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Wetenschap & technologie in het 
Gelderse basisonderwijs
Iedereen heeft te maken met technologie, techno- 
logie is overal. Zo geeft de provincie Gelderland in 
de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ prioriteit aan 
zeven onderwerpen; energietransitie, klimaat-
adaptatie, circulaire economie, biodiversi teit, 
bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat 
en woon- en leefklimaat. Onderwerpen waarbij 
technologie een belangrijke aanjager is voor 
inn ovatie. Het is daarom van belang voor de 
toe komst en voor toekomstige generaties om jonge 
mensen te (blijven) enthousiasmeren voor techno logie 
en ervoor te zorgen dat zij vaardigheden opdoen om 
wendbaar te zijn in de arbeidsmarkt van morgen. 

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. In dit kader committeert 
de provincie Gelderland zich aan de doelstelling om 
10-op-de-10 leerlingen in het primair onderwijs met 
wetenschap & technologie (w&t) en onderzoekend & 
ontwerpend leren in aanraking te laten komen. 
Daarom is het zaak ervoor te zorgen dat de ingezette 
koers in de actieve scholen1 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 - passend bij de drie sporen ‘wend-
baar heid, beschikbaarheid en inclusief’ binnen het 
eigen arbeidsmarktbeleid - 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 samen-
werking met KWTG2 en KWTO3 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 vervolg-
stappen. Via deze route wordt een onderbouwde 
basis gevormd om de implementatie te versnellen 
en te versterken. 

Aanpak en resultaten
Hoe kan de implementatie van w&t versterkt en 
versneld worden? Om tot een antwoord op deze 
vraag te komen, zijn verschillende stappen 
onder nomen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
is gecombineerd met gespreksrondes met 
verschillende stakeholders en experts uit de regio. 
De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek: 

1	 Scholen in Gelderland zijn in te delen in drie 
‘ontwikkelgroepen’: starters, ontwikkelaars en 
voorlopers. Waar bij starters het w&t-onderwijs 
nog vaak weinig beredeneerd en ad hoc is, kunnen 
ontwikkelaars zich richten op het verankeren van 
w&t in een doorgaande leerlijn en zijn voorlopers 
toe aan het finetunen hun w&t-onderwijs. 
Opvallend is dat het leggen en onderhouden van 
contacten met de wereld buiten de school - 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
ouders - voor alle groepen een ontwikkelgebied is. 
Verder geeft een meerderheid van de bevraagde 
scholen aan dat w&t meer aandacht verdient; 

2	 Provinciebreed wordt het gebrek aan deskundig heid 
en affiniteit met w&t in het team als belangrijk 
knelpunt voor de implementatie van w&t gezien. 
Ook zorgen een overladen onderwijsprogramma 
en hoge kosten voor materiaal voor belemmeringen. 
De mate waarin scholen deze knelpunten ervaren, 
verschilt per ontwikkelgroep; 

3	 De volgende aandachtspunten helpen om de 
knelpunten weg te nemen en de volgende stap te 
zetten:
a	 Specifieke ondersteuning bij het ontwikkelen, 

geven en implementeren van w&t; 
b	 Meer kennis in het team: in de vorm van team-

workshops, coaching van buiten en het 
opleiden van leerkrachten als ‘trekker’;

c	 Ondersteuning bij het inschatten van 
mogelijk heden en toepasbaarheid van 
w&t-lesmateriaal; 

1 Mede door de inspanningen van de 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. 

2 Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland.
3 Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost.

https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/downloads_getfilem.aspx?id=1091753&forcedownload=true
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d	 Hulp bij het aanboren en onderhouden van 
externe contacten; 

e	 Financiële ondersteuning voor aanschaf en op 
peil houden van materiaal en voor fysieke 
ruimte waar de w&t-lessen kunnen worden 
gegeven; 

f	 Opnemen van w&t in het inspectiekader. 

Toetsing aan de praktijk
Tijdens een tweede ‘Denk, praat en doe mee sessie’ 
zijn de onderzoeksresultaten gedeeld met 
verschillende stakeholders en experts in de regio. 
Met deze resultaten is volgens de methodiek van 
‘design thinking’ gekeken naar mogelijke 
oplossings richtingen om de implementatie van w&t 
in het Gelderse basisonderwijs te versnellen en 
versterken. Per ontwikkelgroep (starters, 
ontwikkelaars en voorlopers) zijn de behoeften in 
kaart gebracht, waarop 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: 
1	 Kennis en communicatie.
2	 Tools en producten.
3	 Professionalisering en ontwikkeling.
4	 Events en bezoeken ontdekplekken.

Advies: hoe kan de provincie 
Gelderland de implementatie 
van w&t versterken en 
versnellen?

Op basis van het onderzoek en inventarisatie en 
toetsing onder stakeholders, is geformuleerd welke 
acties de provincie 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. 
Hierbij moet opgemerkt worden, dat dit een 
complexe opgave is die vraagt om een cultuur-
verandering en om breed draagvlak bij meerdere 
betrokkenen (waaronder overheid, onderwijs, 
ondernemers).

Randvoorwaarden
Om tot een succesvolle aanpak te komen, onder-
scheiden we een aantal 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. 
Naast de verbinding ìn de regio heeft het meer-
waarde om te zorgen voor een koppeling met de 
landelijke ontwikkelingen en agenda (denk aan de 
curriculumherziening en digitaliseringsagenda) en 
het organiseren van kennisuitwisseling over de 
provinciegrenzen heen. 
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B Een brede aanpak 
Om w&t en o&o een structurele plek in het onder wijs 
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 toe komstige 
leerkracht centraal te zetten. Besteed aandacht aan 
zowel bij- en nascholing voor zittende leerkrachten 
als voor toekomstige leerkrachten en dus naar de 
opleidingen. 

C Samenhang en samenwerking 
Met een samenhangende aanpak kan meer 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. In een 
implementatieaanpak is naast samenhang ook 
goede samenwerking noodzakelijk.

D Maatwerk 
Om w&t op een duurzame en structurele manier te 
kunnen implementeren in het basisonderwijs, moet 
rekening worden gehouden met de school ontwikkeling. 
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. 
Om deze reden luidt het advies om bij de 
concretiserings slag van de aanpak, te werken in 
twee sporen: 
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. Om voorlopers op kop te laten lopen is 
een prikkel van buitenaf nodig: Een mogelijkheid 
om inspiratie en kennis op te doen om zelf in 
beweging te blijven en te blijven innoveren. 
Daarnaast is, ook voor voorlopers, ondersteuning 
nodig bij het zetten van de volgende stap. 

De ontwikkelaars kijken naar de voorlopers voor 
inspiratie. Door inspirerende voorbeelden beschik baar 
te stellen, via bijvoorbeeld het communiceren over 
goede voorbeelden en het organiseren van kennis-
delingssessies, kunnen ontwikkelaars meeliften op 
het succes en de ervaring van de voorlopers. 

Starters op weg helpen met een 
inspirerend ondersteuningsprogramma 
Kennisdeling en communicatie kunnen inspirerend 
werken. Het onderzoek laat echter zien dat dit voor 
starters niet voldoende is om w&t ècht te 
implementeren. Voor hen is een kennis- en onder-
steuningsprogramma nodig, dat voldoende concrete 
handvatten biedt om aan de slag te gaan. 
Een dergelijk programma moet in ieder geval de 
volgende onderdelen omvatten: 
• Een of meer events; 
• Tools en producten om met w&t aan de slag te 

gaan; 
• Professionaliserings- en ontwikkelingsaanbod via 

workshops en maatwerk.

http://www.gelderland.nl

