
W&T-onderwijs doe je samen!
Hoe benut ik expertise buiten de school om in mijn school structureel (en thematisch) W&T-
onderwijs te realiseren?

Samenwerken in de bèta-onderwijsketen

Dr. Ir. Anika 
Embrechts

Anneloes Muller -
van der Molen



Onderzoeker TechYourFuture

Senior docent ROC van Twente Opleiding onderwijsassistenten

Curriculumontwikkelaar W&T en Digitale Geletterdheid

Lerarenopleider leerkracht basisonderwijs

Gepromoveerd Nanotechnoloog

Even voorstellen….



Website beheerder kennisnetwerk Lerende Leraren

Programmateam kennisnetwerk Lerende Leraren

15 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs

Lerarenopleider leerkracht basisonderwijs

W&T expert binnen Team Transfer - Saxion

Even voorstellen….



Kennisnetwerk Lerende Leraren
een partnerschap van 18 onderwijsorganisaties in Twente

Van ‘nascholen’ naar ‘samen scholen’ in:

- PLG’s
- expertgroepen
- projectgroepen

www.lerendeleraren.nl



Onze samenwerking….

Interprofessioneel Samen Opleiden 
Digitale Geletterdheid

Stemnetwerk.nl



Uitdagingen in het (bèta)onderwijs…

Scholen maakten zich vooral zorgen over de motivatie en het welzijn van hun leerlingen 

en over de burgerschapsvaardigheden.



Ontwikkelingen W&T in de regio
de kracht van verbinding en betekenis

- Start TechYourFuture – expertisecentrum voor techniekonderwijs

- Stimulering W&T in regio door gemeente (LEA subsidie) 2015

- Meer aandacht voor W&T onderwijs pabo – vakspecialisatie W&T

- Samenwerking W&T Kennisnetwerk Lerende Leraren - 16 PO stichtingen

- Professionele leergemeenschappen W&T (2017) en DG (2019)

- Samenwerking PO-VO Rijssen-Holten – Zwaluwstaarten 2.0

- Kids4Twente stimuleert W&T onderwijs 

- Regionale ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs (STO) – samenwerking PO-VO

- Provincie Overijssel subsidieert W&T Kompas basisscholen

- SPRONG Educatief STEM (landelijke samenwerking)

- Samenwerking 3 stichtingen Twente (VCO-KOE-Consent)

- Techlabs in PO, VO en daarbuiten

- Provincie Overijssel subsidieert opleiding W&T experts



Kansen door samenwerking!
de kracht van verbinding en betekenis

Meer kwaliteit door samenwerking – niet meer steeds op eilandjes
het eigen wiel uitvinden, maar samen delen en testen wat werkt voor
jouw leerlingen en jouw school

Nodig: kennisdeling, sturing 
en draagvlak op alle
onderwijslagen



- Behoefteverkenning 20 scholen Rijssen-Holten (3 stichtingen)
- Heel diverse behoeftes (thematische W&T middagen tot nog starten)

- Samen met leerkrachten lesmateriaal ontwikkelen rond 7 werelden 
van techniek (8 thema’s, doorgaande lijn groep 1 t/m 8) en link naar 
VO door bezoeken Technolabs VO

- Professionalisering is voorbereiding op integreren/geven van thema’s              
->  win-win voor leerkrachten

- Structuur van kartrekkers en verantwoordelijken in de stichtingen
- Eerste W&T experts opgeleid (3, 1 dag in de week voor scholen)
- Coronauitdagingen, vervolgen komend schooljaar met alle scholen

Zwaluwstaarten 2.0











Experimenteren!Experimenteren!
OnderzoeksplanOnderzoeksplan

Waar moet je rekening mee houden bij het maken van een Lab-on-a-chip?  Hoe ziet de Lab-on-a-chip er straks uit (Maak een 
tekening/schets)? Waar moet je op letten?

Groepen
7 en 8

Werkblad Lab-on-a-ChipWerkblad Lab-on-a-Chip

Voorbeelden

Rekening houden met:

Op welke manier wordt het onderzoek uitgevoerd? Voorspel eerst hoe je denkt dat vloeistoffen mengen in normale glazen en in 
een Loac.

Voorspellen wat het verschil zal zijn tussen het mengen van twee glazen water met kleurstoffen buiten een Lab-on-a-chip en in 
een Lab-on-a-chip.

Mengen van twee vloeistoffen in glazen Mengen van twee vloeistoffen in LoaC

13

Experimenteren!Experimenteren!
OnderzoeksplanOnderzoeksplan

Op welke manier ga je het onderzoek uitvoeren?

Welke conclusies kun je trekken? Welke bijzonderheden zijn je opgevallen?

14

Groepen
7 en 8

Werkblad Lab-on-a-ChipWerkblad Lab-on-a-Chip



- Gestart vanuit 1 stichting in Enschede
- Samenwerking en uitbreiding naar 3 stichtingen in Enschede (± 65 

scholen) en nu ook mogelijkheden buiten Enschede
- Professionalisering en ondersteuning, samenwerking STO
- Projecten samen met aanbieders (ook STO en bedrijven) realiseren
- Samen ontwikkelen van lesmateriaal door leerkrachten en W&T 

makelaars
- Lessen op school, gastlessen en lessen bij bedrijven, aanbieders en 

Technolabs

Kids4Twente 









Kansen door samenwerking! – aan de slag
de kracht van verbinding en betekenis

-- Kennis, materialen en ervaring delen
-- Netwerken in kaart brengen – waar heb je nog support nodig?



Kansen door samenwerking! – aan de slag
de kracht van verbinding en betekenis

Netwerken in kaart brengen – waar heb je nog support nodig?



Toekomst

Delen? 

Toekomstperspectief?



Toekomst

Delen? 
En op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen en/of materialen?

Laat je gegevens achter
op het interesse formulier!



Meer weten over:

Onderzoeken en ontwerpen
met 4-14 jarigen?

Scan de QR code!



Toekomstperspectief?

Knipoog naar basisvaardigheden:

WERELDKUNDE



Nog vragen? 
Neem gerust contact op!

aembrechts@rocvantwente.nl
a.muller@saxion.nl

Bedankt!

mailto:aembrechts@rocvantwente.nl
mailto:a.muller@saxion.nl


Meer weten/lezen….
https://www.techyourfuture.nl/praktijkboek-beta-burgerschap

https://www.techyourfuture.nl/publicatie-implementatie-wt-in-de-regio-enschede

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/twente/nieuws/praktijkspecialist-steam-verbinden-van-3-lijnen-sto-twente

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/twente/nieuws/interview-met-marieke-krakers-projectleider-techyourfuture

https://www.kennisnet.nl/artikel/10192/leergemeenschap-helpt-leraren-bij-ontwikkeling-van-digitale-geletterdheid/

https://www.aob.nl/nieuws/soepel-van-mbo-naar-hbo/

https://lerendeleraren.nl

https://stemnetwerk.nl

https://www.techyourfuture.nl/praktijkboek-beta-burgerschap
https://www.techyourfuture.nl/publicatie-implementatie-wt-in-de-regio-enschede
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/twente/nieuws/praktijkspecialist-steam-verbinden-van-3-lijnen-sto-twente
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/twente/nieuws/interview-met-marieke-krakers-projectleider-techyourfuture
https://www.kennisnet.nl/artikel/10192/leergemeenschap-helpt-leraren-bij-ontwikkeling-van-digitale-geletterdheid/
https://www.aob.nl/nieuws/soepel-van-mbo-naar-hbo/
https://lerendeleraren.nl/
https://stemnetwerk.nl/


Interprofessioneel Samen Opleiden
(en professionaliseren)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Project: Versterking Samenwerking
Periode: sept 2015-2018
PLG: Team Mobiel Leren

Thema: Omgaan met verschillen
m.b.v. digitale leermiddelen

2017 PLG W&T (2 � 48)
2019 PLG Digitale Geletterdheid (10)
2020 SPRONG Educatief STEM
Expertgroep W&T

Thema’s: leerkrachtvaardigheden, 
DG, zelfregulatie, maakkunde, 
bètaburgerschap.



Interprofessioneel Samen Opleiden
(en professionaliseren) DG



Specifieke bètakennis en vaardigheden bij de 
bètalerarenopleiding

bètavakdidactiek

bètakennis envaardigheden
onderzoekendekritische, wetenschappelijkehouding

Theorie – Praktijk koppeling
Onderzoeken en Ontwerpen



Bètavaardigheid - Patroonherkenning

Bron: expositie Waanzien in het MOTI, Breda

Learn to notice

Kijken met kennis



Effect van kennismaking en ontdekken 
bètawereld op jonge leeftijd…

van Tuijl, C., Walma van der Molen, J. H., & Grol, M. (2014).
Techniek? Niks voor mij! Vroege beroepsuitsluiting. Jeugd in School 
en Wereld, 98, 12-15.

At age 5, children seemed not to 
differentiate between boys and girls in 
expectations of “really, really smart”—
childhood's version of adult brilliance. But by 
age 6, girls were prepared to lump more 
boys into the “really, really smart” category 
and to steer themselves away from games 
intended for the “really, really smart.”

van Tuijl Bian, L., Leslie, S.-J., & Cimpian, A. 
(2017) Science, 355 (6323), 389-391
DOI: 10.1126/science.aah6524

https://doi.org/10.1126/science.aah6524


Motivatie en het nut zien…Techmentalities

De Maatschappelijke Toepasser:

laat me ontdekken hoe ik zelf techniek kan 

toepassen in het leven van mensen.


