in het team  

De meeste scholen hebben behoefte aan het versterken van de kennis van w&t in het 

team. Schoolleiders en bestuurders zijn allereerst op zoek naar inspiratie. Ze zoeken de 

juiste handvatten om het team te overtuigen, aarzelingen weg te nemen en het 

draagvlak in het team te vergroten. Het is dan belangrijk om nut en noodzaak van het 

thema te kunnen laten zien. Daarnaast hebben ze meer kennis nodig om een 

inschatting te maken wat er met welk w&t-materiaal bereikt kan worden om gerichter 

hierop te kunnen sturen.  

 

Schoolleiders zien zelf verschillende manieren om de kennisbasis te vergroten en 

willen daarbij ook graag ondersteuning:  

• Workshops voor het hele team; 

• Coaching (waarbij de school door een externe ‘sparringpartner’ wordt 

begeleid bij de implementatie van w&t);  

• Opleiden van een of meer leerkrachten, die binnen de school de rol van 

trekker kunnen vervullen.  

 

3. Meer inzicht in de bruikbaarheid van lesmateriaal 

Veel scholen vinden het lastig om in te schatten wat er met welk w&t-lesmateriaal 

kan worden bereikt. Het zijn vooral de starters die deze ondersteuningsvraag 

benoemen. Starters, en in iets mindere mate ontwikkelaars, vinden het daarnaast ook 

moeilijk om te onderscheiden welk materiaal bruikbaar is voor hun school.  

• Met een overzicht hiervan zouden deze scholen goed geholpen zijn. Ook 

voorlopers die op zoek zijn naar inspiratie kunnen daar baat bij hebben;   

• Ook stelde een schoolleider voor: “Bied begeleiding bij de bestaande 

methodes, om daar de w&t-aspecten naar voren te halen en daar bewuster 

mee te werken. Het ontbreekt leerkrachten aan tijd om dat zelf te doen – of 

aan affiniteit om er prioriteit aan te geven.” 
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4. Hulp bij externe contacten 

Scholen vinden het lastig een beroep te doen op externe contacten. Schoolleiders 

zien vaak het nut van contacten met vervolgonderwijs, bedrijfsleven en ouders wel in, 

maar hebben moeite om dit netwerk aan te boren en te onderhouden. Laat staan dit 

over te brengen op het team.    

• Verschillende Gelderse basisscholen hebben al contact met het voortgezet 

onderwijs. Niet alleen over de overgang po-vo, maar ook om gebruik te 

kunnen maken van de technieklokalen op deze vo-scholen. 

Uitbreidingsmogelijkheden zien zij bijvoorbeeld bij het hoger onderwijs;  

• Het bedrijfsleven is een interessante partner voor de basisscholen die met 

w&t bezig zijn. Heel concreet vroeg een geïnterviewde schoolleider om “een 

database met bedrijven of personen die open staan voor bedrijfsbezoeken of 

bezoeken in de klas”.  

 

5. Materiële ondersteuning  

Naast extra ondersteuning in de vorm van kennis en externe contacten, geven 

schoolleiders aan behoefte te hebben aan extra (financiële) middelen, om materiaal 

te kunnen aanschaffen en op peil te houden, en aan fysieke ruimte waar de w&t-

lessen kunnen worden gegeven. Een paar concrete ideeën van schoolleiders: 

• “Gratis en makkelijk lenen van materialen, zonder dat je dit aan het begin van 

het schooljaar al moet reserveren.” 

• “Een extern lokaal, te delen met andere scholen, waar leerlingen technische 

vaardigheden kunnen opdoen met goed materiaal in een ruimte die daarvoor 

geschikt is.”  

 

6. Inspectie en verantwoording 

Tot slot vinden schoolleiders het lastig dat er wel van scholen verwacht wordt dat zij 

w&t vormgeven, maar dat hier niet op wordt gecontroleerd. “Wil je er daadwerkelijk 

voor zorgen dat w&t op alle scholen een plek krijgt, dan moet je het ook duidelijk 

opnemen in het inspectiekader, net zoals rekenen en taal,” stellen zij.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 11 

Denk, praat en doe mee – onderzoeksuitkomsten 

in relatie tot de praktijk 
Tijdens de ‘Denk, praat en doe mee sessie’ op 21 november zijn allereerst de 

onderzoeksresultaten gedeeld met de stakeholders. Vervolgens is er volgens de 

methodiek van ‘design thinking’ gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen om de 

implementatie van w&t in het Gelderse basisonderwijs te versnellen en versterken. 

Design thinking biedt de mogelijkheid om de verschillende perspectieven van de 

deelnemers optimaal te benutten en vanuit de verschillende invalshoeken in te gaan 

op de zogenaamde behoeften van en oplossingen voor ‘de klant’. Per doelgroep 

(starters, ontwikkelaars en voorlopers) is een behoeftenmap gemaakt, op basis 

waarvan ideeën en oplossingen bedacht zijn. Deze oplossingen zijn vervolgens 

geclusterd. Uit deze clustering kwam naar voren dat je op vier vlakken iets moet doen 

om het verschil te kunnen maken in de toekomst:  

 

 

S = starters / O = ontwikkelaars / V = voorlopers 

* Materiaal om aan de slag te gaan  

** Aanspreekpunt, workshops, begeleiding 

 

De stakeholders is ook gevraagd wat volgens hen de belangrijkste of meest kansrijke 

vervolgstappen zijn voor de verschillende ontwikkelgroepen. Het gaat hier om 

inhoudelijke invulling van bovenstaande oplossingsrichtingen. Zij doen de volgende 

aanbevelingen: 
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Starters 

• Op een laagdrempelige manier starten door w&t zelf te ervaren; 

• Vormen van visie. 

 

Ontwikkelaars 

• Ondersteuning bij het vinden en inzetten van aanbod in de regio;   

• Samenwerken in de regio. 

 

Voorlopers 

• Alert blijven op de WHY (als drijfveer om w&t op de kaart te houden en verder 

te versterken);  

• Verbinding versterken met de omgeving (voortgezet onderwijs en het 

bedrijfsleven). 
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Advies  
 

Provincie Gelderland ziet de urgentie om w&t op de kaart te zetten op Gelderse 

basisscholen en durft hier ook ambitie in te tonen. Dit advies geeft op basis van 

onderzoek en een inventarisatie en toetsing onder stakeholders handreikingen welke 

acties de provincie hierin kan nemen, op een manier die uitgaat van de verschillen 

tussen scholen en hun behoeften en waarin bestaande initiatieven en infrastructuren 

optimaal worden benut. Met als doel: w&t in het dna van Gelderse basisscholen.  

 

Het onderzoek laat zien waar scholen staan, welke variatie aan scholen er is, waar ze 

behoefte aan hebben en welke knelpunten zij ervaren. Tijdens de stakeholdermeetings 

is de theorie aan de praktijk getoetst en is gezamenlijk nagedacht over hoe je in de 

behoefte van de scholen kunt voorzien. Met de matrix die als conclusie van de tweede 

stakeholdersmeeting is opgesteld, zijn er concrete oplossingsrichtingen voor een 

implementatieaanpak in handen. In dit advies zetten we eerst een aantal 

randvoorwaarden uiteen, om vervolgens tot en een concreet voorstel komen hoe de 

Provincie kan voorzien in de behoeften van de verschillende ontwikkelgroepen.  

 

Randvoorwaarden 

A. Voortbouwen op wat er al is 

Gebaseerd op de ervaren knelpunten en de behoeften die scholen hebben om de 

volgende stap te kunnen zetten, is het belangrijk om gebruik te maken van bestaande 

initiatieven en verder te bouwen op die vruchtbare bodem.  Denk aan de infrastructuur 

van de regionale w&t netwerken, het Techniekpact, Sterk Techniek Onderwijs en de 

bestaande samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Binnen deze 

initiatieven en samenwerkingen gebeurt al veel en ze zijn ook bekend bij een deel van 

de scholen in Gelderland. Het is zinvol als de Provincie hierop aanhaakt om w&t goed 

in de scholen te laten landen. 

 

De regionale w&t-netwerken in het primair onderwijs (KWTG en KWTO) zijn 

voorbeelden van goed functionerende regionale netwerken. Ze bieden een centraal 

punt en expertisecentrum om w&t op de kaart te zetten. De kracht van een netwerk 

wordt bepaald door de infrastructuur van het netwerk en de gehanteerde methodiek. 

De snelheid waarmee scholen zich kunnen ontwikkelen wordt vergroot door de 

methodiek die binnen de infrastructuur wordt gehanteerd: onderlinge uitwisseling en 

kennisdeling. De afgelopen jaren is er een infrastructuur ontstaan waarin betrokken 

besturen elkaar weten te vinden en er veel kennis gedeeld wordt over het 

implementeren van w&t en onderzoekend & ontwerpend leren. De manier waarop dit 

binnen de betrokken besturen gebeurt, is te kenmerken als een innovatiestrategie (de 

route om een nieuw thema op de kaart te zetten). Hierbij zorgt men niet alleen dat het 

wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De manier van werken is ook te 

vertalen naar nieuwe thema’s (zoals digitalisering en de curriculumherziening). Veel 

scholen (en sleutelfiguren binnen deze scholen: w&t-coördinatoren en -specialisten) 

binnen netwerken worden als ‘voorlopers’ gezien. Het is kansrijk om in een 
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toekomstige Gelderse aanpak gebruik te maken van de infrastructuur en methodiek 

die deze netwerken bieden. 

 

Ook het Techniekpact is in Gelderland sterk georganiseerd. Via de verschillende 

regionale Techniekpacten wordt door de trekkers werk gemaakt om vanuit concrete 

doelstellingen voor beweging te zorgen in de regio. Ook w&t in het funderend 

onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven zijn hierin thema’s. De 

techniekpactcoördinatoren zijn goed bekend in de verschillende regio’s en kunnen snel 

schakelen met bijvoorbeeld bedrijven. Door in de toekomst nog meer de 

samenwerking te zoeken in de Techniekpact initiatieven en de netwerken die zich 

richten op de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, zoals Jet-Net & TechNet, kan 

worden voorzien in de ondersteuningsvraag die scholen hebben bij het leggen van 

externe contacten. Het onderzoek onder Gelderse basisscholen leert ons dat juist op 

het vlak van die externe contacten nog veel ontwikkelruimte is. 

 

Naast de verbinding ìn de regio heeft het meerwaarde om te zorgen voor een 

koppeling met de landelijke ontwikkelingen en agenda.  Landelijke 

onderwijsontwikkelingen, zoals het op handen zijnde nieuwe curriculum, zijn van 

invloed op de regionale ontwikkelingen en dus belangrijk om op aan te sluiten. 

Daarnaast is het organiseren van kennisuitwisseling over de provinciegrenzen heen 

een snelle en effectieve manier om voorbeelden op te doen en te leren van hoe andere 

scholen de implementatie van w&t realiseren.   

 

B. Een brede aanpak 

Om w&t en o&o een structurele plek in het onderwijs te geven zijn de attitude en 

vaardigheden van de leerkracht cruciaal. Hij of zij moet in staat zijn zich nieuwe thema’s 

en een nieuwe manier van werken eigen te maken en op de leerlingen over te brengen. 

Omdat dit een andere aanpak vraagt dan de gemiddelde leerkracht gewend is, is het 

belangrijk om in een provinciale aanpak niet alleen in te zetten op het prikkelen en 

enthousiasmeren van leerlingen maar ook de leerkracht en toekomstige leerkracht 

centraal te zetten. Het is zinvol om een toekomstige implementatieaanpak breed in te 

steken en zowel naar bij- en nascholing voor zittende leerkrachten als naar de 

lerarenopleidingen te kijken.  

 

Om het contact met pabo’s (lerarenopleidingen en lerarenopleiders) en toekomstige 

leerkrachten in deze context te intensiveren, biedt het platform Samen Opleiden een 

nuttig aanknopingspunt. In dit platform zijn opleidingsscholen en -opleidingen 

verenigd. Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw 

samen om aankomende leraren op te leiden en voor te bereiden op de 

onderwijspraktijk, doordat een deel van de opleiding in de school plaatsvindt. Deze 

samenwerkingsverbanden van opleidingsscholen en lerarenopleidingen zijn een 

interessant vehikel om ook in de Gelderse aanpak mee te nemen. Vooral omdat de 

werelden van onderwijs en opleiding hierin samenkomen en het mes aan twee kanten 

snijdt. Niet alleen zijn deze samenwerkingsverbanden interessant om bij toekomstige 

leerkrachten meer in te zetten op w&t en onderzoekende en ontwerpende 

vaardigheden. Ook worden via deze route de zittende leerkrachten en lerarenopleiders 
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in de opleidingsschool bereikt. Naast deze verbindende factor is ook de infrastructuur 

en methodiek binnen zo’n samenwerkingsverband van meerwaarde. Men kent een 

structuur waarbij kennisdeling en leren van elkaar georganiseerd is.  

 

In Gelderland zijn in het primair onderwijs verschillende samenwerkingsverbanden 

Samen Opleiden actief: 

• Stichting Cambium/Scope met de Educatieve Academie van Viaa 

• Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede 

• Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Florés Onderwijs (DeBasis-Fluvius) 

• Opleiden in de school, partnerschap Oost-Gelderland, Iselinge 

• Veelzijdig opleiden in diversiteit, HAN 

• Educatief Partnerschap Zwolle e.o., Katholieke pabo Zwolle 

• Opleidingsschool de Stedendriehoek, Saxion  

 

C. Samenhang en samenwerking  

Gedurende het gehele onderzoekstraject zijn verschillende aandachtspunten, 

aanpakken en voorbeelden naar voren gekomen, die allemaal op hun eigen manier 

kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.  Gebaseerd op ervaringen met 

soortgelijke implementatietrajecten in het verleden, is bekend dat met een 

samenhangende aanpak meer kan worden bereikt dan door in te zetten op losse 

initiatieven. De combinatie van kennisdeling (good practices), communicatie, 

professionalisering en enkele events is een beproefde formule die impact heeft. De 

combinatie van deze programmaonderdelen is tevens in de Gelderse context getoetst 

tijdens de laatste stakeholdersmeeting in november.  

 

In een implementatieaanpak is naast samenhang ook samenwerking noodzakelijk. Een 

goede rolverdeling onder de samenwerkingspartners draagt eraan bij dat de 

implementatie soepel en effectief verloopt. De Provincie zelf is de belangrijkste speler 

waar het gaat om het initiëren van de aanpak en het bewaken van de voortgang  met 

focus op verduurzaming. Daarnaast is het raadzaam onderscheid te maken in een 

coördinerende en een meer uitvoerende en onderwijsinhoudelijke invulling. De 

ervaring leert dat het van belang is om in een divers speelveld de vanuit die 

coördinerende rol de verbinding te leggen tussen de verschillende netwerken, 

initiatieven en onderdelen van de aanpak. Dit is een rol die PTvT, via bijvoorbeeld het 

label Jet-Net & TechNet, zou kunnen en willen vervullen. Om op effectieve wijze 

activiteiten richting het onderwijs te ondernemen en maatwerk te leveren, is het 

voorwaardelijk dichtbij de scholen te staan en kennis te hebben van de 

onderwijsinhoudelijke context. Dit is een rol waar de w&t-netwerken, door de kennis 

en ervaring als expertisepartner, bij uitstek geschikt voor zouden zijn.   

 

D. Maatwerk 

Om w&t op een duurzame, structurele, manier te kunnen implementeren in het 

basisonderwijs, moet rekening gehouden worden met de schoolontwikkeling op het 

gebied van w&t. De fase waarin de school zich bevindt, is bepalend voor wat er nodig 

is om w&t op een goede manier te kunnen laten landen in de school. Naast 

bovengenoemde randvoorwaarden is het daarom van groot belang om de 
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implementatieaanpak te differentiëren naar de behoefte van de verschillende 

ontwikkelgroepen. Om deze reden luidt het advies om bij de concretiseringsslag van 

de aanpak, te werken in twee sporen, welke verder zijn uitgewerkt in de volgende 

paragrafen:  

1. Geef voorlopers een podium, laat ontwikkelaars zich inspireren;  

2. Neem starters aan de hand met een inspirerend 

ondersteuningsprogramma. 

Voorlopers als de influencers van de ontwikkelaars 

Ontwikkeling op een thema begint met een groep voorlopers. Voorlopers zijn 

gedreven om in nieuwe ontwikkelingen voorop te lopen, durven te experimenteren 

met onderwijsinnovaties en pakken graag het podium om hun bevindingen te delen 

met anderen. Zij zijn influencers – wat zij doen en vinden werkt aanstekelijk voor 

anderen, de ontwikkelaars en starters. In deze aanpak stellen we de methodiek van 

influencing centraal. Om voorlopers op kop te laten lopen is het volgende nodig: 

 

• Inspiratie en kennis om zelf in beweging te blijven (stimuleren van innovatie 

en een nieuwe stip op de horizon); 

• Ondersteuning bij het zetten van de volgende stap.  

Voorlopers hebben w&t op de kaart staan, willen alert blijven op hun ‘why’ en hebben 

behoefte aan een prikkel van buitenaf om innovaties als deze verder te brengen. Ze 

hebben behoefte aan de stap naar buiten, het leggen van contacten buiten de school, 

samenwerking met het bedrijfsleven. Omdat juist deze stap voor het basisonderwijs 

nog niet vanzelfsprekend is, kan een impuls van buitenaf uitkomst bieden. Denk aan 

een regiocoördinator Jet-Net & TechNet die w&t-coördinatoren (of andere 

sleutelfiguren) helpt in het vormgeven en doorontwikkelen van de samenwerking 

tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Omdat ontwikkeling nooit af is en innovatie 

altijd doorgaat, kan het voor de voorlopers helpen om een nieuwe stip op de horizon 

te zetten in de vorm van een gezamenlijke innovatieagenda (door bijvoorbeeld in te 

zetten op de verbinding met het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling rondom 

Sterk Techniek Onderwijs).   

 

De ontwikkelaars kijken naar de voorlopers voor inspiratie. Het zichtbaar maken van 

deze inspiratie is dus belangrijk. Dit kan vorm krijgen via communicatie (het delen van 

goede voorbeelden door middel van storytelling) en kennisdelingssessies (leren van en 

met elkaar). Om ontwikkelaars mee te laten liften op het succes en de ervaring van de 

voorlopers is het ook zinvol hen te betrekken bij de sessies voor voorlopers.  

 

Starters op weg helpen met een inspirerend ondersteuningsprogramma 

Kennisdeling en communicatie kunnen inspirerend werken, maar is (zo laten de 

uitkomsten van het onderzoek ook zien) voor starters niet voldoende om w&t ècht te 

implementeren. Zij hebben meer nodig. Ondersteunend aan de influencers-aanpak is 

een kennis- en ondersteuningsprogramma nodig dat voldoende concrete handvatten 

biedt om aan de slag te gaan. Dit aanbod moet zich richten op: 
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• Een/enkele events; 

• Tools en producten om met w&t aan de slag te gaan; 

• Professionalisering en ontwikkeling 

o Workshops  

o Maatwerk (individuele begeleiding door bijvoorbeeld een 

projectleider van een w&t-netwerk, een techniekcoach of 

regiocoördinator). 

  

Aan de hand van bovenstaande randvoorwaarden en initiatieven gericht op starters, 

ontwikkelaars en voorlopers, hoopt PTvT Provincie Gelderland de handvatten gegeven 

te hebben, op basis waarvan een implementatieaanpak kan worden ontwikkeld om w&t 

in het dna van alle Gelderse basisscholen te krijgen.  

 

 

 
BIJLAGEN 

1. Het originele onderzoeksrapport: ‘W&T in het Gelderse basisonderwijs’ 

(Regioplan);  

2. Publieksversie van het onderzoek: ‘Wetenschap & technologie in het dna van 

basisscholen’;  

3. Een uitwerking van het portfolio van Jet-Net & TechNet aansluitend op de 

oplossingsrichtingen van dit advies; 

4. Advies KWTO en KWTG voor het Gelders basisonderwijs.  

 


