Waarom
een W&T
-programma?
Kinderen groeien op in een wereld
vol wetenschap en technologie
(w&t). Die technologie is vaak zo
vanzelfsprekend dat ze er bijna niet
bij stilstaan. Toch kunnen juist
kinderen zich nog oprecht verwonderen over bijvoorbeeld de
mogelijkheden en eigenschappen
van water en natuurkundige
krachten zoals magnetisme. Deze
nieuwsgierigheid kun je prikkelen
door kinderen op een andere
manier naar ‘gewone’ dingen te
laten kijken.

Op wtwijzer.org kun je door de Routeplanner 2020 in
te vullen, ontdekken waar wetenschap & technologie
op jullie school staat. Na deze checkup kunnen jullie
verder met jullie ambities en werk maken van het
w&t-onderwijs. Daar kan deze Curriculum Tool bij
helpen, als aanvulling op bijvoorbeeld het schoolplan.

Ontdek de onderzoeksbeesten en ontwerphelden in jouw klas.
In elke klas zitten verschillende talenten klaar om uitgedaagd te worden.
Wil je ze beter leren (her-)kennen? Kijk op www.wtwijzer.org. Ze vertellen
je daar waarom een W&T-programma zo belangrijk voor ze is.

Wetenschap en technologie gaat
over ontdekken, onderzoeken,
ontwerpen, maken en uitproberen.
Kinderen gebruiken daarbij hun
denkvermogen (wetenschappelijke
manier van denken), creativiteit
(probleem oplossen) en handigheid
(maakonderwijs).

Onderzoekend
& ontwerpend leren
Bij wetenschap en technologie
staat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren centraal.
Door lessen volgens deze didactiek
op te bouwen, besteed je als
leerkracht aandacht aan technologie én wetenschap. Je kunt aparte
w&t-lessen geven of je bestaande
les opbouwen volgens de didactiek
van onderzoekend en ontwerpend
leren.
Een nuttig basisdocument is
W&T Wijzer voor onderzoekend en
ontwerpend leren. Hierin staan
basiscomponenten voor succesvol
W&T-onderwijs uitgewerkt. De
wijzer kun je hier downloaden.

Lees hoe het werkt

Uitgebreide informatie en nuttige
links over w&t in het basisonderwijs
voor leerkrachten, schoolleiders en
bestuurders vind je hier.

‘Ik heb bijzondere
interesse voor
Constructie en
Logica.’

‘Ik wil leren
over de natuur..’

‘Ik wil de beste
zijn en ergens
helemaal voor
gaan.’

‘Wat ik bedenk moet
zin hebben; mensen
beter of gelukkig
maken.’

‘Ik vind het leuk om
creatief bezig te zijn.’

‘Ik wil zelf mooie
dingen maken.’

Hoe werkt het?
Je kunt als school op veel manieren
aan de slag met w&t en waarschijnlijk doen jullie al veel. Het is de kunst
om te inventariseren wat jullie al
doen en hier meer samenhang in te
brengen, op een manier die goed
past bij jullie school. Deze W&T
Curriculum Tool kan hierbij helpen.

➊

Onze
school
Visie,
sterke kanten
en kansen

Doorloop de volgende stappen:
➊ Onze school

➌

Noteer kort de visie van jullie school.
Wat zijn jullie sterke kanten en kansen?

Wat gaan
we doen?

➋a Wat doen we al?

Vul in een jaarschema per vak in welke
thema's en projecten er op jullie school
aan bod komen en welke activiteiten en
belangrijke gebeurtenissen al vast staan.

➋b Wat kunnen we
met elkaar verbinden?

Zoek naar overkoepelende thema’s
waarbij W&T een verbindende rol kan
spelen.

Overkoepelende
thema’s

Thema’s en
activiteiten
van alle
vakken

➋a

Wat
doen
we al?

➌ Wat gaan we doen?

Maak van de overkoepelende thema’s
één of meerdere W&T programmablokken.
Het W&T programmablok bij stap 3 helpt
je op weg. Zoek naar variatie in inhoud,
werkvorm en de talenten die je aanspreekt.

➋b

Wat kunnen
we met elkaar
verbinden?

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

➊

Over onze
school
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Ingevuld door:

Onze visie, sterke kanten en kansen
① Wat is onze visie, waarbij de w&t-lessen
moeten aansluiten?

② Kruis aan welke thema’s bij ons op school
geschikt zijn om voor W&T te gebruiken.
Een goed programma sluit aan bij de
belevingswereld en ervarIngen van kinderen.
Voor W&T zijn 18 contexten en themagebieden gekozen waarbij kinderen betekenisvol
kunnen leren en die voor de hele samenleving
van belang zijn. Deze zijn a�komstig van
W&T, ijkpunten voor een domein in
ontwikkeling’

☐ Wonen

☐ Mobiliteit en transport

☐ Kleding

☐ Tuin, park en natuur

☐ Gebouwen en constructies

☐ Schoonmaken

☐ Lichaam, ziekte en gezondheid

☐ Communicatie en virtuele werelden

☐ Water en watermanagement

☐ Veiligheid

☐ Muziek, kunst en cultuur

☐ Grond, stenen, bodem en aarde

☐ Voeding en landbouw

☐ Sport, spel en beweging

☐ Weer, klimaat, lucht en hemel

☐ Energiegebruik

☐ Ontspanning en uitgaan

☐ Hergebruik, duurzaamheid en kringlopen

OVER ONZE ORGANISATIE

OVER ONZE WERKVORMEN

③ Hoe ziet onze organisatie er nu uit en welke
vormen zijn relevant voor W&T gekozen?

④ Welke werkvormen willen wij inzetten?

Denk aan vakleerkrachten, combinatiegroepen, plusklassen, vaklokalen, werkgroepen, coördinatoren, externe partners,
structuur van projecten, themamiddagen,
methode volgen en/of eigen lessen ontwerpen,
voorschoolse en naschoolse activiteiten enz.
Keuze maken? Elke vorm is goed, maar doe
die dan wel goed.

Het ideale curriculum heeft een goede variatie
in werkvormen. Juist W&T biedt veel mogelijkheden. Probeer deze dan ook te benutten bij
het invullen van een themablok in het
W&T-programma.
Denk aan onderzoeken, ontwerpen,
experimenteren/proefjes doen, maken volgens
werktekening/recept, waardevorming,
dilemma’s bespreken, presenteren, creëren
nieuwe uitvoeringsvormen, toepassen
technisch of natuurkundig principe,
programmeren, real life learning, gastles,
excursie, bedrijfsbezoek, loopbaanoriëntatie
activiteiten, deelname wedstrijd, enz.

OVER ONZE MENSEN

Hierbij werken de kinderen afwisselend
met hun hoofd, hart en handen.

⑤ Wie beheert de materialen en gereedschappen? Wat doen de leerkrachten zelf
en wat kan uitbesteed worden? Welke
professionalisering is nog nodig? Hoe zijn de
faciliteiten en ondersteuning geregeld via
directie/coördinatoren/werkgroepen?

OVER ONZE BRONNEN

W&T-lessen vragen meer kennis, kunde en
vaardigheden van de leerkracht. Bij het
invullen van de lessen in het schema van een
jaargroep moet de betreffende leerkracht
genoeg vertrouwen hebben in de voorbereiding en uitvoeren van de les. Als er drempels
zijn die voor belemmering zorgen kunnen er
tools ingezet worden om die te overwinnen.
Bijvoorbeeld eerst samen met een collega met
W&T-ervaring een les doen.

⑥ Waar halen we nu al de benodigde
expertise, voorbeelden, lessen, middelen,
gereedschappen en materialen vandaan?
Het antwoord op deze vraag vult waarschijnlijk
makkelijk een aparte bijlage. Voor deze
curriculum tool ligt de focus op beschikbare
lessen.
Er zijn 50 lessuggesties bij de juniorbetacanon.
Er zijn voorbeeldlessen bij elk onderzoeksbeest/ontwerpheld. Klik op het logo van
het talent en scrol naar beneden.
Er zijn vele bronnen op internet zoals Nemo,
techniektoernooi, ontwerpen in de klas,
Ontdek het zelf, enz.
Tip!
Voor deze Curriculum Tool hebben we
een aangepaste w&t-zoekomgeving
binnen Google ingesteld. Vul een zoekterm
in (bijvoorbeeld ‘magnetisme’). Sla de
advertenties over en je vindt direct relevant
lesmateriaal. Probeer variaties van de
zoekterm om meer verschillende lessen
te vinden.

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

→ En nu?

Ga door naar stap ➋ª.
Hier ga je beschrijven wat jouw school al doet.

➋ª

Wat doen
we al?
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In een overzichtelijk jaarschema geven we aan wanneer en welke thema’s van
onze vakmethodes gepland staan, andere geplande activiteiten, projecten,
excursies, wedstrijden, uitstapjes enz. Zo brengen we in beeld wat we al doen
en kunnen we thema’s met elkaar verbinden op een goede W&T-manier.
Thema’s die geschikt zijn, kunnen op een W&T-manier uitgevoerd worden.
Het is ook mogelijk om een nieuw W&T-thema te plannen bij lestijd van
relevante vakken waar nog ruimte is. (handvaardigheid, Engels, techniek,
ICT, drama, muziek, gym…)
Tip: Neem per groep de handleiding van de methodes van taal
en de wereldvakken erbij en noteer alle thema’s in dit jaarschema.
Probeer ook onderdelen van rekenen te integreren.

Jaarschema van onze
projecten & thema’s

①②③④⑤⑥⑦⑧

Schooljaar

Groep

(bijv. schooljaar 2019/2020)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Vul onderstaand schema in.

week

natuur/techniek

aardrijkskunde

geschiedenis

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

taal

...

extra/voorbereiding

→ En nu?

Ga door naar stap ➋b.
Hier ga je overkoepelende thema’s bepalen waarbij W&T een verbindende rol kan spelen.

➋b

Wat kunnen
we met elkaar
verbinden?

Overkoepelende
thema’s
natuur/techniek

Groep
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De thema’s uit de vakgebieden kunnen met elkaar verbonden worden als ze
overeenkomsten hebben op inhoud. Bij de uitwerking concepten en begrippen
wordt van de kenniscomponenten aangegeven bij welke vakken en kerndoelen
ze voorkomen. Op deze manier overstijgt W&T de afzonderlijke vakken.

①②③④⑤⑥⑦⑧

Ingevuld door:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

aardrijkskunde

geschiedenis

taal

rekenen

...

concepten/
begrippen

overkoepelend thema:
omschrijving van
de les per vak

overkoepelend thema:
omschrijving van
de les per vak

overkoepelend thema:
omschrijving van
de les per vak

overkoepelend thema:
omschrijving van
de les per vak

① Welke andere vakken integreren we in de overkoepelende thema’s?

② Welke concepten en begrippen horen bij de overkoepelende thema’s?
Tip: deze concepten en begrippen kun je gebruiken als zoektermen voor geschikte lessen.

③ Is er een nieuw thema waar we graag aandacht aan besteden?

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

→ En nu?

Ga door naar stap ➌.
Hier ga je de W&T-programmablokken voor jouw school maken.

➌

Wat we
gaan doen.

W&T programmablok
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Nu we de overkoepelende thema's hebben benoemd, kunnen we per
overkoepelend thema een W&T programmablok samenstellen. Met het
schema hieronder krijg je scherp wat je leerlingen wilt leren en op welke
manier. Door het schema in te vullen zie je meteen of er voldoende variatie
is in de gekozen werkvormen (met hoofd/hart/handen) en de talenten
die worden aangesproken.

A�hankelijk van je wensen en mogelijkheden, kun je gebruikmaken van
bestaande lessen en deze eventueel aanpassen, maar je kunt ook nieuwe
lessen opzoeken of zelf ontwikkelen. De lessen kunnen verdeeld worden over
de weken waarin het thema behandeld wordt, maar ook uitgevoerd worden
in opeenvolgende dagen van bijvoorbeeld een projectweek.
Vergeet niet op de achterkant te kijken voor handige tips!

Overkoepelend thema:

Groep

Schooljaar

(doorhalen wat niet van toepassing is)

(bijvoorbeeld wonen, energieverbruik, veiligheid)

week lessen / activiteiten:
/ dag (Geef een korte naam en/of omschrijving)

①②③④⑤⑥⑦⑧

werkvorm

leerdoelen

kerndoelen

leeropbrengsten

Aankruisen wat van

Geef een korte omschrijving

Bijvoorbeeld 34 t/m 54

Leeropbrengsten kunnen ook zijn dat

toepassing is.

van wat er geleerd wordt

van Oriëntatie op jezelf

leerlingen weten wat zij in hun mars

tijdens deze les/activiteit.

en de wereld, of kern-

hebben, waar zij energie van krijgen

doelen van andere vakken.

en hun talenten leren kennen.

betrokken talenten
Aankruisen wat van toepassing is.

Les of activiteit uit de methode, gekozen uit een bron of zelf

Waaraan gewerkt wordt bij

Kijk voor een beschrijving van alle

ontworpen. Om het zoeken gerichter en effectiever te maken

deze les of activiteit (eventueel

ontwerphelden en onderzoeksbeesten

gebruik je Google CSE W&T-lesmateriaal.

met een a�korting van het vak)

op wtwijzer.org

notities
Bijv. over benodigde materialen.

Tip: gebruik ook W&TWijzer O&O

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

→ En nu?

Je bent klaar! Nou ja, klaar.. Het begint nu eigenlijk pas :-)
Deel de plannen en houd het W&T curriculum actueel. Veel succes!

Tips & links

Tips

Links

Benut in ieder geval de
methodes die al in huis zijn.
Vaak staan daar goede
praktijkgerichte opdrachten in.

Het kerndoelenboekje van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje

Algemene pagina met veel nuttige documenten
http://www.wetenschapentechnologieindeklas.nl

Er zijn vele bronnen op internet
zoals Nemo, techniektoernooi,
ontwerpen in de klas, Ontdek
het zelf, enz.

Specifieke pagina van de SLO

Vaak kun je een les zelf aanpassen met behulp van de cyclus
onderzoekend of ontwerpend
leren.

Gedetailleerde info van Tune techniek

Bewaar de vragen en ingevulde
antwoorden en schema's om elk
jaar te gebruiken bij het schoolplan. Zo kan W&T-beleid elk jaar
uitgevoerd, geëvalueerd,
ontwikkeld en gecontinueerd
worden.

http://wetenschapentechnologie.slo.nl

IJkpunten voor een domein in ontwikkeling
http://www.iederkindeentalent.nl/wp-content/uploads/2012/06/Wetenschap-en-techniek.-IJKpunten-voor-een-domein-in-ontwikkeling1.pdf

https://www.wtwijzer.org/�iles/Downloads/WTWiJZER-OOL-TuneTechniek.pdf

Gedetailleerde lijst concepten en begrippen W&T
http://www.wetenschapentechnologieindeklas.nl/wp-content/uploads/2016/07/nr-28-concepten-en-onderliggende-begrippen.pdf?

Lessuggesties junior beta canon
http://www.wetenschapentechnologieindeklas.nl/wp-content/uploads/2016/06/nr-7-lessuggesties_junior-beta-canon.pdf?

Lesvoorbeelden bij onderzoeksbeesten en ontwerphelden
https://www.wtwijzer.org/inspiratie/ontdekken

Geselecteerd lesmateriaal via speciale aangepaste zoekomgeving binnen google
https://www.wtwijzer.org/lesmateriaal

Heb je vragen? Kom je er niet uit?
Stuur ze naar info@wtwijzer.org
We doen ons best je zo snel mogelijk verder te helpen.

→ En nu?

Je bent klaar! Nou ja, klaar.. Het begint nu eigenlijk pas :-)
Deel de plannen en houd het W&T curriculum actueel. Veel succes!

