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VOORWOORD

Welkom, dit is het ontwerpverslag van Emily de Hoog. Een ontwerpverslag 
waar ik vijf maanden aan heb gewerkt om te bewijzen dat ik alle kennis die 
ik tijdens mijn opleiding communicatie en multimedia design van de 
Hogeschool Rotterdam kan toepassen. 

Het verslag bestaat uit onderzoek en de ontwikkeling van een product. Een 
product waar ik met recht over kan zeggen dat ik er trots op ben, maar dat 
niet zomaar is aan komen waaien. Het was niet altijd makkelijk en er zijn een 
aantal mensen die ik wil bedanken, Erwin Timmerman en Tim Fleumer voor 
de eerlijke feedback en de adviezen op de momenten dat ik dat nodig had. 
En Tamara van Heel, voor de manier waarop je halverwege dit project de 
begeleiding overnam. Je eerlijkheid, behulpzaamheid en vertrouwen 
kwamen altijd precies op de momenten dat ik dacht dat ik niet meer wist 
hoe ik verder moest. 

Maar het is gelukt en voor u ligt het resultaat. 
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SAMENVATTING

In opdracht van het progamma Techniek op Zuid van EMI heb ik 
onderzoek gedaan naar hoe leraren uit het basisonderwijs het beste 
gefaciliteerd kunnen worden, zodat zij lessen over wetenschap en 
technologie kunnen geven. Om antwoord te vinden op dit vraagstuk heb ik 
gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes, om zoveel 
mogelijk inzichten te verzamelen over leraren uit het basisonderwijs en 
waarom zij op het moment nog niet allemaal les geven in wetenschap en 
technologie. Ik heb hiervoor onder andere deskresearch gedaan, ik ben de 
doelgroep gaan observeren terwijl ze het onderwerp wetenschap en 
technologie bespreken, ik heb probe’s uitgezet en heb gebruikerstesten 
gedaan. 

Ik heb onderzoek gedaan naar wat wetenschap en technologie inhoudt in 
het basisonderwijs, waarom het zo belangrijk is dat het wordt gegeven en 
ik ben gaan onderzoeken waarom leraren geen wetenschap en technologie 
lessen geven. Uit onderzoek is gekomen dat er vijf redenen zijn waarom 
niet alle leraren les geven in wetenschap en technologie. Leraren hebben 
vanuit zichzelf geen affiniteit met techniek, ze zijn handelingsverlegen, er 
is te weinig geld, te weinig tijd voor bijscholing, er is een generatie kloof 
tussen de leraren en de kinderen en de focus op de scholen ligt op de taal 
en reken leerlijnen. Er is ingesteld dat in het jaar 2020 op alle basisscholen 
wetenschap en technologie les moet worden gegeven, dus de scholen zijn 
hiervan op de hoogte. Maar dit neemt nog niet de handelingsverlegenheid 
van de leraren weg. Daarom is er een concept ontstaan dat alle kennis die er 
nodig is om een les te geven over wetenschap en technologie combineert. 
Op die manier krijgen de leraren de kans om het verband te zien tussen wat 
wetenschap en technologie inhoudt en hoe zij dit toe kunnen passen in hun 
klaslokaal. 
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LEESWIJZER
In hoofdstuk 1 worden de opdrachtgever, de huidige situatie, de gewenste 
situatie en de doelgroep opdracht omschreven. Hier vind u ook de 
ontwerpopgave waar ik mij tijdens dit project op gericht heb. 

In hoofdstuk 2 is er onderzoek gedaan naar wat wetenschap en 
technologie inhoudt, waar de weerstand vandaan komt en waar volgens de 
leraren behoefte aan is om deze weerstand tegen te gaan. 

In hoofdstuk 3 zijn er creatieve technieken gebruikt om de kennis van 
hoofdstuk twee om te zetten in producten die de leraren faciliteren in het 
lesgeven van wetenschap en technologie. Dit hoofdstuk eindigt met een 
concept keuze. 

In hoofdstuk 4 vindt u de de ontwerpcriteria en de verschillende iteraties van 
het product, welke steeds zijn aangepast op basis van gebruikerstesten. Dit 
hoofdstuk sluit af met de meerwaarde van het concept en een advies aan de 
opdrachtgever. 

In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een conclusie en een persoonlijke 
reflectie op het afstudeerproject. 

*Tijdens het lezen van dit verslag zult u de afkorting W&T tegenkomen, deze 
staat voor wetenschap en technologie. 
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1. 1 MOTIVATIE

Niet alles in het leven is zwart of wit. Er zijn een heleboel grijze vlakken, waar 
het zwart en wit elkaar tegemoet komen. In deze grijze vlakken zie ik 
mogelijkheden en als je er op de juiste manier tegenaan kijkt is niets 
onmogelijk.  Als ontwerper vind ik het belangrijk om het mogelijke en 
onmogelijke te combineren en hier een middenweg in te vinden. Als men 
zegt dat iets niet mogelijk is, is het aan mij als ontwerper om het tegendeel 
te bewijzen. 

Ik wil mensen de mogelijkheden laten zien die ze zelf niet zien, daarom vind 
ik het doel van EMI en Techniek op Zuid, om zoveel mogelijk kinderen kennis 
te laten maken met wetenschap en technologie zo belangrijk. Binnen de 
wetenschap en technologie staat innovatie voorop, in korte tijd vinden er 
grote veranderingen plaatst. 

Wetenschap en technologie biedt ons als mens mogelijkheden om de grens 
van het onmogelijke te blijven verschuiven en dat is precies wat ik wil, het 
onmogelijke, mogelijk maken. 

Maar om hiervoor te zorgen, moet iedereen toegang hebben tot de kennis 
over wetenschap en techniek. En dat begint al op de basisschool, er zijn 
kinderen die nog geen wetenschap en techniek lessen krijgen. Ik vind dit een 
erg groot probleem, omdat die kinderen kansen worden ontnomen om zich 
te verdiepen in, als het ware de toekomst. Ik heb vroeger de kans gekregen 
om al op jonge leeftijd in aanraking te komen met wetenschappelijke en 
technologische kennis en experimenten. Ik zie dit ook als de reden, dat ik op 
latere leeftijd voor informatica, natuur en scheikunde heb gekozen. 

Door tijdens dit project een oplossing te creëren waardoor meer kinderen 
kennis krijgen over wetenschap en technologie hoop ik dat de kinderen die 
affiniteit hebben met wetenschap en techniek hier achter komen, zodat ze 
in de toekomst meer mogelijkheden hebben en niet bevooroordeeld zijn 
over wetenschap en technologie, omdat ze er nog nooit kennis mee hebben 
gemaakt. 
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1.2 DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever van dit project is het Expertise Center 
Maatschappelijke Innovatie, afgekort EMI. EMI is een netwerkorganisatie 
dat zich richt op zeven verschillende wijken in Rotterdam Zuid. Rotterdam 
Zuid wordt gekenmerkt door sociale en economische problemen. EMI werkt 
samen met partners, docenten en studenten om deze problemen op te 
lossen. 

EMI werkt mee aan een driejarig programma, het “Building the Right 
Investments for Delivering a Growing Economy” programma. Afgekort heet 
dit het BRIDGE programma. Dit programma is ontstaan uit de doelen en 
interventies van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het 
programma wordt financieel ondersteund door het Europese fonds Urban 
Innovative Actions. Het Bridge programma richt zich op het helpen van 
kinderen in Rotterdam Zuid, om in de toekomst hun positie op de 
arbeidsmarkt te versterken. 

Vanuit het BRIDGE programma is bij EMI het programma Techniek op Zuid 
ontstaan, mijn onderzoeksvraag komt vanuit dit programma. Het programma 
Techniek op Zuid heeft als doel dat wetenschap en technologie een vaste 
plek krijgt in het curriculum bij alle lagere scholen in Rotterdam Zuid. Om dit 
doel te bereiken, helpen ze leraren in het lesgeven van wetenschap en 
technologie, door hen informatie en lesmateriaal aan te bieden. (EMI op 
Zuid, z.d.)
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3 jarig progamma van de partners 
van zuid, verenigd in het Nationaal 
Progamma Rotterdam Zuid
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1.3 HUIDIGE SITUATIE

De huidige veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt vragen om 
andere vaardigheden dan op het moment aan kinderen geleerd wordt. Dit 
geldt ook in Rotterdam waar veel vraag is naar mensen in de life science, 
clean tech en maritieme dienstverlening. Het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid, het NPRZ heeft vastgesteld dat er een mismatch is tussen 
het onderwijs en het aanbod op de arbeidsmarkt in Rotterdam Zuid. Er zijn 
te veel kinderen die na het afronden van hun opleiding, kiezen voor een baan 
in de zorg of economie sector. Terwijl er juist veel banen beschikbaar zijn in 
de technische sectoren, maar hier wordt niet voor gekozen, omdat kinderen 
te laat in aanraking komen met de techniek sector (NPRZ. z.d.).

Daarom is er vanuit EMI, dat samenwerkt met de Overheid, de Gemeente 
Rotterdam, schoolbesturen, het bedrijfsleven, zorginstellingen en 
woningcorporaties, het progamma Techniek op Zuid opgezet. Dit 
programma richt zich op de implementatie van wetenschap en 
technologie op de basisscholen in Rotterdam Zuid. Deze implementatie 
moet voor 2020 doorgevoerd worden (Techniekpact, 2016). Want het is een 
gemiste kans zijn voor kinderen die affiniteit hebben met wetenschap en 
technologie, maar dit niet kunnen ontdekken omdat ze er nooit les in hebben 
gehad. 

Techniek op Zuid organiseert bijeenkomsten voor de leraren uit Rotterdam 
Zuid, om ze te informeren en aan te zetten tot actie richting lesgeven in W&T. 
Bij deze bijeenkomsten worden de leraren ingelicht over nieuwe 
technieken en methodes, die zij kunnen gebruiken bij het geven van W&T 
lessen. Maar tijdens een gesprek met mijn, toen, bedrijfsbegeleider, Ard van 
Pelt en een andere medewerker, Tamara van Heel, van Techniek op Zuid, 
kwam naar voren dat zij merken dat er erg weinig animo is vanuit de leraren. 
Er reageren maar weinig leraren op de uitnodigingen en er komen er nog 
minder opdagen. 

 

Ard en Tamara sturen ook nieuwsbrieven rond met weetjes uit de regio en 
tips en tricks over W&T. Maar zij merken dat ook deze nieuwsbrieven de 
leraren er niet toe aanzetten om zich te verdiepen en actie te ondernemen 
richting de implementatie van wetenschap en technologie. 

De vraag vanuit EMI is dan ook hoe zij de leraren van de basisscholen in 
Rotterdam Zuid kunnen faciliteren met informatie. Zodat deze leraren zich 
gaan verdiepen in wetenschap en technologie, om vervolgens les te geven 
in wetenschap en technologie. 
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1.4 GEWENSTE SITUATIE

Techniek op Zuid van EMI wil de leraren van de basisscholen in Rotterdam 
Zuid bereiken, met ideeën voor lessen en tips over W&T. Op die manier 
willen ze, de leraren er toe aanzetten om lessen te geven in wetenschap en 
technologie. Zij willen dit doen, omdat er veel banen beschikbaar zijn in de 
techniek sector en wanneer kinderen hier nu al les in krijgen is de kans 
groter dat zij later een technische richting kiezen (Van Keulen & Sol, 2012).

Voor Techniek op Zuid is de gewenste situatie dat zij leraren helpen om 
lessen te geven in wetenschap en technologie.

Van de leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij in het jaar 2020 
lesgeven in W&T. Voor hen is de gewenste situatie dat zij zelfstandig, snel en 
makkelijk informatie en lessen kunnen vinden. 

  

 

Techniek op Zuid wil een interventie, die de leraren bereikt met deze 
informatie. Zodat ook de leraren die niks weten van wetenschap en 
technologie en het eigenlijk een stap te ver van hun bed vinden, makkelijk 
toepasbare kennis kunnen vinden om te delen met hun klas. 

Uitgaand van de doelen van Techniek op Zuid, moeten in eerste instantie de 
leraren bereikt worden met materiaal om ze aan te zetten tot actie richting 
de implementatie van W&T. Hiervoor moet er eerst gekeken worden naar de 
huidige manier van communicatie richting de leraren, waarom werkt dit niet? 
Ook moet er gekeken worden naar de behoefte van de doelgroep en of deze 
aansluit bij de content die Techniek op Zuid hen aanreikt. 

Wat Techniek op Zuid wil bereiken met de ontwikkelde interventie:
 • Ze willen alle benodigde kennis op het gebied van W&T bij de 
              leraren krijgen, zodat zij de mogelijkheid krijgen zich er in te 
              verdiepen. 
 • Leraren hebben makkelijk toegang tot de voor hen benodigde 
   materialen en informatie. 
 • Leraren kunnen gemakkelijk een les geven op het gebied van   
    wetenschap en technologie. 
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1.5 DE DOELGROEP / LERAREN IN ROTTERDAM

In het schooljaar 2016-2017 telde Rotterdam 175 basisscholen, op deze 
basisscholen werken veel leraren in verschillende leeftijdscategorieën. Van al 
deze leraren is 43% minimaal 45 jaar oud. Van al deze leraren is een derde 
jonger dan 35 jaar en heeft gemiddeld genomen minder dan tien jaar 
ervaring in het onderwijs en een op de tien van deze 33% is jonger dan 25 
jaar en staat pas sinds kort voor de klas. (Gemeente Rotterdam, 2017). Dit 
houdt in dat de grote meerderheid van alle leraren in Rotterdam Zuid nooit 
geschoold is in het geven van lessen in wetenschap en techniek. Want in het 
techniek pact van mei 2013, is pas afgesproken dat alle pabo’s W&T o
pnemen in het curriculum. Dus iedereen die voor het schooljaar 2014-2015 
is afgestudeerd aan de Pabo is nog nooit in contact geweest met 
wetenschap en techniek (Van Casteren, W., Van den Broek, A., Hölsgens, R., 
& Walps, J.,2013.)

Ik heb een persona opgesteld om de gemiddelde leraar in vast te leggen. 
Ook heb ik naar aanleiding van mijn contact met de leraren een 
empathymap gemaakt. Deze is te vinden in bijlage B. Voor extra achtergrond 
informatie over leraren in Rotterdam kunt u terecht in bijlage A. 
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Dochter (14 jaar)

Voetbal

Naam:

Leeftijd:

Woonplaats:

Functie:

Werkervaring:

Opleiding:

Kinderen:

Locatie school:

Kennis W&T:

Peter Raads

53 Jaar

30

Rotterdam

Basisschool leraar

Jaar

Pabo

1

Rotterdam Zuid

Hobbies

21 3 4 5
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1.6 BELANGHEBBENDEN

Naast de leraren in het basisonderwijs en het progamma Techniek op Zuid 
zijn er nog een aantal andere stakeholders. Zoals de directie van de 
basisscholen, dit zijn de directe leidinggevende van de leraren. Voor hen is 
het ook van groot belang dat W&T wordt geïmplementeerd op hun scholen. 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft immers gezegd dat dit voor 
2020 moet gebeuren.

Op een aantal scholen zijn vakdocenten die techniek lessen geven, maar 
lang niet alle scholen hebben hier budget voor. Deze leraren zijn van belang, 
omdat zij op de hoogte zijn van alle laatste trends en ontwikkelingen die 
relevant zijn op het gebied van W&T. 

Naast dat Techniek op Zuid contact heeft met vakdocenten, werken ze ook 
samen met Pabo opleidingen en Pabo studenten om nieuw lesmateriaal te 
ontwikkelen. Hier wordt op het moment nog hard aan gewerkt. Stichting 
Boor heeft een kleinere taak die op de achtergrond van dit verhaal ligt. Zij 
geven een lijst met scholen die open staat voor W&T aan Techniek op Zuid, 
zodat zij contact met deze scholen kunnen opnemen. 

Hier rechts ziet u een stakeholdersmap die alle belanghebbende weergeeft. 
Hierbij staan de stakeholders die een grotere impact hebben op mijn 
opdracht in het midden van de map, terwijl de stakeholders in de buitenste 
cirkel, bijna geen invloed hebben. 
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1.7 ONTWERPOPGAVE

De ontwerpopgave is het vraagstuk dat ik gedurende dit afstudeerproject ga 
proberen op te lossen met een digitale interventie. Ik heb deze gedurende 
het project een paar keer moeten herformuleren. 

Aan de start van dit project was de ontwerpopgave opgesteld door 
mijn opdrachtgever Techniek op Zuid van EMI. Hij was toen gericht op hoe 
zij een reactie kunnen krijgen van de leraren die ze proberen te bereiken. Hij 
was als volgt opgesteld:“Hoe kan ik de kennis en technieken op een snelle 
en makkelijke manier digitaal zenden binnen Rotterdam Zuid, zodat de 
zendende partij (W&TopZuid)  een respons krijgen van de ontvangende partij 
(leraren) met een gelimiteerde hoeveelheid interesse en tijd? “

Na het eerste feedback moment bleek dat deze eerste te algemeen
was en zich meer moet richten op de gebruiker. Hij is toen omgezet naar de 
volgende vraag:“Hoe kunnen de leraren uit het basisonderwijs in Rotterdam 
Zuid bereikt worden, zodat zij reageren op de uitnodigingen die vanuit EMI 
worden gestuurd?” 

Deze vraag was volgens feedback van een leraar van de Hogeschool 
Rotterdam niet specifiek genoeg, de vraag die zij stelde was “Waarom 
moeten de leraren reageren?” Ik ben toen terug gegaan naar Ard en Tamara 
van Techniek op Zuid  en heb nog een keer specifiek gevraagd wat ze 
precies versturen en waarom het belangrijk is dat er gereageerd wordt. 
Ik ben hier toen over in gesprek gegaan met Ard en Tamara en heb hen 
gevraagd waarom het zo belangrijk is dat de leraren een reactie geven, zij 
zeiden toen dat het er om gaat dat de leraren zich meer gaan verdiepen in 
W&T, zodat ze hier zelf les in kunnen geven. 

Op het moment dat ik moest beginnen was de vraag nog steeds niet goed, 
maar ik besloot te beginnen met mijn onderzoek om zelf achter het 
probleem te komen, in plaats van een ontwerp vraag op te stellen op basis 
van de ideeën van andere. Tijdens mijn onderzoek kwam ik er achter dat 
veel leraren niet weten wat W&T inhoudt en wat ze hiermee moeten doen. 
Toen kwam het moment dat ik een verkeerde conclusie trok en dit vertaalde 
als “gebrek aan motivatie”. Hierdoor heb ik ontwerp vraag toen als volgt 
opgesteld: “Hoe kunnen leraren van basisscholen uit Rotterdam Zuid 
gemotiveerd worden om zich meer te verdiepen in wetenschap en 
technologie?” 

Naar aanleiding van mijn groenlicht presentatie kreeg ik de feedback om nog 
eens goed te kijken, naar of het wel echt motivatie is wat er mist. Ik ben toen 
opnieuw onderzoek gaan doen en kwam er achter dat veel leraren 
handelingsverlegen zijn en dus niet goed weten hoe ze het aan moeten 
pakken. 

Er moet dus een interventie komen dat de leraren materiaal biedt, zodat zij 
precies weten hoe ze een les kunnen geven in W&T. De vraag luidde toen: 
“Hoe kunnen leraren van basisscholen in Rotterdam Zuid worden 
gefaciliteerd om zich meer te verdiepen in wetenschap en technologie?” 

Vervolgens had ik een feedback moment met Erwin Timmerman, mijn 
afstudeerbegeleider. Hij wees mij op het einddoel, want waarom moeten de 
leraren zich meer verdiepen? Dat liet mij terug denken aan een van de eerste 
gesprekken die ik had met Ard en Tamara, waar zij mij vertelde dat de lerar-
en zich hierin moeten gaan verdiepen, omdat er van hen verwacht wordt dat 
ze hier zelf les in gaan geven. Daarom is de uiteindelijke onderzoeksvraag: 
”Hoe kunnen leraren van basisscholen in Rotterdam Zuid worden 
gefaciliteerd, zodat zij les kunnen geven in wetenschap en technologie?” 
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“Hoe kan ik de kennis en technieken op 
een snelle en makkelijke manier digitaal 

zenden binnen Rotterdam Zuid, zodat de 
zendende partij (W&TopZuid)  een 

respons krijgen van de ontvangende partij 
(leraren) met een gelimiteerde 

hoeveelheid interesse en tijd? “

“Hoe kunnen de leraren uit het 
basisonderwijs in Rotterdam Zuid bereikt 

worden, zodat zij reageren op de
 uitnodigingen die vanuit EMI worden 

gestuurd?”

 “Hoe kunnen leraren van basisscholen 
uit Rotterdam Zuid 

gemotiveerd worden om zich meer te 
verdiepen in wetenschap en 

technologie?” 

“Hoe kunnen leraren van basisscholen uit 
Rotterdam Zuid worden gefasciliteerd om 
zich meer te verdiepen in wetenschap en 

technologie?” 

“Hoe kunnen leraren van basisscholen 
uit Rotterdam Zuid worden 

gefasciliteerd zodat zij les kunnen 
geven in wetenschap en technologie?” 

1
2

3

45
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2. ONDERZOEKSFASE 

2.1   De huidige communicatie

2.2   Wetenschap en Technologie in het onderwijs

2.3   Weerstand

2.4   Behoefte

2.5   Conclusie onderzoeksfase
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Design challenge Onderzoek fase Concept  fase Creëer fase Conclusie

Motivatie 

De opdrachtgever

Huidige situatie 

Gewenste situatie  

De doelgroep

Belanghebbenden 

Ontwerpopgave  

De huidige communicatie

Wetenschap en Technologie in het onderwijs

Weerstand

Behoefte

 Conclusie onderzoeksfase

Divergeren

 Convergeren

Conceptkeuze

Collage
Stijlguide

Product V1
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

  Ontwerpcriteria V1

Product V2
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

Experiment
Ontwerpcriteria v2

Product v3
Sitemap

Digitale ontwerpen
Gebruikerstest

Verwachte meerwaarde
 Aanbeveling

Conclusie 

Reflectie 
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2.1 DE HUIDIGE COMMUNICATIE

Wat zijn de huidige communicatie middelen die worden gebruikt om te 
communiceren met leraren?

Techniek op Zuid wil leraren helpen met het lesgeven in W&T. Hiervoor 
gebruiken zij digitale nieuwsbrieven en organiseren 
professionaliseringsbijeenkomsten. Uit een gesprek met Ard van Pelt, 
blijkt dat wanneer er digitale uitnodigingen worden verzonden er maar 10% 
gebruik maakt van de inschrijfknop voor een bijeenkomst. En er komen vaak 
nog minder leraren opdagen voor de bijeenkomst dan in eerste instantie 
wordt aangegeven. Ook merken ze dat er ondanks hun middelen nog te 
weinig les wordt gegeven in wetenschap en technologie. 

Daarom ben ik dit onderzoek begonnen met  het onderzoeken en 
analyseren van de huidige communicatie middelen. Op die manier wil ik er 
achter komen wat techniek op Zuid de leraren aanbied en waarom dit niet 
aansluit op de wensen van de leraren. 

In de nieuwsbrief die rondgestuurd wordt, staat de volgende informatie. 
•   Aanmeld-/ Afmeldknop
•   Titel + ondertitel
•   Informatie over de inhoud van de nieuwsbrief
•   Informatie over de afgelopen bijeenkomst
•   Aanmeldknop voor de volgende bijeenkomst
•   Standaard informatie over het Bridge progamma W&TopZuid
•   Drie uitgelichte hulpmiddelen
•   Agenda

Deze informatie is vooral gericht op de aanwezige van de vorige bijeenkomst 
en spreekt hierdoor geen nieuwe leraren aan. Ook wordt er nergens 
uitgelegd wat W&T is of wat de meerwaarde kan zijn om hierover les te 
geven aan je klas. 

Ook ben ik aanwezig geweest bij een bijeenkomst, georganiseerd door 
Techniek op Zuid. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de techniek “Fly on the 
Wall” (bijlage D). Ik heb hiervoor gekozen, zodat ik de gesprekken niet beïn-
vloedde die de aanwezigen hadden. Tamara van Techniek op Zuid gaf een 
presentatie over digitale geletterdheid, in de vorm van een powerpoint. Deze 
bevatte weinig structuur, doordat er steeds geswitched werd naar internet 
pagina’s. het onderwerp digitale geletterdheid, was voor een aantal leraren 
te ingewikkeld, zij zeiden hier weinig van te begrijpen en dit ook niet zelf te 
kunnen toepassen.

De onderwerpen en kennis die Techniek op Zuid spreken dus niet tot de 
verbeelding van de leraren en bieden ze geen direct handelingsperspectief, 
zodat ze de opgedane kennis gelijk kunnen omzetten in lessen in W&T. Voor 
de uitgebreide analyse van de nieuwsbrief en bijeenkomst kunt u terecht in 
bijlage C. 
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2.2 WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN 
HET ONDERWIJS
De wereld verandert en staat onder constante druk van nieuwe 
mogelijkheden en technologieën. Technologie heeft de manier waarop we 
leven enorm veranderd en dit zal in de toekomst alleen nog maar meer 
worden. Deze veranderingen leiden tot verschuivingen in het werkveld en dit 
vraagt om andere vaardigheden dan die tot nu toe werden aangeleerd. 

In de maatschappij wordt er uitgekeken naar kinderen met vaardigheden als 
creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en 
ICT-geletterdheid. In de maatschappij is er bijna geen vakgebied meer 
waarin techniek of technologie geen rol speelt. Techniek is dus overal om 
ons heen, ook in de andere sectoren krijgt het steeds een grotere rol. 
Hierdoor ontstaan er ieder jaar meer banen in de techniek sector.

Er moet kinderen niets in de schoenen worden geschoven, maar er komt 
steeds meer werk vrij in de wetenschap en technologie en het zou voor deze 
kinderen een gemiste kans zijn als zij hier geen kennis mee hebben gemaakt 
en dus niet weten of zij er wel of geen affiniteit mee hebben.  
(Gemeente Rotterdam, 2016)

Al 20 jaar wordt er in het basisonderwijs meer aandacht gevraagd voor 
techniek. Onderwijs in techniek is nodig om kinderen inzicht te geven in de 
betekenis van techniek ik hun eigen leven. Maar het is ook belangrijk om 
kinderen al in het basisonderwijs kennis te laten maken met techniek, zodat 
zij ook voor techniek kiezen in het vervolg onderwijs. Dit is op het moment 
het probleem in Rotterdam zuid. In 2005 is er een verandering ontstaan 
waardoor er van techniek werd verschoven naar wetenschap en 
technologie. (SLO, 2014) 

 
Uit onderzoek van Techniek Talent (z.d.) blijkt dat kinderen die al op jonge 
leeftijd in aanraking komen met techniek later eerder kiezen voor een 
studie in die richting. En dit is belangrijk want Nederland wil graag mee 
blijven doen in de top, maar dit vraagt om een hoop technisch vakbekwame 
technici, want de technologie is de grootste motor van onze economische 
welvaart.

Om leraren te kunnen informeren en kennis aan te bieden over wetenschap 
en technologie is het belangrijk om eerst vast te stellen wat wetenschap en 
technologie precies inhoudt in het basisonderwijs.
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Wat is wetenschap en technologie in het primair onderwijs?

De verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs 
heeft hierover de volgende begripsbepaling opgesteld. 

“Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. 
Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld 
zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden 
problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en 
problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze 
oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een 
nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. 
Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ 
vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch 
denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. En het brengt kinderen 
kennis bij over de wereld. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn 
gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en 
maatschappelijke omgeving, hoe die in het verleden tot stand zijn gekomen 
en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier 
mee om kunnen gaan.” (Verkenningscommissie wetenschap en technologie, 
2013)

Hierin wordt gezegd dat wetenschap en technologie meer is dan een vak, 
het is het op een bepaalde manier bekijken en benaderen van de wereld om 
je heen. Dit begint bij verwondering, vraag jezelf af “waarom is de wereld 
zoals hij is?” Dit soort vragen leiden tot oplossingen in de vorm van kennis 
en producten. Onderwijs in wetenschap en technologie zorgt voor een 
nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij 
kinderen. 

Dit leidt tot onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee 21 eeuwse 
vaardigheden worden ontwikkelt. 21eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden 
zoals ondernemen, kritisch denken, samenwerken, creatief zijn en 
ICT-geletterdheid. 

Thema’s die aanbod komen bij W&T zijn:
•   Gezondheid, 
•   Natuur, 
•   Ruimte, 
•   Technologische en maatschappelijke omgeving (SLO, 2014)

Uit onderzoek van de verkenningscommissie wetenschap en technologie 
uit 2013 blijkt dat onderwijs in wetenschap en technologie alle vakken in het 
primair onderwijs kan verdiepen en verrijken. Door deze brede benadering 
van het begrip wetenschap en technologie past hij goed bij de driedelige 
functie van het basisonderwijs zoals het ministerie van OCW die in 2006 
heeft geformuleerd. 

1. “Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen;
2. Het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele 
     verworvenheden;
3. Het rust kinderen uit voor participatie in de samenleving.”
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Visie van kinderen
Kinderen en leraren kunnen zich moeilijk een beeld vormen over wat 
wetenschap en technologie precies inhoudt. Uit onderzoek van de 
Gemeente Rotterdam uit 2016 blijkt dat wanneer kinderen gestimuleerd 
worden om vrij te associëren ze aan een hoop verschillende dingen denken 
bij het woord techniek. Dit onderzoek heeft hier vervolgens een 
onderverdeling gemaakt op basis van onderwerpen. Deze zijn als volgt:

 • Experimenteren en proefjes doen
 • Elektriciteit en stroom
 • Elektronica en technologie
 • Expressieve en creatieve uitingen 
 • Dingen bouwen en maken
 • Sport

Visie van leraren
Veel basisschool leraren zijn nog nooit in contact geweest met 
wetenschap en techniek (Van Casteren, W., Van den Broek, A., Hölsgens, R., 
& Walps, J.,2013). 

Tijdens een gesprek met een lerares uit groep 7 van een basisschool uit 
Rotterdam zuid, bleek ook dat zij het begrip wetenschap en technologie 
niet zou kunnen omschrijven, maar wanneer zij denkt aan wetenschap en 
technologie denkt zij aan het doen van proeven en dingen bouwen. Uit een 
probe (bijlage I) die ik heb gebruikt om te inventariseren wat mensen die niks 
met wetenschap en technologie hebben, denken dat wetenschap en 
technologie inhoudt, blijkt dat zij bij het woord technologie denken aan 
laptops, mobiele telefoons en wind en waterenergie. Bij wetenschap wordt 
er gedacht aan experimenten en proeven. 

Ik heb een andere probe (bijlage E) afgenomen bij wetenschap en 
technologie docent en coördinator Rene Schrammeijer, om te onderzoeken 
wat zijn visie op W&T is. Hierin heeft hij aangegeven wat hij verstaat onder 
wetenschap en technologie. Hierbij zat hij op gelijke lijn met de gegeven 
definitie vanuit de verkenningscommissie. Hij gaf namelijk aan dat het veel 
verder gaat dan proefjes en lessen over wind en waterenergie, maar dat het 
gaat om dingen willen uitvinden, op een andere manier naar de wereld willen 
en kunnen kijken. 
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2.3 WEERSTAND

Het geven van wetenschap en technologie les is dus naast garantie op een 
baan, ook erg belangrijk voor de maatschappij en de ontwikkeling van de 
kinderen. Waarom worden deze lessen dan nog niet gegeven? 

Les geven in wetenschap en technologie ondervind een hoop 
barrières. Uit onderzoek van Van Eijck & Van den Berg, (2011) blijkt dat 
leraren het lastig vinden om W&T onderwijs te geven, hierbij geven zij zelf als 
redenen aan dat zij vakkennis missen, er is een gebrek aan goede lesideeën, 
gebrek aan les-methoden en ze hebben te weinig tijd om lessen voor te 
bereiden. Uit een gesprek met een basisschool lerares uit groep 7 kwam 
naar voren dat zij ongeveer een uur besteed aan het voorbereiden van een 
hele lesdag, zij doet dit vaak de dag van te voren, tenzij er rekening moet 
worden gehouden met het verzamelen van materiaal. 

Uit onderzoek van de Gemeente Rotterdam (2016) en uit onderzoek van Van 
Graft, Klein Tank en Beker (2016) blijkt ook dat er vijf barrières zijn die 
scholen ervaren om les te geven in wetenschap en technologie. 

 1. Leraren hebben vanuit zichzelf geen affiniteit met techniek.
 2. De handelingsverlegenheid van leraren.
 3. De focus ligt op de taal en reken leerlijn.
 4. Er is geen geld en tijd voor bijscholing.
 5. Er is een generatie kloof, leraren denken dat kinderen 
  technischer zijn dan zijzelf. 

1. Geen affiniteit
Het feit dat veel leraren geen affiniteit hebben met wetenschap en techniek 
blijkt ook uit onderzoek van Hotze, A. (2018). Hieruit blijkt dat veel studenten 
die voor de Pabo kiezen het profiel cultuur en maatschappij hebben gevolgd 
op de Havo. Hierdoor hebben zij zelf ook weinig kennis gemaakt met 
wetenschappelijke en technologische onderwerpen. Dit kwam ook naar 
boven bij een bijeenkomst in het Maritiem museum, ik was hierbij aanwezig  
om de bijeenkomst te observeren en alles wat er gezegd werd te noteren 
(Bijlage D). Ik maakte hierbij gebruik van de techniek “Fly on the wall” zodat 
niemand mijn rol wist en hierdoor gingen ze er vanuit dat ik ook een leraar 
was, hierdoor zagen ze mij aan als een van hen en werden ze niet beïnvloed 
door mijn aanwezigheid.

Een van de aanwezige, een directrice van een basisschool gaf aan dat veel 
van haar leerkrachten, waaronder ook de oudere leraren, vanuit hun 
persoonlijk leven geen affiniteit met W&T hebben en hierdoor weinig tot 
geen actie ondernemen richting het geven van W&T lessen. 

38



39



2. Handelingsverlegenheid
Deze zelfde directrice gaf ook aan dat veel van haar leerkrachten niet weten 
wat ze met W&T aanmoeten. Veel van haar leraren hebben zelf al de nodige 
moeite hebben met alle nieuwe digitale middelen en technieken die ze zelf 
moeten toepassen en dus helemaal geen zin hebben in nog meer 
ingewikkeldheden. Veel leraren willen hun tijd uitzitten en zijn niet meer 
gemotiveerd om zich nog in nieuwe leerstof te moeten verdiepen. 

Dit blijkt ook uit mijn interview met leraar Joep (bijlage F), hij gaf aan dat 
doordat hij affiniteit heeft met wetenschap en technologie hij zelf opzoek 
gaat naar lesmateriaal, maar hij kan zich ook heel goed voorstellen dat 
wanneer je dit niet hebt, je ook niet uit jezelf opzoek gaat. 

Het feit dat veel leraren niet weten wat ze met wetenschap en technologie 
aanmoeten kan worden omschreven als handelingsverlegen. Dat veel leraren 
handelingsverlegen zijn en niet weten wat ze aanmoeten met wetenschap en 
technologie blijkt ook uit onderzoek van Van Graft, Klein Tank (2018) en de 
Wetenschap en technologie kenniscommissie (2013) uit deze onderzoeken 
blijkt ook dat leraren geen duidelijk beeld hebben want wat wetenschap en 
technologie precies inhoudt, ze hebben er weinig affiniteit mee en voelen 
zich niet vakbekwaam. 

3. Er is een generatie kloof, leraren denken dat kinderen technischer 
zijn dan zijzelf
Wanneer er kennis over W&T wordt gedeeld moet deze simpel en 
toegankelijk worden meegeven, zodat de leraren het begrijpen en 
vervolgens door kunnen geven aan hun klas. Als leraar wil je altijd weten 
waar je kinderen mee bezig zijn.  Een net van de pabo afgestudeerde 
docent, die nu voltijd les geeft aan groep 8, zei hierop dat echt niet alles 
super ingewikkeld is, er zijn ook een heleboel simpele manieren om kennis 
over wetenschap en techniek over te brengen. Maar hier moeten de leraren 
dan wel voor openstaan en volgens de directrice staan ze dat nu niet, het 
hele wetenschap en technologie verhaal is nog een stap te ver om gelijk 
gebruik te maken van alle mogelijkheden. Ze weten niet waar ze moeten 
beginnen. 

Volgens de directrice van de school, lopen ze bij het implementeren van 
W&T tegen veel losse eindes aan, er wordt veel verschillende kennis 
aangeboden, maar hoe maak je hier een geheel van? Ook zijn er een 
heleboel verschillende middelen om gebruik van te maken op het gebied 
van W&T, maar waar dienen die allemaal voor en wat kan je er precies mee? 
Het is makkelijk om een middel te vinden, maar moeilijker om het zelf toe te 
passen, want wat kan je er eigenlijk mee?
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4. De focus ligt op de taal en reken leerlijn
Uit een gesprek met twee pabo studenten bleek dat taal en rekenen 
voorrang heeft op wetenschap en techniek, omdat bij de eindtoetsen op 
de scholen hier de nadruk op ligt en ze hier dus op afgerekend worden.  Dit 
blijkt ook uit onderzoek van de verkenningscommissie uit 2013, hierin wordt 
vermeld dat er in het onderwijs veel belang wordt gehecht aan taal en 
rekenen, omdat de prestaties van de scholen worden gemeten op dit vlak 
door de inspectie van het onderwijs. 

5. Er is geen geld en tijd voor bijscholing
Naast dat dit is gebleken uit het onderzoek van de gemeente Rotterdam 
(2016) en van Van Graft, Klein Tank en Beker (2016) blijkt dit ook uit 
onderzoek van Van Der Wel (2015). Hij deed ook een onderzoek naar de 
redenen waarom nog niet alle basisscholen wetenschap en technologie les 
geven. Hierbij gaf 36% procent van de onderzochte scholen aan over te 
weinig tijd te beschikken om W&T lessen goed voor te bereiden. 13% gaf 
aan dat de kosten voor nascholing te hoog zijn. 
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2.4 BEHOEFTE

Bij de bijeenkomst in het Maritiem museum (bijlage D) werden er door de 
aanwezige leraren en directrice een aantal middelen genoemd waar zij 
behoefte aan hebben om W&T lessen te kunnen geven. Dit waren de 
behoeftes aan het delen van kennis over tools, ideeën, nieuws, verhalen en 
ervaringen. Ze hebben behoefte aan inspiratie en ideeën over hoe ze zoiets 
aan zouden kunnen pakken, want de aanwezigen weten allemaal wel dat 
ze de lessen moeten geven, maar weten totaal niet hoe ze ermee moeten 
beginnen. 

Ik heb ook een interview gehouden met een docent, genaamd Joep, die wél 
wetenschap en techniek lessen geeft (bijlage F). Tijdens het interview wilde 
ik erachter komen wat voor hem de drijfveer was om dit wel te doen en wat 
hem anders maakte dan alle leraren die geen W&T lessen geven. Tijdens het 
interview kwam naar voren dat hij altijd al affiniteit met W&T had, ook 
voordat hij zich begon te verdiepen en specialiseren in het geven van W&T 
lessen. Hij was dus al voorzien van intrinsieke motivatie op het gebied van 
W&T. 

Maar ook hij gaf aan graag verhalen, tools, lessen en inspiratie met 
andere te delen. Hij wil niet steeds zelf dingen moeten verzinnen als hij het 
ook van andere over zou kunnen nemen, dat scheelt een heleboel tijd en 
werk. Hij moet nu zelf opzoek naar lesmateriaal op websites zoals 
www.proefjes.nl, wanneer hij een goede website vindt slaat hij deze op bij 
zijn favorieten, maar hij zou wel behoefte hebben aan een plek waar dit 
allemaal al bij elkaar staat, zodat hij niet steeds zelf opzoek hoeft. Hij gaf ook 
aan dat hij het niet erg vind om te zoeken, maar hij gaf aan zich ook goed 
voor te kunnen stellen dat iemand die geen affiniteit heeft met W&T, niet uit 
zichzelf opzoek gaat naar hulpmiddelen.  

Op basis van het interview en de uitkomsten van mijn aanwezigheid bij de 
bijeenkomst heb ik een enquete opgesteld (bijlage G) om nog een keer te 
bevestigen wat leraren denken nodig te hebben om zelf W&T lessen te 
kunnen geven (Figuur 1). Hiermee werden de middelen die tijdens de 
bijeenkomst al werden benoemd bevestigd. Hierdoor is de volgende content 
lijst opstaan. 

 • Lesideeën, 
 • Tips en tricks, 
 • Verhalen van mededocenten 
 • Nieuws en ontwikkelingen uit de regio. 

Om nog meer in te gaan op de wensen van mijn gebruiker heb ik ook een 
probe (bijlage D) opgesteld. Deze heb ik afgenomen bij wetenschap en 
technologie docent en coördinator René Schrammeijer. René geeft al W&T 
lessen. Met deze probe wilde ik naast zijn visie op W&T onderzoeken hoe 
een leraar denkt over communicatie en bereikbaarheid, hoe wil een leraar 
het liefst communiceren, wat verstaat een leraar onder communiceren en 
wat zou een volgens hem een perfect communicatie middel zijn? Hij gaf aan 
dat, bij bij goede communicatie middelen vooral wordt gedacht aan face to 
face contact, maar ook het gebruik van email en telefoon. Volgens de 
respondent bestaat een goede communicatie vooral uit iemands 
inlevingsvermogen en de kracht om te kunnen luisteren en op basis van de 
kennis die je hebt gekregen te kunnen reageren. 
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Nadat ik mijn tweede prototype getest had, kwam ik er achter dat ik er nog 
meer op in moest gaan wat iemand die niks van W&T weet denkt dat W&T 
is, en wat iemand die er niks mee heeft nodig heeft om zich er wel in te gaan 
verdiepen. Toen is probe 2 (bijlage I) ontstaan, naast dat het inventariseert 
hoe mensen W&T omschrijven, wordt hierin ook gekeken naar wat er nodig 
is om W&T aantrekkelijk te maken. Hieruit kwam naar voren, dat het graag 
wordt gezien in verband met iets uit hun eigen leven, maar ook werd hierin 
aangegeven behoefte te hebben aan een concreet handelingsperspectief. 

Uit onderzoek van de Gemeente Rotterdam (2016) komt dat voor 
scholen talentontwikkeling bij de kinderen de belangrijkste motivatie is voor 
het geven van techniekles. Uit dit onderzoek van de Gemeente Rotterdam 
(2016) blijkt dat er nog andere motivaties zijn voor scholen om W&T lessen 
te geven. Deze zijn:
 • Het opwekken van maatschappelijke bewustwording
 • Het vrij aan de slag kunnen gaan met creatieve ideeën
 • Kinderen gaan zelf op onderzoek uit (experimenteren)
 • Oplossingsgericht denken. 

De kinderen  spelen ook een rol in dit verhaal, want het materiaal dat de 
leraren krijgen om de kinderen onderzoekend en ontwerpend leraren bij te 
brengen moet de kinderen wel aanspreken. Daarom is het belangrijk om de 
kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven, geen vast antwoord op de vraag 
te hebben, op die manier kan niets goed of fout zijn. Laat ze creatief bezig 
zijn, veel vragen stellen en laat ze werken met ongebruikelijk materiaal. Voor 
uitgebreider onderzoek over kinderen en W&T kunt u terecht in bijlage H.

Figuur 1: Waarom geeft u geen Wetenschap en/of Techniek lessen?

Figuur 2: Wat voor middelen/ informatie heeft u nodig om Wetenschap en 
Techniek lessen te gaan geven?
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2.5 CONCLUSIE ONDERZOEKSFASE

De kennis vanuit de onderzoeksfase moet nu gaan leiden tot een 
concept, zodat de leraren uit Rotterdam Zuid lessen in W&T kunnen geven.

Wetenschap en technologie is geen vak, maar een manier van kijken naar 
de wereld, het aannemen van een onderzoekende en ontwerpende houding. 
Het is de wil om te willen ontdekken. Het gaan om het experimenteren en 
uitproberen. 

Uit het onderzoek naar de weerstand blijkt dat veel leraren last hebben van 
handelingsverlegenheid, ze weten wel dat ze W&T lessen moeten geven, 
maar ze weten simpelweg niet hoe ze dit aan moeten pakken. Zij geven zelf 
aan behoefte te hebben aan concrete content zoals, les ideeën, les 
materiaal, verhalen van mede leraren, inspiratie en tips en tricks. Op dit 
moment biedt het programma Techniek op Zuid van EMI dit niet, zij richten 
zich meer op de kennis die te weinig spreekt tot de verbeelding van de 
gemiddelde leraar, hierdoor weten leraren niet wat ze er mee aanmoeten of 
hoe ze het kunnen gebruiken. 

Vanuit de scholen zijn er verschillende drijfveren om de kinderen aan het 
werk te zetten op het gebied van wetenschap en technologie. Zij willen dit 
omdat ze de kinderen zelf op onderzoek kunnen laten gaan, de kinderen 
leren oplossingsgericht denken, creatief te zijn en krijgen
maatschappelijke bewustwording. Leraren hebben dus concreet materiaal 
nodig om hun kinderen zelf op onderzoek uit te laten gaan en 
oplossingsgericht te denken. 
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Conclusie

Kennis en materiaal wat zij begrijpen en 
vervolgens met hun klas kunnen delen
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3. CONCEPTFASE 

3.1   Divergeren

3.2   Convergeren

3.3   Conceptkeuze
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Design challenge Onderzoek fase Concept  fase Creëer fase Conclusie

Motivatie 

De opdrachtgever

Huidige situatie 

Gewenste situatie  

De doelgroep

Belanghebbenden 

Ontwerpopgave  

De huidige communicatie

Wetenschap en Technologie in het onderwijs

Weerstand

Behoefte

 Conclusie onderzoeksfase

Divergeren

 Convergeren

Conceptkeuze

Collage
Stijlguide

Product V1
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

  Ontwerpcriteria V1

Product V2
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

Experiment
Ontwerpcriteria v2

Product v3
Sitemap

Digitale ontwerpen
Gebruikerstest

Verwachte meerwaarde
 Aanbeveling

Conclusie 

Reflectie 
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3.1 DIVERGEREN

MINDMAP

Om tot verschillende concepten te komen, ben ik begonnen met het maken 
van een mindmap. Ik heb gebruik gemaakt van een mindmap om mijn 
gedachtes op papier te kunnen zetten en hierdoor overzicht te creëren.

Tijdens het maken van deze mindmap heb ik in mijn achterhoofd gehouden 
dat er een middel moet ontstaan om leraren meer informatie te bieden over 
wetenschap en technologie, maar ook moet het hen makkelijker maken om 
lessen te geven over wetenschap en technologie.

In deze mindmap heb ik wetenschap en technologie in het midden gezet, 
waarna ik verschillende dingen heb genoteerd waarmee je informatie met 
iemand kan delen. Bij het maken van deze mindmap was het belangrijk om 
alle mogelijkheden die in mij opkwamen te benoemen en niets achterwegen 
te laten, zoals bijvoorbeeld drones, wat toch geen echte mogelijkheid zou 
zijn.

Hieruit kwamen de volgende resultaten;
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3.1 DIVERGEREN

BRAINSTORM SESSIE

Naast dat ik zelf een mindmap heb gemaakt, ben ik ook met andere cmd
studenten gaan brainstormen over hoe je mensen informatie en gegevens 
kunt aanbieden. Ik heb ervoor gekozen om dit te doen met andere 
studenten, omdat ik zelf vastliep om met vernieuwende concepten te 
komen. Deze studenten hebben dezelfde opleiding genoten en zijn er dus in 
getraind om creatieve concepten te bedenken. Deze studenten hadden dan 
wel niet dezelfde hoeveelheid kennis over wetenschap en technologie en de 
leraren als ik, ze hebben wel genoeg kennis over vernieuwende technieken 
om te kunnen communiceren. 

Deze brainstorm sessie begon met een korte uitleg over mijn bevindingen 
vanuit mijn onderzoeksfase. Vervolgens kreeg iedereen een stapel post-
it’s, en kregen ze de opdracht om tot 10 relevante concepten te komen. Ze 
kregen hiervoor 20 minuten. Maar na 20 minuten kwam ik er achter dat 10 
concepten te hoog was gegrepen. Voor de uitkomsten van de brainstorm zie 
bijlage J.

De uitkomsten van de brainstorm.
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BRAINSTORM SESSIE
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Al deze concepten uit mijn eigen mindmap en de brainstorm vormden 
vervolgens een longlist, zoals hiernaast weergegeven. De ideeën uit de 
longlist ben ik vervolgens gaan convergeren met behulp van de techniek, 
COCD box. Hierbij worden concepten beoordeeld op originaliteit en 
haalbaarheid. Hierbij kwam ik tot de conclusie dat zes concepten nog te ver 
vooruit in de toekomst liggen en niet op korte termijn realiseerbaar zijn. Drie 
concepten kwamen uit in het vak van de realiseerbare, originele ideeën, en 
de overige concepten waren gewone en realiseerbare concepten.

Vervolgens heb ik met behulp van de indeling van de COCD box drie 
concepten uitgekozen uit de onderste twee vakken. Ik heb hierbij gekeken 
naar producten die de verschillende vormen van content kunnen 
combineren in een digitaal product. Hierbij kwam ik uit op een interactief 
magazine, een informatie platform en een W&T generator. 

Deze drie concepten heb ik gevisualiseerd, de voor- en nadelen van 
aangeven en bekeken aan welke ontwerp criteria dit concept voldoet. Ook 
heb ik voor ieder concept een storyboard gemaakt, om weer te geven hoe 
het product in gebruik zou zijn voor een leraar. (Bijlage K)

3.2 CONVERGEREN

Longlist 
Voorgeprogammeerde lessen

Interactief spiegelscherm
App op digibord

Les aanvraag d.m.v sleutelhanger
Knipblad

App/ website / platform
W&T interactief magazine

Drone
Chatroom

Inspiratie kamer
Knop met een hologram

Pop up / knip boek
3d hologram leraar

W&T generator
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COCD BOX

Shortlist
App/ website / platform

W&T interactief magazine

W&T generator
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3.3 CONCEPTKEUZE

Vervolgens moest ik een concept kiezen om uit te gaan werken. Hiervoor 
heb ik eerst casestudies gedaan (bijlage L), om te onderzoeken welke 
interventies er al zijn om leraren te helpen. Uit dit onderzoek is gebleken, dat  
er middelen bestaan die uitleggen wat W&T is en er zijn middelen die ingaan 
op het ontwerpend leren en hier ook gelijk simpele les ideeën bij geven.
Tamara raadde mij aan te kijken naar de website van WTwijzer, zij zetten zich 
er speciaal voor in om W&T te implementeren op basisscholen in Rotterdam.  
Maar wat mist op deze website, is dat hij gericht is op scholen, niet specifiek 
op leerkrachten en ze bieden hen ook geen concrete handelingen die 
uitgevoerd kunnen worden in de klas. Ook heb ik gezocht naar simpel 
lesmateriaal dat leraren die handelingsverlegen zijn, wel kunnen uitvoeren. 
Tamara raadde hiervoor websites als www.proefjes.nl en 
www.techyourfuture.nl aan. Er is dus genoeg les- materiaal om tot de bes-
chikking van de leraar te kunnen stellen. 

Uit een onderzoek is een lijst met content naar voren gekomen die leraren 
nodig hebben. Dit zijn les ideeën, inspiratie materiaal en tips en tricks. Hier 
is een agenda aan toegevoegd om de leraren op de hoogte te houden van 
bijeenkomsten die gaan over W&T. Op de short list staan drie concepten die 
deze verschillende soorten content naar de leraren toe kunnen krijgen. 

Een platform
Een platform speciaal voor leraren uit Rotterdam, hier is alles te vinden over 
wetenschap en technologie, en kunnen de leraren ook een account 
aanmaken zodat ze de mogelijkheid krijgen om dingen op te slaan. Het 
voordeel van dit platform is dat alle verschillende content hier samenkomt, 
de leraren leren hier dus over W&T en krijgen tegelijk gelijk een handvat 
aangeboden in de vorm van lesmateriaal dat ze gelijk kunnen uitproberen in 
hun klas. 

De W&T generator
De W&T generator genereert kant en klare les ideeën en 
stappenplannen om de lessen in de klas te geven. Leraren komen hier 
alleen, om lessen te vinden die zij gelijk aan hun klas kunnen geven. 
Omdat er hier enkel wordt gericht op lessen, is er geen ruimte voor 
“bijzaken” zoals een agenda of inspiratie materiaal. Hierdoor krijgt een 
leraar dus minder kennis over W&T dan wanneer hij of zij gebruik zou 
maken van het platform. 

Interactief magazine
Een zeer uitgebreide  versie van de huidige nieuwsbrief, met daarin al het 
materiaal waar leren behoefte aan hebben. Er komen hier verschillende 
rubrieken in, zoals verhaal van de maand, waar iedere maand iemand zijn 
of haar ervaringen verteld op het gebied van W&T. Maar ook komen hier les 
ideeën in en handige tips en tricks om W&T te implementeren in de klas. 
Het nadeel van een interactief magazine, is dat leraren geen nieuw 
materiaal tot hun beschikking hebben wanneer zij daar behoefte aan 
hebben. 

Keuze 
Nadat ik deze drie opties tegenover elkaar heb afgewogen, ben ik er op 
uitgekomen om een eerste versie te gaan maken van het platform met 
verschillende soorten content, waar iedere leraar, op ieder moment van de 
dag informatie en hulpmateriaal kan vinden op het gebied van W&T. Door 
hen altijd toegang te bieden, tot materiaal wat zij zelfstandig kunnen 
gebruiken hoop ik de handelsverlegenheid te verminderen. 
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PLATFORM
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4. CREATIEFASE 

4.1   Collage

4.2   Stijlguide

4.3   Product V1

4.4   Sitemap

4.5   Schetsen

4.6   Gebruikerstest

4.7   Ontwerpcriteria V1

4.8   Product V2

4.9   Sitemap

4.10 Schetsen

4.11 Gebruikerstest

 

4.12 Experiment

4.13 Ontwerpcriteria v2

4.14 Product v3

4.15  Sitemap

4.16  Digitale ontwerpen

4.17 Gebruikerstest

4.18 Verwachte meerwaarde

4.19 Aanbeveling
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Design challenge Onderzoek fase Concept  fase Creëer fase Conclusie

Motivatie 

De opdrachtgever

Huidige situatie 

Gewenste situatie  

De doelgroep

Belanghebbenden 

Ontwerpopgave  

De huidige communicatie

Wetenschap en Technologie in het onderwijs

Weerstand

Behoefte

 Conclusie onderzoeksfase

Divergeren

 Convergeren

Conceptkeuze

Collage
Stijlguide

Product V1
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

  Ontwerpcriteria V1

Product V2
Sitemap
Schetsen

Gebruikerstest

Experiment
Ontwerpcriteria v2

Product v3
Sitemap

Digitale ontwerpen
Gebruikerstest

Verwachte meerwaarde
 Aanbeveling

Conclusie 

Reflectie 
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4.1 COLLAGE

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de visuele sfeer die er om wetenschap, 
technologie, kinderen en school hangt, heb ik een collage gemaakt. 
Deze collage bestaat uit verschillende soorten foto’s, van dingen die leraren 
gedurende een dag zien en mee te maken hebben. Maar ook 
afbeeldingen die te maken hebben met de wetenschap en technologie. 

Hieruit is een kleurrijke sfeer ontstaan, maar ook het gebruik van organische 
vormen is belangrijk, deze komen voort uit de verschillende materialen die 
worden gebruikt. 
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4.2 STIJLGUIDE

Met behulp van de collage heb ik een style guide gecreëerd om te gebruiken 
tijdens het creëren van het digitale product. 

Ik heb gekozen voor groen en blauwtinten, deze zijn geïnspireerd door de 
betekenis van wetenschap en technologie. Deze gaat over de verwondering 
van de wereld om ons heen, wanneer je buiten staat en je kijkt daadwerkelijk 
om je heen zie je boven je een blauwe lucht en onder je groen gras. 

Ik heb gekozen voor speelse vormen en figuren, dit is ontstaan uit de organ-
ische vormen die het materiaal aannemen waar de kinderen mee te maken 
krijgen. Op de pijlen na, bestaan de vormen wel uit rechte lijnen, dit is er om 
ervoor te zorgen dat het overzicht en de structuur makkelijker te volgen zijn. 
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4.3 PRODUCT V1

Uit de bijeenkomst en het interview met Joep, bevestigt door de enquete, 
kwam allemaal naar voren dat de leraren vooral behoefte hebben aan 
verschillende soorten content om hen te informeren over wetenschap en 
technologie en om hen een handvat te bieden die de handelsverlegenheid 
weg kan nemen. 

Ik heb ervoor gekozen om een platform te creëren die al deze verschillende 
vormen van content combineert. Omdat dit platform er speciaal is voor 
leraren uit Rotterdam heet het platform W&T010. 

Dit platform bieden de leraren uit Rotterdam Zuid alle content die zij nodig 
denken te hebben om lessen te geven op het gebied van wetenschap en 
technologie. Ook kunnen de leraren hier lessen en tips opslaan, zodat ze 
makkelijk terug te vinden zijn en ze maar een keer zoekwerk hoeven te 
verrichten.  

Op dit platform is lesmateriaal te vinden, maar ook tips en tricks, informatie 
over lesmateriaal, het verhaal van de maand en een agenda te vinden. Het 
verhaal van de maand is ervoor dat leraren van elkaars ervaringen kunnen 
leren. Iedere maand kan een leraar hier zijn of haar verhaal vertellen over een 
zelf te kiezen onderwerp. 

De agenda is er voor de leraren om op de hoogte te blijven, maar ook voor 
het progamma Techniek op Zuid, zij organiseren een keer in de zoveel tijd 
een bijeenkomst voor geïnteresseerde, maar er komen weinig mensen 
opdagen. Door deze data voor iedereen inzichtelijk te maken, kan dit de 
kans op een groter publiek vergroten. 
 

Reflectie note

Ik heb dit ontwerp en prototype 
gemaakt, na mijn contact met de 
doelgroep en voordat ik 
literatuur onderzoek had gedaan. In 
dit stadium had ik ook nog geen 
ontwerpcriteria en ging ik puur af 
op de wensen van de leraren en de 
medewerkers van Techniek op Zuid 
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Platform W&T010
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4.4 SITEMAP
 

Home

Les ideeen Tips en tricks Verhaal v/d maand Les materiaal Agenda

Mijn W&T

Ik heb ervoor gekozen om een sitemap te maken, voorafgaand aan het 
maken van de schetsen. Op die manier is alle verschillende content eerst 
geordend en weet ik waar wat moet komen tijdens het maken van de 
schetsen. 
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4.5 SCHETSEN
Vervolgens ben ik eerst met de hand schetsen gaan maken, ik maak 
eerst schetsen met de hand, om makkelijk en snel verschillende opties uit te 
proberen. Die ik vervolgens ben gaan uitwerken in een digitaal design 
progamma. Ik gebruik hiervoor Adobe XD. Al mijn handschetsen van 
de eerste versie van mijn product kan u vinden in bijlage M, alle digitale 
schetsen vind u op de volgende pagina’s. Ik heb deze digitale schetsen 
gemaakt, om hier vervolgens een prototype van te kunnen maken 
(digitale video bijlage 1), die ik kan gebruiken om te zien hoe er op het 
product gereageerd wordt en hoe het wordt ervaren om vervolgens 
aanpassingen te kunnen verrichten.

In deze digitale schetsen op de pagina heb ik al licht gebruik gemaakt van 
kleur en op de homepagina ook al van een afbeelding. Hier is voor gekozen, 
om al gelijk de sfeer en indruk die de website moet achterlaten mee te 
geven.
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Home

Bovenaan bevindt zich de menubalk, die in 1 opzicht alle mogelijkheden van 
de website weergeeft dit zorgt voor overzicht.Op het homescherm bevindt 
zich gelijk een inlog en aanmeld vak, hierdoor ziet de gebruiker gelijk dat dit 
een mogelijkheid is. Op de homepagina wordt kort vermeld wat het W&T010 
platform inhoudt en waarom het handig is voor een leraar om hier gebruik 
van te maken. Er onder zitten gelijk buttons die navigeren naar de pagina 
over het desbetreffende onderwerp. Onderaan de pagina wordt de 
meerwaarde verteld van het hebben van een persoonlijk account op dit 
platform. 

DIGITALE SCHETSEN
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MijnW&T010

Dit is je eigen account pagina, waar je al je opgeslagen 
items kan terugvinden.  Op het platform is een hoop ver-
schillende informatie en materiaal te vinden, ondanks dat je 
kan filteren is niet alles voor iedereen van toepassing. Dus 
iets terug vinden, is hierdoor lastig. Daarom is het belangrijk 
dat leraren tips, lessen en websites die zij interessant 
vinden kunnen opslaan. Hier kunnen ook de 
contactgegevens en inloggegevens worden gewijzigd. 
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Verhaal van de maand

Uit mijn interview met Joep en mijn aanwezigheid bij de bijeenkomst in het 
Maritiem museum kwam voort dat leraren er behoefte aan hebben om 
verhalen van mededocenten te horen.
Iedere maand wordt er een bericht geplaatst door een leraar of iemand die 
kennis heeft over wetenschap en technologie. Op die manier kunnen de 
leraren leren van elkaars ervaringen. Er worden afbeeldingen bijgevoegd 
door de schrijver. Kan van de schrijver zijn of foto’s van een W&T les die hij 
of zij heeft gegeven. 

Bij ieder verhaal horen een vijftal tips en tricks die de schrijver meegeeft aan 
de lezer. Wanneer de lezer dit een handige tip vindt en wil bewaren, kan hij 
of zij deze opslaan. Hierdoor komt hij bij jouw opgeslagen tips. Net als tips 
geeft de schrijver ook een aantal websites mee als tip om te gebruiken. Dit 
kunnen websites zijn waar hij of zij informatie of lesmateriaal vandaan haalt. 
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Les ideeën

Op deze pagina zijn lessen te vinden die de leraren aan hun 
klas kunnen geven. Omdat veel leraren handelingsverlegen 
zijn is het belangrijk om lessen die zij kunnen geven duidelijk 
weer te geven, met informatie over deze les erbij vermeld. 

Veel leraren weten dus niet goed wat ze moeten doen, daarom 
hoeven ze hier alleen te filteren op kennis die ze al wel weten 
zoals aan welke klas zij les geven, welk niveau zij denken dat 
ze hebben en hoelang zij de tijd hebben om een W&T les te 
geven. 

Ieder blok is een les idee met hierbij de informatie waarop ge-
filterd is en de benodigdheden voor die les. Zo kan een leraar 
gelijk zien of hij of zij makkelijk aan dat materiaal kan komen 
en of die les een optie is. Vervolgens kan je op “meer” klikken 
voor een uitgebreid stappenplan.

Agenda

De medewerkers van Techniek op Zuid organiseren 
bijeenkomsten om leraren meer te vertellen over W&T, door 
op dit platform deze data weer te geven zullen alle mensen 
die van het platform gebruik maken in aanraking komen met 
deze data. Vervolgens kan je een gebeurtenis opslaan en in 
je eigen agenda plaatsen. Zo word je er ook aan herinnert 
wanneer je niet iedere dag het platform in de gaten houdt. 

Naast bijeenkomst data wordt hier ook weergegeven 
wanneer er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt op het 
gebied van W&T, zodat leraren hier rekening mee kunnen 
houden. 
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Ik heb dit prototype eerst voorgelegd aan medeontwerper Beau. Dit heb ik 
gedaan, omdat zij op eenzelfde manier tegen een design van een website 
aankijkt en hierdoor kritisch kan kijken naar of er bijvoorbeeld geen 
functies missen en of er geen dingen zijn die ik vanzelfsprekend vind, maar 
dat eigenlijk niet zijn. 

Hieruit kwam dat het lastig is om jezelf en je klas te koppelen aan een niveau 
als je nog niets van W&T af weet. Dit was iets wat ik, nadat ik het had 
gemaakt, ook zelf in had gezien. Maar toch wilde ik zien hoe erop 
gereageerd zou worden voordat ik het zou aanpassen. Ook gaf zij mij de tip 
om ergens al een klein beetje content toe te voegen, zodat de gebruiker kan 
zien wat ze van het platform kunnen verwachten. 

Verder was er nog enkele onduidelijkheid over de functie om tips en 
websites op te slaan, hiervan was de bedoeling nog niet helemaal duidelijk. 
Dit zal ik dus duidelijker moeten aangeven.

Vervolgens ben ik dit eerste prototype voor gaan leggen aan Ard en Tamara 
van Techniek op Zuid. Zij komen beide dagelijks in aanraking met leraren uit 
het basisonderwijs en Tamara geeft ook les op de Pabo. Hierdoor weten zij 
hoe een leraar denkt en tegen dingen aankijkt. Ook zijn zij beiden goed op 
de hoogte van alle laatste trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs 
en op het gebied van W&T. Hierdoor weten zij goed of de verwerkte content 
relevant is voor de doelgroep. 

Ik heb hen een scenario gegeven en heb hen gevraagd om een les op te 
zoeken dat ging over vuur. Hierbij kwam ik er al gelijk achter dat er moeite 
was met de verdeling in les ideeën en lesmateriaal. Dit zou allebei in 
kunnen houden dat er lessen staan over vuur. Ook gaf Tamara aan dat er in 
het basisonderwijs gebruik wordt gemaakt van de term “groep” in plaats van 
“klas”.  Na dat ik was gestopt met opnemen, gaf Tamara ook aan dat dit is 
wat de huidige website die uitlegt wat W&T is, www.wtwijzer.org, zou 
moeten zijn. En dat dit alles biedt wat de WTwijzer website mist. 

4.6 GEBRUIKERSTEST 1
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TAMARA

Mededesigner BEAU

Luisterfragment_1
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4.7 ONTWERPCRITERIA V1

Deze eerste versie van mijn ontwerpcriteria heb ik pas opgesteld nadat ik 
mijn eerste prototype had gemaakt en getest. Na het testen van dit eerste 
prototype heb ik literatuur onderzoek gedaan naar verschillende 
beïnvloedingstechnieken (bijlage N). Ik heb dit onderzoek gedaan, omdat ik 
losstaand van de testresultaten van de eerste versie van mijn product, de 
conclusie trok dat leraren niet gemotiveerd zijn om W&T lessen te geven. 
Later is gebleken dat leraren niet gedemotiveerd zijn, maar 
handelingsverlegen. In deze versie van mijn ontwerpcriteria zijn de resultaten 
van dit onderzoek verweven met de resultaten van het onderzoek naar de 
doelgroep. 

Ik heb deze ontwerpcriteria opgesteld om mijn concept en prototype aan te 
laten sluiten bij de behoeftes van mijn doelgroep. 
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1
2

3
4

Consistensie en eenduidigheid

Sociale motivatie

Duidelijk handelingsperspectief

Het belang van W&T
wanneer een iemand gebruik maakt 

van de interventie en dit door 
meerdere leraren wordt gezien en 

erkend  worden andere leraren onder 
druk gezet om de 

interventie ook te gebruiken.  

Beargumentatie
Uit onderzoek naar 

beinvloedingstechnieken is gebleken 
dat je mensen kan motiveren gebruik 
te maken van een bepaalde handeling 
of middel door gebruik te maken van 
sociale motivatie. Hierdoor kunnen 
leraren elkaar “aansteken” in het 

gebruik van dit middel. 

Geef een duidelijkhandelingsperspec-
tief door de leraren voorbeelden te 

geven van wat W&T is en hoe zij het 
kunnen toepassen in hun klas. 

Beargumentatie
Uit onderzoek naar de doelgroep is 

naar voren gekomen dat veel leraren 
niet goed weten wat ze aan moeten 
met W&T. Zij hebben behoefte aan 

verschillende content die hen precies 
duidelijk maakt wat ze kunnen doen 
om W&T te introduceren in hun klas. 

Geef weer waarom W&T belangrijk is 
voor kinderen en waarom dit gegeven 

moet worden op basisscholen. 

Beargumentatie
Uit mijn literatuur onderzoek naar 

beinvloedingstechnieken is gebleken, 
dat om mensen te motiveren en aan 
te zetten tot actie je ze altijd moet in 
laten zien waarom het belangrijk is. 

Het gedurende de gehele 
experience, dezelfde kleuren, 

vormen en taalgebruik zorgt voor 
duidelijkheid en overzicht in de 

mogelijke handelingen. 

Beargumentatie
Uit onderzoek naa de doelgroep kwam 

naar voren dat veel leraren weinig 
ervaring hebben met digitale middelen. 
Door gedurende de gehele experience 
gebruik te maken van dezelfde vormen, 

kleuren en structuur. Stimuleer je 
herkenbaarheid en gebruiksgemak bij 
de doelgroep en verkom je verwarring 
en is het makkelijker om te navigeren.
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4.8 PRODUCT V2

Op basis van de feedback op de vorige versie heb ik een aantal 
aanpassingen verricht in de tweede versie.  Zo is de term “klas” veranderd 
in “groep” en ben ik opzoek gegaan naar een andere filteroptie dan “niveau”. 
Naar aanleiding van mijn aanwezigheid van een tweede bijeenkomst is de 
filter optie “onderwerp” ontstaan. Bij deze bijeenkomst gaf W&T coördinator 
Rene, iedereen een lijst met onderwerpen in het gebied van wetenschap en 
technologie. Hierdoor werd mij duidelijk dat er een verdeling is in 
onderwerpen waarop experimenten zijn gebaseerd (Bijlage R).

Nadat ik mijn eerste versie van het platform had gemaakt en getest, ben ik 
verder onderzoek gaan doen. Ik heb toen de conclusie getrokken dat leraren 
geen motivatie hebben, uit later onderzoek bleek dat leraren lijden aan 
handelsverlegenheid. Maar op dat moment ben ik onderzoek gaan doen, 
naar verschillende beïnvloedingstechnieken om mensen te motiveren 
(bijlage N). Vervolgens kwam uit dit onderzoek dat om mensen aan te zetten 
tot actie je gebruik kunt maken van sociale motivatie. Dus door te laten zien 
dat de ene leraar het doet, zullen er meer leraren volgen. Uit dit onderzoek 
kwam ook naar boven dat het belangrijk is om de leraren in te laten zien, 
waarom W&T zo belangrijk is voor het leven van de kinderen. Daarom werd 
deze functie, die uitlegt wat W&T is eraan toegevoegd. 

Door de bevindingen uit mijn onderzoek naar beïnvloedingstechnieken heb 
ik het platform vervolgens in een nieuw jasje gehesen. Ik heb het platform 
verwerkt in een paal die op scholen neergezet kan worden. Hierdoor werden 
er enkele functies zoals “het verhaal van de maand” weggehaald, om het 
meer gebruiksvriendelijk te maken voor een object dat je staand in een 
lerarenkamer moet bedienen. Ook de agenda is geschrapt om het echte 
“handelingsmateriaal” meer naar voren te laten komen. Dit was op dat 
moment belangrijk, omdat leraren  de paal zouden kunnen gebruiken in hun 
lunchpauze en daarom maar beperkt de tijd hebben. 
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4.9 SITEMAP
 

Home

Lesmateriaal Wat is W&T Tips en tricks

Ik heb ervoor gekozen om weer een sitemap te maken, voorafgaand aan het 
maken van de nieuwe schetsen. Op die manier kan ik de verschillende 
vormen content overzichtelijk weergeven en weet ik hoe de schermen met 
elkaar in verband moeten staan tijdens het schetsproces. 
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4.10 SCHETSEN 
Nadat ik de verschillende vormen content had geordend door middel van 
de sitemap, ben ik eerst met de hand schetsen gaan maken van een nieuwe 
interface. Ik heb dit gedaan, omdat deze versie andere content had dan de 
vorige versie en hierdoor is er een andere dynamiek in de samenhang. De 
analoge schetsen van versie 2 kunt u vinden in bijlage G. Nadat ik 
verschillende menu opties, home opties en interfaces had uitgeprobeerd ben 
ik deze gaan omzetten in digitale schetsen, zodat ik deze vervolgens kon 
prototypen (digitale video bijlage 2) om hier een gebruikerstest mee te doen. 
De digitale schetsen vindt u op de volgende pagina’s. 

. 
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Home

Wat is W&T?
Veel leraren weten nog niet wat W&T precies inhoudt, 
daarom is het belangrijk om hen dat duidelijk te maken. 

Tips en tricks
Handige tips en tricks om leraren te helpen bij het geven 
van W&T lessen. Deze tips kunnen gaan over van waar je 
materiaal vandaan kunt halen, tot een handige manier om je 
materiaal in op te slaan. 

Les materiaal
Om de leraren een concreet handelingsperspectief te 
bieden, zodat ze precies weten wat ze moeten doen, 
kunnen ze een les opzoeken met stappenplan om te geven 
aan hun klas. 

Lesmateriaal

Filteropties / Groep / Onderwerp / Moeilijkheid / Tijdsduur
Om een les te vinden die aan een klas gegeven kan worden, 
zijn de filter opties veranderd van v1, naar deze in v2. Hierbij is 
het niet meer “klas”, maar “groep”, zoals de term in het 
basisonderwijs luidt. Ook is er de optie om te filteren op 
onderwerp, er zijn namelijk talloze verschillende onderwerpen 
en het kan zijn dat een leraar een W&T les wilt koppelen aan 
een ander huidig onderwerp. Wel is er de optie om te filteren 
op moeilijkheid, W&T lessen zijn er namelijk in verschillende 
niveaus, van het uit het raam gooien van een ei tot 
programmeer lessen. De filteroptie op tijdsduur is hetzelfde 
gebleven. 

Het kan altijd zijn dat je nieuwsgierig bent naar alles wat er te 
bieden is, dan kan je ervoor kiezen om alles te bekijken zonder 
te filteren. 

DIGITALE SCHETSEN
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Lesmateriaal

Leraren zijn handelingsverlegen en hebben tijdgebrek. Daarom is het 
belangrijk om hen materiaal aan te bieden wat ze direct kunnen 
gebruiken, zonder hier zelf extra informatie over hoeven op te 
zoeken en wat ze stap voor stap uitlegt hoe ze een les moeten 
aanpakken. Hier vinden ze een overzicht met allemaal verschillende 
lessen. Hier worden ook weer de filteropties weergegeven, voor als 
er tijdens het zoeken dingen moeten worden aangepast. Je hoeft 
dan niet terug naar het vorige scherm. 

Bij iedere les staat de tijdsduur, de informatie waarop gefilterd wordt 
en een korte uitleg wat deze les inhoudt. Wanneer je 
geïnteresseerd bent in een les kan je hier op “meer” klikken je krijgt 
dan meer informatie over deze les te zien, zoals het stappenplan om 
de les te geven. 
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Les materiaal

Wanneer je bij het vorige scherm op “meer” klikt, krijg je deze 
pop-up te zien. Bovenaan staat de basisinformatie, waarop 
ook gefilterd kon worden. Je kunt deze les uitprinten, om het 
mee te nemen en verder te bestuderen wanneer je hem wilt 
voorbereiden om in de klas te doen, of mee wilt nemen naar de 
voorraadkast om je materiaal te verzamelen, want er is een lijst 
met benodigdheden die je nodig hebt om deze les te geven. 
Ook hier is weer de mogelijkheid om de les te delen

Op de achterkant staat een stappenplan ondersteund met 
foto’s hoe het experiment kan worden uitgevoerd. 
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Wat is W&T?

Uit mijn onderzoek naar beïnvloedingstechnieken is
gebleken dat om iemand in te laten zien, hoe belangrijk 
het is, je deze persoon moet laten zien wat het is en wat je 
ermee kan bereiken. Daarom is het belangrijk om de leraren 
kennis te laten maken met W&T en hen te laten zien wat 
de mogelijkheden hiervan zijn. Op deze pagina wordt dat 
uitgelegd door middel van verschillende video’s.

Tips en tricks

Om zoveel mogelijk tips in een vast scherm vast te leggen 
heb ik gekozen voor de carrousel vorm waar de gebruiker 
naar links en rechts kan swipen om tips te bekijken. De tips 
en tricks gaan over W&T en het lesgeven hierin. Zo helpen 
ze de leraar om hun handelingsverlegenheid weg te nemen. 
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Vervolgens ben ik dit prototype weer gaan testen. Ik ben begonnen met het 
weer te laten zien aan medeontwerper Beau, ik heb hiervoor gekozen 
omdat zij al op de hoogte was van de probleemstelling en de vorige 
versie ook heeft gezien, hierdoor weet zij wat de veranderingen zijn en kan 
ze hierop reageren. Menu balk is niet goed zichtbaar. onoverzichtelijk, “Wat 
is W&T” pagina erg onoverzichtelijk, “wow gevoel”. Ditzelfde geldt voor de 
pagina met tips an tricks pagina deze werd ook erg onoverzichtelijk 
genoemd met als reden de vele blokken.

Ook heb ik dit ontwerp weer aan Tamara laten zien, zij heeft ook de vorige 
versie getest en kan hierdoor goed de ontwikkelingen zien die hebben 
plaatsgevonden en of deze vorm beter of slechter zou werken dan de vorige 
versie. Tegelijkertijd heb ik dit prototype ook getest bij Alexandra, zij is een 
nieuwe medewerker van het programma Techniek op Zuid, hiervoor heeft zij 
20 jaar voor de klas gestaan in Rotterdam Zuid en valt dus onder de 
gebruikersgroep. Beide gaven aan dat het een goed laagdrempelige manier 
is om dit materiaal bij een leraar te brengen. Ook waren zij het er over eens 
dat het begrip tips en tricks te breed is. Deze zal moeten worden opgedeeld 
in twee verschillende fases. Er zijn namelijk tips voor de onderzoeksfase en 
de ontwerpfase. Deze hebben beide dezelfde stappen, maar hiervoor gelden 
andere maatregelen en tips. De “Wat is W&T” pagina is onoverzichtelijk door 
de overvloed aan video’s. 

En ik heb dit prototype ook getest bij Meester Fred, hij geeft les op 
basisschool Het Spectrum in Delfgauw, hierdoor valt hij niet 100% in de 
gebruikers groep. Maar ik heb met een aantal Pabo studenten en een 
lerares uit Rotterdam Zuid staan praten. Zij gaven allemaal aan dat het 
verschil tussen lesgeven in Rotterdam Zuid en ergens anders, zit in een 
andere cultuur en gedragsverschillen van de kinderen en niet in de manier of 
middelen om les te geven. 

Ook bij deze test viel mij op dat de “Wat is W&T” pagina in het niets viel, 
doordat alle aandacht   werd getrokken door het lesmateriaal. Meester Fred 
gaf aan dat het een perfect middel is voor leraren die niet zelf allemaal 
verschillende websites af willen gaan om een idee voor een les te krijgen. 

Hij vond het goed dat het gelijk de mogelijkheid biedt om het te printen, 
dan heb je er ook echt iets aan in plaats van dat je daarna toch weer extra 
werk moet verrichten door het weer opnieuw op te moeten zoeken. Hij vroeg 
tijdens de test wel, of dit eventueel uitgebreid zou kunnen worden met een 
mobiele versie.

Deze versie van het product heb ik ook laten zien tijdens mijn groenlicht 
presentatie, naar aanleiding van mijn presentatie kreeg ik de feedback van 
Erwin Timmerman, mijn begeleider vanuit school. Hij wees mij erop om nog 
eens goed te kijken naar of leraren wel echt geen motivatie hebben of dat 
het ergens anders aan ligt. Ook zei hij dat ik het platform niet moet laten 
leiden door de vorm van een paal. Naar aanleiding van deze feedback ben 
ik teruggegaan naar mijn onderzoek en kwam er achter dat leraren die niet 
weten wat ze met W&T aanmoeten handelingsverlegen zijn in plaats van niet 
gemotiveerd. 

Ook zal ik de feedback op deze tweede versie meenemen naar de derde 
versie van dit product. Deze derde versie wordt een combinatie van de 
eerste en tweede, het krijgt de vorm van de eerste versie, met een aantal 
extra toevoegingen vanuit de tweede versie, zoals de “Wat is W&T” pagina, 
die een andere vorm zal moeten krijgen dan enkel video’s. Ook de 
mogelijkheid om een les te printen, zodat leraren die bijvoorbeeld mee 
kunnen nemen als ze materiaal gaan verzamelen blijft erin.Verder zal in het 
menu duidelijk moeten worden weergegeven op welke pagina je, je bevindt. 
En er moet een onderverdeling worden gemaakt op de tips en tricks pagina, 
in de verschillende fases tussen onderzoeken en ontwerpen. 

4.11 GEBRUIKERSTEST
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Meester FRED

TAMARA

ALEXANDRA

Mededesigner BEAU
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4.12 ONTWERPCRITERIA V2

Ik heb de eerste ontwerpcriteria aangepast na feedback op mijn groenlicht 
presentatie, de tweede gebruikerstest en mijn aanwezigheid bij een tweede 
bijeenkomst over W&T. Bij de gebruikerstest met Tamara en Alexandra 
beschreven zij het prototype als laagdrempelig. Ook tijdens mijn 
aanwezigheid bij een tweede bijeenkomst tussen leraren over W&T gaf Rene 
Schrammeijer, een W&T coördinator, aan dat er een laagdrempelige 
methode moet komen om leraren die nog niet betrokken zijn bij W&T hier 
wel bij te betrekken. Laagdrempeligheid zorgt ervoor dat alle middelen voor 
iedereen begrijpbaar en overdraagbaar zijn, ook als je zelf denkt er niets of 
weinig van te weten.

Sociale motivatie is uit de ontwerpcriteria verdwenen, dit was gericht op 
onderzoek dat was gebaseerd op de aanname dat leraren niet gemotiveerd 
zijn. De derde versie van het platform zal moeten gaan voldoen aan deze 
vier ontwerpcriteria. 
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1
2

3
4

Consistensie en eenduidigheid

Laagdrempelig

Duidelijk handelingsperspectief

Het belang van W&T
Het moet voor iedereen makkelijk 

toegankelijk zijn, van functies moet 
goed worden aangegeven wat 

hiermee mogelijk is. Zodat iedereen 
die van dit platform gebruik maakt 
weet hoe ze het kunnen gebruiken. 

Beargumentatie
Bij de tweede gebruikerstest, en bij 
de tweede bijeenkomst werd beide 
keren gesproken van dat er meer 

laagdrempelig materiaal moet komen 
voor de leraren. De hulp die ze wordt 

aangeboden moet makkelijk te 
bereiken zijn, ze weten zelf namelijk 
niet wat er allemaal mogelijk is, dus 
moeten ze alles makkelijk kunnen 

vinden.  

Geef een duidelijkhandelingsperspec-
tief door de leraren voorbeelden te 

geven van wat W&T is en hoe zij het 
kunnen toepassen in hun klas. 

Beargumentatie
Uit onderzoek naar de doelgroep is 

naar voren gekomen dat veel leraren 
niet goed weten wat ze aan moeten 
met W&T. Zij hebben behoefte aan 

verschillende content die hen precies 
duidelijk maakt wat ze kunnen doen 
om W&T te introduceren in hun klas. 

Geef weer waarom W&T belangrijk is 
voor kinderen en waarom dit gegeven 

moet worden op basisscholen. 

Beargumentatie
Uit mijn literatuur onderzoek naar 

beinvloedingstechnieken is gebleken, 
dat om mensen te motiveren en aan 
te zetten tot actie je ze altijd moet in 
laten zien waarom het belangrijk is. 

Het gedurende de gehele 
experience, dezelfde kleuren, 

vormen en taalgebruik zorgt voor 
duidelijkheid en overzicht in de 

mogelijke handelingen. 

Beargumentatie
Uit onderzoek naar de doelgroep kwam 

naar voren dat veel leraren weinig 
ervaring hebben met digitale middelen. 
Door gedurende de gehele experience 
gebruik te maken van dezelfde vormen, 

kleuren en structuur. Stimuleer je 
herkenbaarheid en gebruiksgemak bij 
de doelgroep en verkom je verwarring 
en is het makkelijker om te navigeren.
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4.13 EXPERIMENT

 
Om mij beter te kunnen verdiepen in de taak van de leraar, heb ik de taak 
die van hen wordt verwacht zelf uitgevoerd. Tijdens het ontwerpen van de 
tweede versie kwam ik er achter dat het lastig is om een pagina over een 
experiment vorm te geven als je zelf niets weet van het soort experimenten 
en lessen dat wordt verwacht te gaan geven. 

Van de leraren wordt verwacht dat zij door middel van een lesidee op het 
platform deze les aan hun klas kunnen geven. Daarom ben ik gaan 
onderzoeken hoe je een les zo duidelijk mogelijk kan weergeven, door zelf 
een aantal experimenten te gaan doen (zie bijlage P). Voor mijn 
experimenten heb ik gebruik gemaakt van de website www.techyourfuture.nl 
hier worden experimenten getoond die gebruik maken van huis, tuin en 
keuken materiaal. Tijdens het uitvoeren van deze experimenten heb ik 
gekeken naar de tijd die een experiment in beslag neemt, de materialen die 
je ervoor moet verzamelen en de stappen waaruit een experiment bestaat. Ik 
heb alle stappen vastgelegd en ben gaan onderzoeken hoe ik dit 
experiment wat ik heb gedaan kan gaan uitleggen aan een ander. Hierbij 
kwam ik er achter dat  om een experiment duidelijk over te kunnen brengen 
je foto’s nodig hebt van de verschillende stappen. Hierbij is het belangrijk 
om niet alleen de eindresultaten weer te geven, maar ook juist de handeling. 

Een voorbeeld is in plaats van “de kaars is aan”, “doe de kaars aan” en om 
hierbij ook een afbeelding te laten zien waarbij een kaars aangedaan wordt. 
Door de handelingen te laten in plaats van het resultaat, ziet de leraar 
precies hoe hij of zij moet handelen en dit zorgt ervoor dat de 
handelingsverlegenheid minder wordt. 

Bij het uitvoeren en zelf doorvertellen van het experiment, kwam ik er achter 
dat het begrijpelijker is voor de ontvanger wanneer eerst het het experiment 
wordt gedaan en los van het stappenplan wordt verklaard waarom dit 
experiment deze reactie creëert. 

Dit is ook belangrijk voor de kinderen in het kader van zelf ontdekken en 
verwonderen waar wetenschap en technologie voor staat. Door de 
verklaring nog niet te geven in het stappenplan krijgen de kinderen de ruimte 
om eerst zelf creatieve oplossingen te verzinnen, wat hen ook weer 
motiveert. Zie bijlage H voor meer informatie over kinderen en W&T.
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Verzamel het materiaal Neem het bord Plaats het kaarsje op het bord

Doe het kaarsje aan
Zet het glas over het kaarsje heen
Wat gebeurt er? Het water stijgt
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4.14 PRODUCT V3

De derde versie is een combinatie van de eerste en tweede versie. Het richt 
zich voornamelijk op de handelingsverlegenheid van de leraren. Deze derde 
versie is de eerste versie, met vanuit de tweede versie “Wat is W&T” en de 
mogelijkheid om de lessen als leskaart uit te printen. Ook is er hier weer de 
mogelijkheid om de lessen op onderwerp uit te zoeken. 

Uit de gebruikerstests bij de tweede versie is gebleken dat het menu niet 
duidelijk genoeg aangaf waar je je bevond en dat het daarom erg lastig 
navigeren is. Daarom is er bij deze derde versie beter aangegeven wanneer 
je je op een bepaalde pagina bevindt, door een blok om de desbetreffende 
titel te zetten in plaats van hem enkel te onderstrepen of vet gedrukt. 

De eerste versie had onderscheid in lesmateriaal en les ideeën, uit de eerste 
gebruikerstest bleek dat dit erg verwarrend is voor de gebruiker, omdat dit 
hetzelfde betekent. Ik ben mij toen bij de tweede versie gaan afvragen of dit 
beter verwoord zou kunnen worden als lesmateriaal en heb hier deze term 
gebruikt, in de derde versie is het “Les ideeën” geworden, omdat de lessen 
die worden aangeboden ideeën zijn die de leraren kunnen gebruiken. 

In deze derde versie is meer aandacht besteed aan de vormgeving van de 
pagina’s met les ideeën. Doordat ik zelf deze experimenten ben gaan 
uitvoeren heb ik inzichten gekregen in wat belangrijk is om weer te geven 
om iemand uit te leggen wat hij of zij moet doen. En wat er belangrijk is om 
op welk moment van het uitvoeren van het experiment te weten. Tamara gaf 
tijdens een gesprek ook aan dat veel leraren een experiment niet 
vanzelfsprekend van te voren zelf uitproberen, daarom is het voor hen 
belangrijk om te zien dat wat ze uitkiezen ook echt werkt. 

De agenda en het verhaal van de maand zijn weer terug verwerkt in het 
prototype. Bij de vorige versie heb ik hierop “bezuinigd” door mij te focussen 
op het middel waarin het platform naar de leraren toe zou kunnen komen, 
de paal. Maar na de gebruikerstest en groenlicht presentatie zag ik in dat 
het onverstandig is om te bezuinigen op de content door te focussen op het 
apparaat wat het platform weergeeft. 

De agenda laat meer zien dan alleen bijeenkomsten, maar geeft de 
leraren ook gelijk meer inzicht in wat W&T is door hen belangrijke data mee 
te geven over W&T gerelateerde onderwerpen, zoals wanneer het Nationale 
waterdag is. Hierdoor weten leraren gelijk dat water dus te maken heeft met 
W&T, vervolgens kunnen ze van deze dagen gebruik maken door op deze 
dag bijvoorbeeld een experiment uit te voeren. Het verhaal van de maand, is 
ook terug, leraren willen nog steeds graag kennis en inspiratie van mede 
collega’s, door de schrijver behalve zijn ervaringen ook gelijk de kans te 
geven handige tips en websites mee te geven, maken leraren optimaal 
gebruik van elkaars kennis. 

De tweede versie miste ook de mogelijkheid om een eigen account aan te 
maken. Meester Fred gaf aan, dat hij en veel medeleraren een hekel hebben 
aan zoeken. Ook Meester Joep (bijlage F) gaf in het interview aan dat hij veel 
webpagina’s opslaat in zijn favorieten, zodat hij er later niet opnieuw naar 
opzoek hoeft te gaan. Door een eigen account aan te maken op dit platform, 
krijgen de leraren de mogelijkheid om alles wat ze willen bewaren en zo later 
niet opnieuw op te hoeven zoeken op te slaan en makkelijk terug te vinden 
op hen eigen account pagina. 
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4.15 SITEMAP
 

Home

Les ideen Tips en tricks Agenda

Mijn W&T

Wat is W&T Verhaal v/d maand

Ik heb deze sitemap gemaakt op alle content overzichtelijk weer te geven.  
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4.16 DIGITALE ONTWERPEN
Tijdens de ontwikkeling van versie 1 en 2 heb ik eerst schetsen met de hand 
gemaakt, voordat ik digitale versies maakte. Bij deze derde en tevens laatste 
versie heb ik deze digitale schetsen genomen, ik heb van beide ontwerpen 
elementen genomen en ze samen gevoegd in Adobe XD. Om er eerst de 
schermen te ontwerpen, waarna ik er een digitaal prototype van heb 
gemaakt. Deze versie heb ik gefilmd en is te te vinden als digitale video 
bijlage 3. Ook heb ik een gebruikersscenario opgesteld, die een aantal f
uncties van de website doorneemt, waardoor deze gezien kunnen worden 
door de ogen van een leraar (bijlage T).
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Home pagina

Een grote foto die verbeeld wat W&T is, een 
jongetje dat dingen uit de wereld ontdekt door 

dingen uit te proberen met knexx. 

Een inlog vak met de mogelijkheid om gelijk in 
te loggen of een nieuw account aan te maken. 

Uitleg over het platform, voor wie het is , wat het 
is en waarom het een leraar kan helpen. 

Alle mogelijkheden die de website biedt met 
hierover per onderwerp uitleg wat het inhoudt 

en wat je er kan vinden. 

De voordelen van het aanmaken van een 
persoonlijk account. Zoals het besparen van

tijd en het opslaan van lessen, websites en tips.      

92



Profiel aanmaken

Wanneer je op aanmelden klikt in het inlog 
vak, kom je op deze pagina terecht. Het vraagt 
om enkele basiscontact gegevens over de 
leraar en de school waar hij of zij op werkt. 
Ook moet je hier een wachtwoord aanmaken 
voor de volgende keer dat je inlogt. Tevens 
heb je hier ook gelijk de mogelijkheid om je 
aan te melden voor de nieuwsbrief die EMI 
verstuurt. 

93



Les ideeën

Leraren zijn handelingsverlegen, ze weten niet 
goed wat W&T is en hoe ze het moeten 
aanpakken. Daarom is er een pagina met les 
ideeën, een leraar hoeft hier alleen aan te 
geven voor welke groep hij of zij een les geeft, 
de moeilijkheidsgraad, eventueel een 
onderwerp en de tijdsduur die beschikbaar is 
voor het geven van een les. Vervolgens komen 
er een aantal opties, deze worden o
verzichtelijk per les weergegeven. Hierbij 
staan de belangrijkste gegevens vermeld 
waarop een leraar snel kan filteren of deze les 
geschikt is door bijvoorbeeld te kijken naar de 
benodigdheden en of deze voor hem of haar 
op korte termijn zijn te regelen. 
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Wat is W&T?

Veel leraren weten niet wat W&T precies 
inhoudt en weten hierdoor ook niet waarom 
het zo belangrijk is voor het leven van de 
kinderen. Deze kennis is hier te vinden, met in 
het begin de officiële uitleg van de 
verkenningscommissie, daaronder een video,  
die vertelt dat W&T gaat over het ontdekken 
van de wereld. Onderaan staan de woorden 
van de verkenningscommisie in simpeler 
taalgebruik. 

95



Les ideeën

In het prototype zijn vijf pagina’s met 
verschillende lessen. Al deze lessen zijn getest 
en uitgeschreven. Zodat ik bij de 
gebruikerstest, mijn testpersonen ook echt 
een scenario kan geven, zoals “ je hebt 
allemaal doosjes met paperclips gevonden, je 
zoekt een experiment met paperclips.”
Alle pagina’s hebben dezelfde indeling, 
sommige zijn langer naarmate het aantal 
stappen van het experiment toeneemt, omdat 
hoelang een experiment ook duurt, het moet 
stap voor stap worden uitgelegd. 
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Les idee pagina

Links bovenaan bevindt zich een kruimelpad om 
makkelijk naar de vorige pagina’s te navigeren. 
Daaronder staat de titel van de aangeklikte les. 
Met rechts ervan een hartje, om de les op te slaan 
bij jou favorieten. Door de leraren een duidelijk en 
laagdrempelig handelingsperspectief te bieden in 
de vorm van pijltjes die aangeven waar sommige 
functies voor zijn, wordt het voor hen 
gemakkelijker om optimaal gebruik te maken van 
alle functies die het platform te bieden heeft. Ook 
is hier de mogelijkheid om een pdf versie  van de 
les te printen. 
Daaronder bevindt zich een grote afbeelding van 
de proef. Hieronder staan de 
onderzoeksvraag die je kan oplossen met deze 
proef en het antwoord om de reactie van de proef 
te verklaren. 

Daaronder bevindt zich een stappenplan, waarin 
het experiment stap voor stap wordt 
uitgelegd. Toen ik zelf de verschillende 
experimenten uitvoerde, miste ik een stap voor 
stap uitleg. Maar ik miste ook dat er geen 
momenten werden aangegeven 
waarop je jezelf iets moet afvragen, zoals de 
kinderen zich moeten verwonderen. Daarom heb 
ik deze pagina vormgegeven, waarin je bij 
iedere stap iets meer bij het einde komt, en op het 
moment dat je jezelf moet afvragen waarom je die 
reactie krijgt, staat er de vraag “wat gebeurt er?”. 
Onderaan het stappenplan is er nog een keer de 
mogelijkheid om de les te bewaren, voor als een 
leraar eerst het stappenplan bekijkt en er onder-
aan achterkomt dat hij deze wilt gaan uitvoeren. 
Helemaal onderaan, krijg je vergelijkbare 
lessen te zien, met ongeveer dezelfde 
tijdsduur en niveau. Voor als deze les toch niet 
bevalt. 
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Geprint PDF lesplan

Het geprinte lesplan bevat dezelfde informatie 
als de pagina over deze les. Het is hierop 
alleen anders geordend, zodat het ook op een 
geprint a4 overzichtelijk is. De opties om te 
printen is er om ook voor docenten die nog 
graag dingen printen het makkelijk te maken 
dit experiment uit te voeren. Ook is het handig 
om als een leraar materiaal gaat verzamelen 
hij een lijst mee kan nemen.
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Agenda

De agenda is ingedeeld per maand overzicht.  
Ernaast bevindt zich een lijst met data voor 
bijeenkomsten, zoals afspraken van EMI. 
Hierbij is ook gelijk een mogelijkheid om hem 
in je eigen agenda te plaatsen, zodat je hem 
niet vergeet. 
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Tips en Tricks

Voortgekomen uit de gebruikerstest van de tweede 
versie is dat er een verdeling moet komen tussen 
de verschillende fases van W&T. Daarom kan de 
gebruiker hier eerst aangeven of hij tips wilt voor 
de onderzoek fase of voor de ontwerp fase. 

Omdat er leraren zijn die weinig kennis hebben 
over W&T en hoe dit is onderverdeeld in onder-
zoeken en ontwerpen, is er aangegeven wat de 
verschillende fases zijn. 
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Mijn W&T 

Dit is de account pagina, waar leraren lessen, 
tips en websites kunnen opslaan om ze 
makkelijker terug te vinden en ze tijd te 
besparen.
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Mijn gebruikerstest van de derde versie heb ik uitgevoerd bij Tamara van 
Heel, zij werkt voor W&T op Zuid van EMI en is veel in gesprek met scholen 
en leerkrachten om W&T te implementeren op basisscholen in Rotterdam. 
Ook geeft ze les op de Pabo opleiding van de Hogeschool Rotterdam. Ze is 
dus veel in aanraking met leraren van basisscholen en heeft zelf veel kennis 
over W&T, hierdoor is zij de ideale persoon om te zien of deze twee 
elementen goed samen komen in dit platform. 

Ik ben begonnen met het geven van een scenario, waarbij ik haar vroeg of 
ze voor mij een les kon opzoeken  voor groep 5, van 15 minuten over vuur. 
Zodra ze op het platform kwam, ging ze gelijk naar les ideeën, bekeek hier 
de filteropties en keek vervolgens tussen de voorgestelde lessen naar een 
les over vuur. Dit gehele proces verliep zeer soepel. Vervolgens liet ik haar 
zelf door de website klikken en gaf haar een vragenlijst over de website die 
ze heeft ingevuld. Deze kan gevonden worden in bijlage S. Hieruit kwam 
naar voren, dat het menu nu begrijpelijk en overzichtelijk is. Dat vooral de 
combinatie van alle verschillende elementen ervoor zorgt dat je door dit 
platform ook gelijk leert over de didactiek van W&T. De manier waarop een 
experiment wordt weergegeven is overzichtelijk en duidelijker dan op andere 
webpagina’s waar proefjes op staan. 

Ook heb ik deze versie getest bij Alexandra, zij werkt sinds kort ook bij EMI 
voor Techniek op Zuid en heeft tot zeer kort geleden 20 jaar lang voor de 
klas gestaan. Zij gaf weleens een les W&T, maar is hier nog geen expert in. 
Daarom is zij uiterst geschikt om te zien of zij dit platform begrijpt en de toe-
gevoegde waarde er in kan zien. Ook haar heb ik eerst een scenario 
gegeven, of zij een volgens haar leuke korte les kon vinden en deze 
vervolgens kon opslaan op haar eigen account. Ook dit verliep zonder enige 
moeite. Daarna heb ik ook haar gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. 
Zie ook bijlage F. Hierin omschreef zij de website als overzichtelijk met een 
duidelijke opbouw, waarbij je op een laagdrempelige manier in aanraking 
kan komen met lessen over W&T. Op de vraag wat zij nog mist op dit 
platform wees zij erop dat de verschillende onderwerpen bij de les ideeën 
beter uitgelicht kunnen worden en dat ze de mogelijkheid mist om een W&T 
les te koppelen aan een ander vak. 

4.17 GEBRUIKERSTEST
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Als aanvulling op het eindproduct, wordt in hier de verwachte meerwaarde 
van het concept beschreven.

De meerwaarde voor de leraren 
Het platform W&T010 biedt leraren de mogelijkheid om hun 
handelsverlegenheid over W&T weg te nemen. Op dit platform krijgen ze de 
mogelijkheid om kennis op te doen en dit gelijk te kunnen uitvoeren door 
middel van een duidelijk handelingsperspectief. Bij dit platform gaat het 
erom dat overal precies staat hoe je het kan gebruiken. Zowel in de 
vormgeving van het platform zelf, met de kleine tips die worden aangegeven 
met pijltjes als de tips en tricks die gebruikt kunnen worden om W&T te 
implementeren en de uitgebreide visuele stappenplannen van de 
experimenten. Alles is erop gericht dat zodra je het ziet, je weet hoe je het 
kan gebruiken. 

Ook krijgen de leraren de kans om van elkaar te leren door elkaars ervarin-
gen te lezen en om hun eigen verhaal  op het het gebied van W&T te 
vertellen. Door de tips en tricks pagina krijgen ze handige tips over wat je 
kunt doen op het gebied van W&T, maar ook hoe je het aan moet pakken. 
De mogelijkheid om je eigen favorieten op te slaan, bespaard de docenten 
tijd. Doordat al deze content samenkomt op dit platform kunnen de leraren 
in perspectief zien wat W&T inhoudt. Het is niet meer een “wazig begrip”, 
maar het geeft gelijk concrete voorbeelden en actieplannen. 

De meerwaarde voor Techniek op Zuid
Voor Techniek op Zuid, biedt dit platform de meerwaarde dat alle kennis die 
zij willen delen op bijeenkomsten en via nieuwsbrieven nu op dit platform 
geplaatst kan worden. Ook geven zij iedere leraar die gebruik maakt van het 
platform de kans om deel te nemen aan de georganiseerde bijeenkomsten. 
Hierdoor hebben zij een groter bereik en kunnen zij meer leraren onders-
teunen bij de implementatie van W&T. 

4.18 VERWACHTE MEERWAARDE

Risico’s
Een risico van het platform W&T010, is dat hij moet worden onderhouden. Er 
zullen steeds nieuwe experimenten op moeten worden geplaatst, dat de 
docenten aldoor nieuwe lessen van het platform kunnen blijven afhalen. 
Hierbij is het ook van belang dat deze lessen, stap voor stap moeten worden 
gevisualiseerd. Dus het experiment zal altijd eerst getest moeten worden, 
waarbij het maken van foto’s een belangrijk onderdeel is, voordat hij kan 
worden geplaatst op het platform. Dat er nieuwe lessen op geplaatst moeten 
worden houdt niet in dat oude lessen moeten verdwijnen, dan lopen leraren 
namelijk het risico dat lessen die zij hebben opgeslagen verdwijnen uit hun 
favorieten. Ditzelfde geldt voor de tips en tricks. 

Ook is er het risico dat het platform niet goed geïntroduceerd wordt, 
waardoor leraren die nog niet bekend zijn met het platform niet de 
mogelijkheden meekrijgen die het platform biedt en hierdoor de kans om het 
platform te gebruiken mislopen. 

Ten slotte is het mogelijk dat de uitkomsten van de gebruikerstesten binnen 
dit project niet representatief zijn voor alle leraren in Rotterdam Zuid. 
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Er zijn een aantal punten die nog niet verwerkt zijn in het eindproduct, om 
ervoor te zorgen dat het platform nog beter functioneert en aansluit bij de 
doelgroep moet er aandacht besteed worden aan de volgende punten:

De implementatie van W&T in andere vakken. 
W&T gaat om de verwondering van de hele wereld om ons heen. Daarom is 
het ook belangrijk om het verband tussen W&T en andere vakken te laten 
zien. Dit kan gedaan worden door de lessen ook te kunnen filteren op 
vakken in plaats van enkel op onderwerp.  

Mobiele versie
Om het platform te allen tijde beschikbaar te stellen tot de docenten is een 
mobiele versie onmisbaar. Deze zal ook moeten worden ontworpen en 
vervolgens getest moeten worden om ook in deze mobiele versie een 
optimale experience te creëren voor de leraren. 

Onderzoek naar de beste experimenten en tips en tricks 
Het platform is een manier om alle verschillende soorten informatie en 
toepasbare kennis op het gebied van W&T samen te brengen en de lerar-
en hier het verband tussen te laten zien, zodat ze vervolgens zelf makkelijk 
lessen kunnen geven. De lessen en tips en tricks die op het platform gaan 
vullen zullen gemaakt en gekozen moeten worden, door experts op het 
gebied van les geven in W&T. 

Samenwerking W&Twijzer 
De W&Twijzer website doet al een poging om W&T naar de leraren in 
Rotterdam te brengen. Op dit moment bieden zij nog niet de juiste content 
in de juiste vorm, waar de gemiddelde leraar behoefte aan heeft, wel hebben 
zij alle nodige kennis en achtergrond informatie over W&T om het platform te 
vullen met inspirerende verhalen.

4.19 AANBEVELING

Effectiviteit van het platform meten
De effectiviteit van het platform moet worden gemeten om bij te houden 
hoeveel gebruikers er zijn en of dit invloed heeft op het aantal deelnemers 
bij de bijeenkomsten, of meer mensen zich abonneren de nieuwsbrief? En 
wordt er opgemerkt dat meer leraren lessen geven op het gebied van W&T?

Een overzicht van de waardeproposities kunt u vinden in het Business 
model canvas in bijlage U.
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5. CONCLUSIE 
 5.1  Conclusie 

 5.2  Reflectie 
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5.1 CONCLUSIE

Hoe kunnen leraren van basisscholen in Rotterdam Zuid worden 
gefaciliteerd, zodat zij les kunnen geven in wetenschap en technologie? 

Er zijn veel leraren die niet goed weten wat ze met wetenschap en 
technologie aanmoeten, ze zijn handelingsverlegen. Het platform W&T010 
biedt deze leraren de mogelijkheid om meer te weten te komen over W&T 
en om deze kennis ook gelijk toe te passen in hun klas. W&T is geen vaag 
begrip meer waar ze “iets” mee moeten, maar ze krijgen precieze 
handelingen toegeworpen die ze zelf makkelijk kunnen uitvoeren. 

Waar andere middelen zich enkel richten of op het informeren, of op het 
aanbieden van korte proeven, wordt op het platform al deze informatie 
samengevoegd, zodat de leraren het verband kunnen zien wat de 
experimenten te maken hebben met wat W&T inhoudt. 

Doordat de leraren denken dat W&T lastig is en ze er weinig affiniteit mee 
hebben, is het platform zo ontworpen, dat ze kunnen zien hoe makkelijk het 
eigenlijk is, door bijvoorbeeld stap voor stap aan te geven hoe je een 
experiment moet uitvoeren. Het aangeven van deze handelingen in de 
experimenten is ook doorgetrokken naar de website, door de aanwijzingen 
met pijlen, zodat de website net zo makkelijk te gebruiken is als het 
uitvoeren van een experiment. Op die manier blijven er geen functies 
onopgemerkt en kunnen de docenten optimaal gebruik maken van het 
platform en hier alles wat ze nodig hebben vandaan halen om aan hun 
kinderen een les te geven in wetenschap en technologie. 
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5.2 REFLECTIE

Wanneer je drie en een half jaar de opleiding communicatie en multimedia 
design hebt gedaan, denk je dat je precies weet hoe alles moet. Maar dan 
komt het moment, dat je moet gaan afstuderen en dat je alles alleen moet 
doen, dat was het moment dat ik besefte dat ik dat eigenlijk nog nooit had 
gedaan. Ik heb verschillende keren vanaf scratch een product moeten 
maken, maar dit was altijd samen met een team. 

Nu kwam ik er achter dat ik dat team miste. Door alles zelf te moeten doen, 
is er niemand die twijfelt of je wel de keuze maakt. Hierdoor ben ik zelf gaan 
twijfelen aan de keuzes die ik maakte, en dit zorgde ervoor dat ik ben gaan 
twijfelen aan de vorm van het platform, extra onderzoek ben gaan doen en 
vervolgens de vorm heb aangepast om er daarna achter te komen dat ik 
gewoon had moeten doen wat ik in eerste instantie had bedacht. 

Als ontwerper pak ik altijd als eerste een pen en papier, ik ga tekenen en 
schetsen. Ik denk zelf na over de verschillende mogelijkheden. 
Maar tegelijkertijd merk ik dat de helft van de dingen die in mijn hoofd 
gebeuren en de conclusies die ik onbewust trek niet vastleg. Het idee dat ik 
niet bij kan houden wat er in mijn hoofd gebeurt, vond ik nooit erg, het was 
een manier om mezelf te kunnen verrassen. Maar tijdens dit project ben ik 
er achter gekomen dat ik het ook kan ervaren als een last, omdat ik het idee 
heb dat ik niet altijd kan verklaren waar iets vandaan komt. Dat was voor mij 
het lastigste gedurende deze vijf maanden. 

In de afgelopen drie jaar, wanneer je in een projectgroep de rol moest 
aannemen van een interaction designer, creative concepter of visual 
designer was ik altijd degene die geen voorkeur had. En dit had ik ook echt 
niet, want ik wist zelf niet wat ik wilde doen. Maar tijdens de ontwikkeling 
van platform W&T010, kwam ik er eindelijk achter dat ik het gelukkigst was 
op de momenten dat ik met een pen op papier zat te krabbelen of in Adobe 
XD blokken en vakken op hun plaats aan het zetten was. 

Ik heb er nooit moeite mee gehad om voor mezelf overzicht te creëeren, 
maar gedurende de afgelopen vijf maanden kwam ik er steeds vaker achter 
dat ik het overzicht wel eens kwijt was en hoeveel moeite ik er mee had als 
ik zelf niet wist wat de volgende stap was. Dit kwam mede doordat er van je 
wordt verwacht om deze “chaos” van een ontwerpproces weer te geven in 
een verslag wat van voren naar achter gelezen moet worden. Terwijl het lijkt 
alsof er de afgelopen vijf maanden niks in een lineaire lijn heeft 
plaatsgevonden. In de toekomst moet ik ervoor zorgen dat alles wat ik doe 
inzichtelijk blijft voor mijzelf en de mensen om mij heen. 

Ook ben ik er achter gekomen dat het lastig is om een doelgroep te 
betrekken waar je geen persoonlijke connectie mee hebt. Ik ben bij de 
bijeenkomsten geweest, heb een leraar geïnterviewd en heb het concept 
getest. Maar ik ben er achter gekomen, dat je niet zomaar 100 leraren tot je 
beschikking hebt. De afgelopen tijd was dit project het gene waar ik 24 uur 
per dag mee bezig was, maar op de momenten dat ik even stil stond en om 
me heen keek, kon ik zien dat de rest van de wereld geen weet had van mijn 
zwoegen over een digitale inventie. En ook de leraren voor wie het bedoeld 
is, hebben het druk, staan de hele dag voor de klas en kijken uit naar de 
zomervakantie. 

Al deze onzekerheden gaven mij een hoop zenuwen en een hoop twijfel, 
maar er waren momenten dat ik tegen mijzelf zei, “jij bent de ontwerper, je 
weet waar ze behoefte aan hebben, je hebt het ze zelf horen zeggen, nu is 
het aan jou om dit naar ze toe te brengen op een manier waarop alleen jij 
dat zou doen.” En dan kwamen er toch altijd weer nieuwe inzichten om mee 
door te gaan. 
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BIJLAGE

121



De doelgroep zijn basisschool (primair onderwijs) leraren uit de omgeving 
Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam investeert erg veel in leraren, 
omdat de leraren cruciale factoren zijn voor het omhooghouden van de 
onderwijsresultaten. Zo hebben ze de Rotterdamse Leraren C.A.O, de 
Rotterdamse leraren brigade en het Rotterdams lerarenprofiel ingezet op 
het werven, binden en professionaliseren van leerkrachten. De Rotterdamse 
leraren C.A.O bestaat uit de lerarenbeurs, de Rotterdampas, de 
Broedplaats010 en de Welkomstpremie. (Gemeente Rotterdam, 2017). 

Deze investering in leraren komt voort uit de dringende vraag naar leraren. 
Deze vraag naar leraren komt weer voort uit de groei van het aantal 
leerlingen in het basisonderwijs van Rotterdam. De gemeente Rotterdam 
ondersteunt veel verschillende activiteiten om de verbindingen tussen de 
Rotterdamse leraren onderling te versterken. Veel van deze activiteiten voor 
de leraren worden er door de leraren zelf georganiseerd, maar ook worden 
de leraren bereikt door het gebruik van social media, direct mailing, 
Meetup010, Leraren met Lef en bijeenkomsten.(Gemeente Rotterdam, 2017) 

ACHTERGROND INFORMATIE LERAREN ROTTERDAM
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De eerste stap was het analyseren van de nieuwsbrief die wordt 
rondgestuurd, dit is een standaard format van Mailchimp. Ik ben begonnen 
met het inventariseren van welke content er wordt meegegeven aan de lezer. 
Hier is het volgende lijstje uit voortgekomen:

 • Aanmeld-/ Afmeldknop
 • Titel + ondertitel
 • Informatie over de inhoud van de nieuwsbrief
 • Informatie over de afgelopen bijeenkomst
 • Aanmeldknop voor de volgende bijeenkomst
 • Standaard informatie over het Bridge programma Techniek op  
  Zuid
 • Drie uitgelichte hulpmiddelen
 • Agenda

De medewerkers van Techniek op Zuid gebruiken deze nieuwsbrief om 
nieuwe leraren te bereiken en de al bekende op de hoogte te houden van 
informatie omtrent W&T. Tweederde van de content is gericht op de groep 
docenten die al komt opdagen bij de door Techniek op Zuid georganiseerde 
bijeenkomsten. Deze content is informatie en documenten van de vorige 
bijeenkomst en de informatie over de volgende bijeenkomst.

In deze nieuwsbrief wordt er de standaard informatie van de website over 
Techniek op Zuid meegegeven en de reden dat deze nieuwsbrief wordt 
verstuurd. Er worden drie hulpmiddelen richting de implementatie van W&T 
meegegeven, maar deze beschrijvingen zijn uiterst summier en linken door 
naar andere websites. Verder is er een agenda, waarin een drietal datums 
worden aangegeven, de contactpersoon en de link naar de website. 
Leraren die nog niet de stap hebben gezet om een keer een bijeenkomst bij 
te wonen, hebben dus erg weinig aan het ontvangen van deze nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrief worden weinig redenen gegeven, wat de meerwaarde is 
van kennis over wetenschap en technologie. Er wordt wel een hulpmiddel 
aangeboden dat ze “ergens” mee kan helpen de W&Twijzer, maar vervol-
gens moet een leraar zelf uitzoeken wat hij hier mee zou kunnen. Er worden 
dus wel opties aangeboden om te helpen in deze nieuwsbrief, maar door 
het gebrek aan meer informatie wordt de lezer niet overgehaald om het te 
gebruiken. 

De afgelopen jaren heeft de ingang van de digitale nieuwsbrief voor veel 
organisaties deuren geopend waarvan ze eerst dachten dat die moeilijk te 
openen waren. Voordat de digitale nieuwsbrief ontstond was het voor 
organisaties erg lastig om in contact te blijven met hun gebruiker. Met een 
digitale nieuwsbrief kan je als organisatie je gebruiker blijven beïnvloeden. 
(Morrow, J, 2017). 

Het nadeel van een nieuwsbrief is wel, dat je er erg lastig nieuwe gebruikers 
mee kan bereiken. Je loopt de kans mis op veel nieuwe subscribers, je mist 
de kracht van mond tot mond en je krijgt weinig feedback van je lezers. Met 
de komst van social media zijn wij als gebruikers er aan gewend geraakt 
dat we gelijk feedback terug kunnen geven door middel van het plaatsen 
van comments.  Maar ook maakt het gebruik van social media het mogelijk 
om berichten die je aanspreken gelijk te delen en kan het aantal bereikte 
mensen binnen een korte tijd worden verdriedubbeld. Een digitale 
nieuwsbrief, bereikt de mensen die gesubscribed zijn en wordt occasioneel 
doorgestuurd, maar bereikt weinig nieuwe mensen (Morrow, J, 2017)

C

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
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Aanmeld knop / Afmeld knop
Titel

Ondertitel
Banner met afbeeldingen

Informatie over de nieuwsbrief

Informatie over de vorige 
bijeenkomst

Datum, locatie en tijd voor 
nieuwe bijeenkomst

Aanmeld knop nieuwe bijeenkomst 

Hulp middelen

“Lees meer” buttons naar de hulpmiddelen

Te downloaden verslagen van de vorige 
bijeenkomst

Agenda

Informatie over het W&TopZuid progamma

Logo’s van betrokkene

Contact persoon+ contact gegevens

Link naar de website
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Ook ben ik aanwezig geweest bij een bijeenkomst, georganiseerd door 
Techniek op Zuid. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de techniek “Fly on 
the Wall”. Ik heb hiervoor gekozen, zodat ik de gesprekken niet beïnvloedde 
die de aanwezige hadden. Ik heb hierbij gekeken naar de manier waarop de 
leraren werden verwelkomt en hoe het programma in elkaar zit, ook heb ik 
gekeken naar de informatie die werd meegegeven en hoe de leraren hierop 
reageerden. Ik heb geprobeerd te inventariseren naar de behoefte en kennis 
van aanwezige over W&T. Aanwezig waren een directrice van een school, 
twee techniek vakdocenten, een techniek coördinatrice en overige 
basisschool leraren. 

Tamara gaf een presentatie over digitale geletterdheid. Gedurende de 
presentatie werd er veel gebruik gemaakt van het opzoeken van 
webpaginas. Hierdoor was er geen duidelijke structuur in de presentatie.
 
De inhoud, ging over programmeren voor in het basisonderwijs. Ik merkte 
dat er enkele leraren waren die hier wel redelijk over mee konden praten en 
er was een docent bij die hier enkele kennis over had, maar voor de rest van 
de leraren was het een stap te ver, zij gaven aan hier weinig van te begrijpen. 

Zij gaven aan wel te begrijpen waarom deze kennis werd gedeeld, maar ook 
dat het voor hen een stap te ver was om zelf te gaan gebruiken. 

Voor de leraren die zelf al enige kennis hadden over wetenschap en 
technologie sluitte de kennis over 21-eeuwse vaardigheden en 
programmeren goed aan, zij praatte hier ook over mee. Andere leraren, voor 
wie dit de eerste bijeenkomst was en die nog bijna nooit in aanraking waren 
geweest met wetenschap en technologie zeiden dit niet goed te begrijpen, 
zij hadden eerder behoefte aan basisinformatie over W&T. C

PROFESSIONALISERINGSBIJEENKOMST
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Gedurende de presentatie vlogen er een hoop 
internet pagina’s voorbij, waar enkele snelle woorden 
over werden gesproken. Dit zijn de gebruikte 
webpaginas. 

Start scherm van de presentatie, met datum en de  
verantwoordelijke

Voorbeeld hoe je kinderen kunt leren progammeren. 
Dit is uitgeoefend door de aanwezige, de uitleg was 
erg verwarrend 

Snelle informatie over digitale geletterdheid en 
21eeuwse vaardigheden. 

Brengt je naar www.curriculumvandetoekomst.nl

Info over Computuinal thinking, wat is Computuinal 
thinking? Maar wat kan je hier mee en hoe gebruik je 
het?

De vraag aan de aanwezige was want vinden zij van 
de leerlijn progammeren? 
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BIJEENKOMST 1

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst werd georganiseerd door Els van 
het Maritiem Museum. Dit bestond voornamelijk uit het laten zien van de 
mogelijkheden die het Maritiem Museum biedt op de implementatie van 
W&T en onderzoekend leren. Hierbij werd aan alle aanwezigen eerst een 
korte introductie gegeven, waarbij ook het programma bekend werd 
gemaakt, waarna er een korte rondleiding werd gegeven. Vervolgens werd 
er een verkorte versie van de offshore experience gegeven zoals de kinderen 
die zouden krijgen. Daarna was er een ontwerp workshop, ook zoals de 
kinderen die zouden krijgen, zodat de groep kon zien of ze het iets zouden 
vinden voor hun klassen en scholen. 
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DE ROL VAN DE KINDEREN

Van de leraren wordt verwacht dat zij wetenschap en technologie lessen 
geven in het jaar 2020. Maar de kinderen hebben hier ook een rol in, een 
leraar moet namelijk rekening houden met de houding van al zijn verschillen-
de kinderen in zijn of haar klas tegenover techniek. Daarom heb ik gekeken 
naar een onderzoek van de W&T wijzer dat zich richt op kinderen en hun 
houding ten opzicht van techniek. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de verschillende culturele achter-
gronden die in Rotterdam Zuid van toepassing zijn geen invloed hebben op 
hun houding tegenover techniek. Tijdens mijn gesprek met de Pabo student-
en en de lerares uit groep 7, gaven zij ook aan dat het lesgeven in Rotterdam 
Zuid geen invloed heeft op het lesmateriaal of de manier van lesgeven. 

Uit dit onderzoek bleek dat er een aantal leselementen van belang zijn om 
kinderen te motiveren voor techniek:
 • Zelf oplossen van problemen
 • Niets is goed of fout
 • Het stimuleren van creativiteit
 • Ongebruikelijke materialen gebruiken
 • Het kunnen stellen van heel veel vragen

Maar er zijn ook elementen die kinderen demotiveren dit zijn:
 • Lange theorie lessen
 • Alleen mogen luisteren
 • Precies vertellen wat ze moeten doen
 • Het gebruiken van standaard materialen zoals hout
 • Wachten op elkaar
 • Als de leraar ze van te voren al vertelt wat het begrip 
  techniek precies inhoud. 

Dit onderzoek van de Gemeente Rotterdam heeft ook gekeken naar het 
verschil in motivatie tussen jongens en meisjes. Jongens en meisjes worden 
namelijk door andere aspecten van W&T gemotiveerd. Jongens houden 
ervan om te ontwerpen en bouwen met grote materialen, ze werken met 
een doel en bouwen graag alleen. Terwijl meisjes veel liever samenwerken 
op kleine schaal. Zij letten meer op het uiten van gevoelens, gezelligheid en 
letten veel meer op de bijzaken zoals glitters, bloemetjes, voren en dieren. 
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Juf Louise heeft de hele dag voor de klas gestaan en les 
gegeven aan haar groep 3. 

Nadat de schoolbel is gegaan bekijkt ze haar email.   Daar ziet ze weer een mail over dat stomme W&T, ze moet  zich
er nu toch maar echt eens in gaan verdiepen, maar ze heeft er gewoon 
niks mee.... En hoe begin je daar dan mee.... 

In de mail staat een link naar een handige website die alles heeft wat 
ze nodig heeft om te beginnen staat er...

Ze komt op een website, waar ze meteen de optie ziet om een 
eigen account aan te maken, maar ze kan ook eerst even 
rondkijken wat deze website allemaal te bieden heeft, en of 
het haar echt kan helpen.  Ze gaat naar het verhaal van de 
maand, waar ze het verhaal leest  van Meester fred en hoe hij 
begon met het geven van W%T lessen. 

Bij het verhaal van Meester Fred staan door hem 
aanbevolen websites en tips die hem erg goed helpen. 
Juf Louise denkt dat deze tips haar ook goed zouden 
kunnen helpen. Ze slaat de tips op nadat ze een eigen 
account heeft aangemaakt. 

STORYBOARDS
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Juf louise begint iedere dag om half 9. Iedere 
ochtend begint ze met het geven van reken les aan 
haar kinderen uit groep 3. 

Iedere dag, behalve op woensdag, gaat om kwart 
over drie de bel en gaan de kinderen naar huis. 

Juf louise blijft achter in haar klaslokaal. Ze kijkt wat 
werk na, bereidt lessen voor voor de volgende dag 
en bekijkt haar mail. 

Tussen haar emails zit een mail van W&TopZuid. Ze 
opent de mail en ziet de bijlage. 

Normaal is ze nooit erg geinterresseerd in 
Wetenschap en Technologie, want ze weet er niet veel 
vanaf. Maar ze moet toch een keer zo’n les gaan geven en 
dit ziet er wel aantrekkelijk en 
overzichtelijk uit...misschien staan er wel tips in hoe ze 
dat aan moet pakken....

Ze opent het digitale magazine, ze is niet 
geinterresseerd in allemaal ingewikkelde verhalen, maar 
is opzoek naar tips over hoe je makkelijk een W&T les kan 
geven. In de inleiding ziet ze het kopje “tips” staan, en ze 
klikt erop.  Ze ziet een paar handige tips en besluit ze 
dezelfde week nog uit te proberen. K 149



Het is twaalf uur en juf Louise heeft lunchpauze. Juf Louise eet haar lunch altijd op in de leraren kamer. Terwijl Louise haar boterham met kaas en tomaat  zit op te 
eten ziet ze naast haar iemand gebruik maken van de W&T 
generator.

Haar collega loopt weg bij de W&T generator met een papier, 
Louise is nieuwschierig en loopt er ook naartoe. 

Bij de machine ziet ze verschillende opties, inspiratie, les 
materiaal, en wat is W&T? Louise heeft helemaal geen 
verstand van W&T en ze klikt op wat is W&T?

Ze krijgt een video te zien die haar uitlegt waarom W&T zo 
belangrijk is voor de jeugd en de toekomst. Aan het einde van 
de video, wordt haar de vraag gesteld of ze gelijk een lesplan 
wilt hebben, ze hoeft alleen maar aan te geven aan weke 
groep ze les geeft en er komt  een lesplan uit voor een 
simpele korte W&T les.K L150



CASESTUDIES

Er is behoefte aan concrete kennis, nieuws, voorbeelden en inspiratie 
materiaal om te helpen bij het geven van W&T lessen. Hiervoor ben ik 
gaan kijken naar huidige middelen die dit bieden en ik heb een aantal 
middelen gevonden die leraren proberen te helpen en ondersteunen. 

Curriculum van de toekomst
Als eerste kwam ik uit bij de website http://curriculumvandetoekomst.
slo.nl. Dit is een website dat zich niet alleen richt op W&T, maar op 
het gehele toekomstige curriculum. Ze proberen meer samenhang te 
bieden tussen vak en leergebieden. Op deze website vind je 
informatie over de verplichte landelijke leerlijnen, maar ook inspiratie 
over hoe je een leerlijn kan invullen. Na een analyse en inventarisatie 
van de content gemaakt te hebben, ben ik tot de conclusie 
gekomen dat deze website vooral bestaat uit lange artikelen met veel 
tekst en links naar andere webpagina’s. 

Techniektalent
Techniektalent.nu is een platform voor het basis-, voortgezet en 
beroepsonderwijs. Het richt zich op het ondersteunen van de 
integratie van W&T. 

Dit platform geeft aan waarom het geven van wetenschap en 
techniek zo belangrijk is, tips voor het vinden van lesmateriaal, tips 
over hoe leraren zich in W&T kunnen verdiepen en biedt ook 
hulpmiddelen over de implementatie voor scholen. 

Instantie

Titel 

Uitgelichte nieuws artikelen

Bereikbaarheid d.m.v social 
media kanalen

Footer

Zoekoptie

Linkt naar een artikel waarin geinventariseerd 
wordt welke vraagstukken er op scholen leven 

betreft deze onderwerpen. 

Linkt door naar een artikel over 
een praktijkvoorbeeld

Linkt naar een artikel 
over 21 eeuwste vaardigheden

Agenda

Omschrijving website

Pagina met links 
naar publicaties 
over curriculums

Alle content voor het primair onderwijs

Hoe geef je goed les in W&T

Hulpmiddelen voor lesvoorbeelden

AHA! vragengenerator
Whitepaper: lesgeven in W&T

Whitepaper: Hoe maakt u W&T boeiend voor 
jongens en meisjes?

Eerste hulp bij W&T-projecten
Werkmap Techniek

Pinterest

Hoe kan je je 
als leraar voorbereiden?

Techniekscan
Workshop

Webinar
Kennis en inspiratiesessie

AHA! stappenplan
Werkboek AHA!L 151



Aha!
Dit is een website te vinden op https://ahaindeklas.nu/ Aha! is een 
initiatief van Techniektalent.nu. Aha! Geeft vragen waar vervolgens 
een stappenplan voor een les bij wordt gegeven.  Er is de 
mogelijkheid om willekeurige vragen te genereren. Maar je kan ook op 
zoek gaan naar een vraag in het overzicht met alle vragen. Hier kan 
gefilterd worden op thema, groep, benodigdheden en type. In totaal 
staan er 74 verschillende vragen op deze website . 

Wanneer je meer wilt weten over een bepaalde vraag, klik je op “zoek 
dit uit!”. Vervolgens krijg je eerst een lijst met benodigdheden. 
Vervolgens ga je naar “de volgende stap” waarna je een stappenplan 
krijgt om het antwoord op deze vraag uit te zoeken. De volgende stap 
kan verschillen van “maak een ontwerp” tot “bespreek”. De laatste 
stap is het antwoord op de vraag. Dit kan worden gegeven in een 
stuk tekst, of een video. 

Ontwerpen in de klas
Een andere website die leraren helpt bij het lesgeven in W&T is 
www.ontwerpenindeklas.nl. Dit is een initiatief van 
Wetenschapsknooppunt TU Delft en ontwerpbureau Meeple. Op dit 
platform wordt aangegeven dat ontwerpend leren een concrete en 
laagdrempelige manier is om ontwerpend leren toe te passen in de 
klas. 

Deze website helpt leraren om zelf een les samen te stellen, maar er 
staan ook “ready-to-go” lessen. Deze zijn te filteren op onderbouw/
middenbouw/bovenbouw, tijd en met of zonder externe ouder. 
Wanneer je een les aanklikt, kan je een leskaart in de vorm van een 
pdf bekijken. Hierop staan voorbeelden, ontwerpopdracht en aan de 
slag! Er worden foto’s bijgevoegd voor voorbeelden en aanwijzingen. 

Overzicht van alle willekeurige vragen

Willekeurige vraag

Voor welke groep is deze vraag?

Nieuwe willekeurige vraag

Les plan over deze vraag

Benodigheden

Vragenlijst

Maak je eigen ontwerp

Antwoord incl. video

“Ready to go” Les overzicht

Filtermogelijkheden

Welke groep

Hoeveelheid tijd

Wel of geen ouder nodig?

“Ready to go” les 

Doelgroep

Tijdsduur
Algemene omschrijving 

soort les

Te downloaden les kaart

Benodigheden

Algemene omschrijving 
soort les

Mogelijke oplossingen

Ontwerpopdracht

“Aan de slag!”L L152



W&Twijzer
De WTwijzer, is een website, er speciaal op gericht om wetenschap 
en techniek te implementeren op basisscholen in Rotterdam. Daarom 
is het relevant om te analyseren wat de content is die hierop wordt 
gedeeld en wat hier mist om de handelingsverlegenheid van de 
leraren weg te nemen. 

De content die hierop wordt gedeeld zijn,

• Links naar literaire documenten over techniek, het curriculum, 
 onderzoekend en ontwerpend leren en subsidies. 

• Ervaringen van ouders, collega’s en kinderen.

• Een stappenplan met 13 stappen om W&T in 2020 
 geintroduceerd te hebben.

Er wordt hier dus geen klant en klaar lesmateriaal aangeboden om de 
leraren die niks hebben met W&T te laten zien, dat het makkelijker is 
dan zij denken. Ook wordt er nergens kort en bondig uitgelegd wat 
W&T inhoud, voor een definitie hiervan zal opzoek gegaan moeten 
worden in een van de uitgebreide documenten die worden aange-
geven bij alles wat je moet weten. 
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Homepage Een routeplanner voor 
de school, om in 2020 
w&t geintroduceerd te 
hebben. 

Ervaringen van 
collega’s, ouders en 

kinderen. 

Leiden naar literaire 
bronnenL M
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LITERATUUR ONDERZOEK _beinvloedingsprincipes

Cialdini

Volgens een onderzoek van Cialdini uit 2001, zijn er altijd mensen die 
genoeg charisma hebben om iemand te overtuigen om iets te doen. 
Maar lang niet iedereen heeft deze hoeveelheid charisma, de gemid-
delde mens heeft niet meer dan een normale hoeveelheid charisma 
en heeft over het algemeen moeite met het overtuigen van zijn of haar 
medemens. Volgens Cialdini bestaat overtuigingskracht uit basis-
principes die kunnen worden aangeleerd, geleerd en kunnen worden 
toegepast. 

Het eerste principe dat door Cialdini wordt uitgelegd is liking. Hierbij 
gaat het erom dat mensen iets leuk vinden wat hén ook leuk vindt. 
Om hiervan gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat er een 
gelijkenis is tussen de beïnvloeder, Techniek op Zuid en de te bereik-
en doelgroep. In het geval van dit project is het gezamenlijke doel om 
vóór 2020 W&T geïmplementeerd te hebben. Om een band te creëren 
op basis van liking zal dit vroeg in het proces geïmplementeerd moet-
en worden. Wanneer het hiervoor al te laat is, zoals in het geval van 
Techniek op Zuid, kan er ook een band ontstaan doormiddel van 
positieve stimulans. 

Het tweede principe is het principe van Reciprocity, wederkerigheid, 
dit is gebaseerd op het feit dat mensen willen geven, wanneer ze iets 
krijgen. Dit principe zou kunnen worden gebruikt, wanneer de leraren 
zien dat er moeite wordt gedaan om nuttige tips en lesideeën bij hen 
te krijgen. Kan hieruit het gevoel ontstaan dat ze er ook echt iets mee 
moeten doen. Het is immers onbeleefd om zulke directe hulp af te 
wijzen. 

Dan heb je ook nog het derde principe, Social proof. Dit principe is 
volledig gebaseerd op de sociale druk van de mens. We kijken als 
mens naar de mensen om ons heen hoe we moeten denken, voelen 
en reageren. Hierdoor voelen we een druk op ons alsof we ons moet-
en verantwoorden voor onze daden, wanneer we ons anders gedra-
gen dan de mensen om ons heen.  Mensen zijn dus meer geneigd 
iets wel of niet te doen, wanneer ze weten dat er mensen met wie ze 
dadelijks in contact zijn meekijken. Dit is een relevant inzicht, om mee 
te nemen wat betreft het ontwerp van de digitale interventie. 

Consistency is het vierde principe wat Cialdini bespreekt in zijn 
onderzoek, dit principe speelt in op iemands overtuiging op basis van 
iemands voorgegane daden. Het is bewezen dat wanneer iemand een 
actieve keuze maakt, dus een keuze die hij of zij vastlegt en/of med-
edeelt, hij of zij in de toekomst een actievere rol inneemt betreft dit 
onderwerp. 

Cialdini heeft ook nog een vijfde principe, het principe van Authority. 
Dit principe is gebaseerd op de kracht en invloed die een expert heeft. 
Hierbij is belangrijk dat er ook echt wordt laten zien, dat de expert een 
expert is, anders trekt nog steeds niemand zich er iets van aan. 

Als laatste is er nog het principe van Scarcity, mensen willen meer, 
waar minder van is. Hiervan komen de reclames op=op bij de super-
markt. Dit principe heeft weinig toegevoegde waarde in de zoektocht 
naar de oplossing.N 161



Motivatie

Gemotiveerd worden, betekent de wil om iets te ondernemen. Iemand 
die geen drijfkracht of inspiratie voelt om actie te ondernemen wordt 
ook wel omschreven als ongemotiveerd (Ryan & Deci, 2000). 
Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde hoeveelheid motivatie 
richting een bepaald onderwerp, maar naast een indeling op 
hoeveelheid motivatie, kan motivatie ook gecategoriseerd worden in 
verschillende soorten. Deze indeling kan worden gemaakt op basis 
van de onderliggende gedachte en doelen achter een ondernomen 
actie. Deze indeling leidt tot verschillende soorten motivatie, 
intrinsieke en extrinsieke. Intrinsieke motivatie is motivatie die vanuit 
de persoon zelf komt. Iemand heeft zelf de wil om iets te bereiken, 
hierdoor resulteert het vaker in hogere kwaliteit resultaten. 

Extrinsieke motivatie resulteert veelal in resultaten met een mindere 
kwaliteit. Dit komt voort uit dat de gebruiker zich meer richt op de 
uitkomst, dan dat hij of zij een persoonlijke reden heeft om deel te ne-
men. Wanneer een leraar dus geen persoonlijke verbinding heeft met 
Wetenschap en Technologie heeft hij of zij extrinsieke motivatie om 
hier meer over te leren en er les in te geven. 
Dat de leraren extrinsieke motivatie hebben, betekent niet gelijk, dat 
er geen kans meer is om dit om te zetten in intrinsieke motivatie. 
Extrinsieke motivatie kan onderverdeeld worden in vier verschillende 
groepen. External regulation, introjection, identification en integrated 
regulation. 

External regulation is de vorm van motivatie die het vaakst recht 
tegenover intrinsieke motivatie wordt gezet. De gebruiker doet hierbij 
iets met de enige reden dat hij of zij een opdracht krijgt van hoger af 
en hij of zij simpelweg niet kan weigeren. Introjection is een andere 
vorm van extrinsieke motivatie, hierbij doet iemand iets uit schuld, 
angst of trots. Je doet aan introjection als je iets doet met de reden 
om je eigen ego omhoog te houden. Een meer autonome vorm van 
extrinsieke motivatie is identification, hierbij kan iemand  het belang 
van een bepaald gedrag koppelen aan hogere persoonlijke waarde. 

De laatste vorm van extrinsieke motivatie is Integrated regulation, hoe 
meer iemand zich de achterliggende redenen van de acties realiseert, 
hoe meer hij of zij de reglement accepteert. Deze vorm komt erg dicht 
in de buurt van intrinsieke motivatie, maar is niet gelijk aan elkaar. Het 
verschil tussen integrated regulation en intrinsieke motivatie is dat, bij 
intrinsieke motivatie je motivatie voort komt uit je gedrag terwijl je bij 
integrated regulation respect hebt voor het doel
(Ryan & Deci, 2000). 

Veel van leraren die W&T lessen moeten gaan geven, weten hoe be-
langrijk het is en wat voor impact het heeft, maar ze weten simpelweg 
niet waar ze moeten beginnen. De integrated regulation motivatie is 
dus aanwezig. Er zijn ook enkele leraren die external regulation moti-
vatie hebben en het interesseren in W&T zo lang mogelijk willen uit-
stellen. Voor hen is het belangrijk dat zij inzien hoe belangrijk W&T is 
en wat voor impact dit kan hebben op de levens van de kinderen, op 
die manier gaan te van external naar integrated motivatie en zijn ze 
makkelijker aan te zetten tot actie. N N162
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Ontwerpen voor gedragsverandering

Het gedrag van de leraren moet dus aangepast worden, maar hoe kan 
een bepaald ontwerp invloed hebben op het veranderen van iemands 
gedrag? Hiervoor heb ik gekeken naar het onderzoek van Hermsen 
en Renes uit 2014. Zij maken een onderscheiding in ontwerpen voor 
automatisch gedrag en reflectief gedrag. Zie figuur oranje. De leraren 
vertonen bewust en gecontroleerd gedrag betreft de implementatie 
van W&T, volgens Hermsen en Renes is hiervoor een stappenplan om 
gedragsverandering te ondersteunen. 

De eerste stap uit dit plan is het communiceren van het gewenste 
gedrag, een van de meest effectieve methodes om dit te bereiken is 
door dit gedrag te visualiseren. Hierbij is het belangrijk dat hierbij pos-
itief gedrag wordt verbeeld en niet aan te geven wat niet moet.  Ook is 
het belangrijk om bij tekstgebruik niet het woord “niet” te gebruiken, 
dit is een woord dat vaak niet op lange termijn wordt onthouden, 
daarbij blijven de associaties uit de rest van de zin wel achter in het 
hoofd van de lezer.  

De tweede stap is feedback geven op het huidige gedrag. Wanneer 
iemand niet beschikt over de informatie om je eigen gedrag te 
vergelijken met het normgedrag is het bijstellen van je gedrag niet 
makkelijk. Mensen hebben een voorbeeld nodig wat betreft hoe je je 
moet gedragen. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt kan dit een 
grote invloed hebben op de leraren. Veel leraren weten niet goed waar 
ze moeten beginnen, wanneer ze een voorbeeld hebben, dat hen laat 
zien hoe ze het moeten aanpakken wordt het makkelijker om hen zelf 
te verdiepen in W&T. 

De laatste stap is het aanbieden van een duidelijk handelingsperspec-
tief. uit het onderzoek van Harmsen en Renes blijkt ook dat nieuw 
gedrag moeilijk te aanvaarden is wanneer het de persoon ontbreekt 
aan kennis en vaardigheden. Leraren hebben behoefte aan concrete 
kennis en technieken, doordat ze denken dat ze dat nu niet hebben 
is het aanpassen van hun gedrag erg lastig. Daarom moet de leraren 
een duidelijk handelingsperspectief worden geboden in de vorm van 
bijvoorbeeld een actieplan, waarin stap voor stap wordt beschreven 
hoe ze iets moeten aanpakken. 

Een interventie dat zich richt op motivatie, vaardigheden en 
mogelijkheden kan worden versterkt door gebruik te maken van de 
sociale omgeving (Harmsen en Renes, 2014). Dit wordt ondersteund 
door het derde principe van Cialdini, dat zich richt op de sociale druk 
om ons te bewijzen aan onze omgeving. Wanneer de interventie dus 
in een omgeving wordt geplaatst waar veel mensen uit de doelgroep 
samenkomen ontstaat er een grotere sociale druk. 
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P

1. Verzamel het materiaal 2. Doe het kaarsje aan 3. Zet het kleine glas over het kaarsje
Wat gebeurt er?

4. Het kaarsje gaat uit 5. Zet het grote glas over het kaarsje.
Wat gebeurt er? P176



P

1. Verzamel het materiaal 2. Vul het glas met water

4. Voeg druppels water toe 5. Tot het water bol komt te staan 6. Voeg een druppelafwasmiddel toe
Wat gebeurt er?

3. Vul het glas tot aan de rand
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P

1. Verzamel het materiaal 2. Strooi peper op het bord met water
Wat gebeurt er?

3. De peper verdeelt zich netjes over het bord

4. Voeg een druppel afwasmiddel toe
Wat gebeurt er?

5. Alle peperkorrels springen weg P178



P

1. Verzamel het materiaal 2. Neem het bakje water 3. Leg het stukje papier in het 
bakje water

4. Leg de paperclip op het stukje papier

5. De paperclip ligt op het stukje 
papier

6. Duw het papier voorzichtig naar 
beneden

7. Haal het papier voorzichtig uit het 
bakje. Wat gebeurt er?

8. De paperclip blijft drijven
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Tamara > digitale audiofile 3
1. Wat is je eerste indruk van deze website?Begrijp je de werking 
De website ziet er verzorgd en fris uit, je krijgt er zin in om verder te kijken. 
Het menu bovenaan geeft duidelijk aan wat je kunt vinden op de site. De 
werking is duidelijk.

2. Als iemand jou deze website aanraad om een beter beeld te krijgn bij 
W&T, wat vind je daar dan van?
Door het onderdeel wat is W&T en de tips en trucks voor    
onderzoekend en ontwerpend leren dan zou ik dat fijn    
vinden. Sites met proefjes kun je overal vinden, maar hoe het   
samenhangt met de didactiek van Onderzoekend en 
Ontwerpend Leren zou ik dan niet leren. 

3. Wat mis je nog op dit platform?
Op dit moment mis ik niets op de site

4. Wat zijn volgens u de beste onderdelen op dit platform?
Dat er visueel is gemaakt hoe je een proefje moet doen, dit   
vind ik ook niet op andere sites.

5. Wat vind u van de functie om materiaal op te slaan en terug te zien 
op je eigen account pagina?
Het feit dat ik onderdelen aan mijn eigen profiel kan 
toevoegen, zowel lesideeen als agenda items. Ik hoef dan niet   
iedere keer de hele site door om iets dat ik eerder interessant   
vond weer op te zoeken.

6. Wat vind je van de functie om lessen te printen al PDF?
ik zou zelf de bewaren functie meer gebruiken, omdat ik    
steeds minder probeer te printen. Ik zou wel een print kunnen   
doorgeven aan een collega, om te vragen of zij deze les ook   
zouden willen uitvoeren.

7. Hoe begrijpelijk vind jij dit platform als je het een cijfer mag geven 
van 1 tot 10?
Ik vind het zeer begrijpelijk en overzichtelijk, ik zou het met   
een 9 waarderen. Ik weet op dit moment niet of er betere    
voorbeelden zijn, vandaar dat ik het geen 10 geef.

Vragenlijsten gebruikerstest v3

S

Alexandra
1. Wat is je eerste indruk van deze website?Begrijp je de werking 
Heel overzichtelijk. Een duidelijke opbouw.

2. Als iemand jou deze website aanraad om een beter beeld te krijgn bij 
W&T, wat vind je daar dan van?
Het is een fijne website om laagdrempelig in aanraking te komen met 
Wetenschap&Technieklessen.

3. Wat mis je nog op dit platform?
Een duidelijk overzicht van onderwerpen en misschien    
met welk ander vak je het kan integreren.

4. Wat zijn volgens u de beste onderdelen op dit platform?
Hoe duidelijk de proefjes worden getoond.

5. Wat vind u van de functie om materiaal op te slaan en terug te zien 
op je eigen account pagina?
Erg handig. Hierdoor kan je snel je ‘favorieten’ terugvinden.

6. Wat vind je van de functie om lessen te printen al PDF?
Handig. Als leerkracht moet je soms materiaal zoeken    
buiten je klas .. dan is het handig dat je een ‘kaart’ met de benodigdheden 
kunt meenemen.

7. Hoe begrijpelijk vind jij dit platform als je het een cijfer mag geven 
van 1 tot 10?
Ik geef het een 9 .. heel duidelijk en overzichtelijk
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GEBRUIKERSSCENARIO

“De directrice van Juf Anne’s school heeft Anne en al haar collega 
leerkrachten erop gewezen dat in 2020 wetenschap en technologie op alle 
scholen geintroduceerd moet zijn. Maar pas twee van haar leerkrachten 
hebben actie ondernomen richting W&T, door te beginnen met het geven 
van enkele experimenten. Nu verwacht de directrice dat al haar 
andere leerkrachten, inclusief Anne binnenkort ook een les gaan geven op 
het gebied van W&T. Anne heeft hier moeite mee, ze is niet bekend met 
lessen die gaan over wetenschap en technologie en heeft er ook niet veel tijd 
voor om zich daar heel erg in te gaan verdiepen. Maar ik moet de 
kinderen hier toch een les over geven , denkt ze. De volgende ochtend loopt 
ze, voordat de les begint, langs bij Juf Monique, zij was een van de 
leerkrachten die haar kinderen al een W&T les had gegeven. Anne vraagt aan 
Monique hoe het komt dat Monique hier al zoveel kennis over heeft,  dat ze 
er een les over kan geven aan haar klas. Monique kijkt Anne verbaasd aan, 
“denk je dat ik een expert ben in W&T? Dat valt wel mee hoor, maar er is een 
hele handige website met allemaal les ideeën en ook met tips en tricks enzo. 
Als jij een les wilt voor je groep 4, hoef je alleen aan te klikken dat je een les 
zoekt voor groep 4, aan te geven hoelang de tijd je hebt en je kan ook een 
onderwerp invullen, maar dat is niet perse nodig.” “En dan?” Vraagt Anne. 
“Dan krijg je allemaal kant en klare les ideeën, inclusief stappenplan hoe je 
het moet uitvoeren. Wacht maar, ik heb gister toevallig een les gegeven en 
heb hem geprint, zodat ik wist welke materialen ik moest halen uit de 
voorraadkast. Neem maar mee als je wilt.” En Monique overhandigt Anne 
een a4 vel met aan de voorkant een grote foto, met een klokje waarop staat 
15 minuten, een lijst met benodigdheden, een onderzoeksvraag en 
daaronder een antwoord. “En hoe moet ik dit dan doen?” Vraagt Anne. 
Monique laat Anne de achterkant van het vel papier zien, Anne ziet een serie 
foto’s met eronder stap voor stap uitleg. “Oh, dat ziet er inderdaad niet zo 
ingewikkeld uit.” “Neem maar mee hoor” zegt Monique “ik heb hem ook 
opgeslagen.” “Opgeslagen?” reageert Anne. “Oh ja, je kan ook gelijk lessen 
opslaan als je denkt die wil ik bewaren voor  een volgende keer.” De bel gaat 

en Anne loopt snel naar haar eigen klas. Aan het einde van de schooldag ziet 
ze het geprinte lesplan liggen van Monique en is toch nieuwschierig waar ze 
die vandaan heeft gehaald en loopt naar Monique haar lokaal. In haar klas zit 
Monique achter haar computer en Anne loopt naar binnen “ik vroeg me af 
hoe die website heet?” vraagt ze. “W&T010” Antwoord Monique “ik kan hem 
wel even laten zien?” Anne loopt naar haar toe en Monique opent de website 
op haar computer. Wanneer de website is geladen ziet Anne gelijk een grote 
afbeelding van een onderzoekend jongetje. “Wacht ik zal eerst even inloggen 
dan zie je ook gelijk hoe dat werkt” zegt Monique en ze vult haar gebruikers-
naam en wachtwoord in en gaat naar haar eigen account. Anne pakt een 
stoel van een van de kinderen en gaat naast Monique achter haar bureau 
zitten. “`Kijk ik zag eergister toen ik een les zocht deze les over paperclips, 
maar ik had toen al de les met het waxine lichtje die jij nu hebt. Maar je kan 
die les dus heel makkelijk opslaan door op het hartje te klikken, dan staat hij 
gelijk bij jouw opgeslagen lessen”. “Oh dat is handig” zegt Anne “en zijn er 
bijvoorbeeld ook tips over hoe je het aan moet pakken? “ja hier bij het kopje 
tips en tricks, of hier bij het verhaal van de maand”. Oh wat is dat? verhaal 
van de maand?” “Daar deelt iedere maand iemand zijn of haar 
ervaring en die persoon geeft dan ook gelijk een aantal handige websites en 
tips die je dan ook weer kan opslaan. Misschien iets voor jou Anne? Als je 
morgen die les geeft met dat waxine lichtje kan je je misschien wel 
aanmelden om jou ervaring te omschrijven, je houdt toch van schrijven in je 
vrije tijd?” “Mmh ja misschien wel” antwoord Anne terwijl ze naar het scherm 
kijkt. “En bij agenda? Wat kan ik daar vinden?” “Oh daar heb ik nog niet zo 
vaak gekeken...even kijken” en Monique klikt in het menu op agenda. “Oh 
volgende week is het nationale water dag” zegt Anne. Dus dat heeft ook 
met W&T te maken denkt ze. Misschien is het wel leuk om daar iets mee te 
doen met de kinderen. Anne staat op “ bedankt he!” zegt ze tegen Monique 
terwijl ze naar de deur loopt. De volgende dinsdag drie uur, bedenkt Anne 
zich ineens dat het de volgende dag nationale waterdag is en ze besluit naar 
W&T010 te gaan om een kort experiment over water te vinden. T 183



Ze opent de website en besluit gelijk een eigen account aan te maken. Als 
ze dan andere handige dingen tegenkomt kan ze die gelijk opslaan en hoeft 
ze hier de volgende keer als ze denkt dat ze er iets aan heeft niet weer naar 
opzoek. Voordat ze naar de pagina met les ideeen gaat wil ze nu eerst wel 
eens even weten wat deze website zegt dat W&T nu precies inhoudt en ze 
klikt in het menu op “wat is W&T?”. Ze komt op een pagina met een foto van 
een aantal kinderen die buiten aan een touw trekken. Er overheen staat een 
stuk schuingedrukte tekst.  Ppff denkt ze, moet ik dat nu gaan lezen...  maar 
dan ziet ze een pijltje dat wijst naar een video van een paar minuten. Dat 
is beter denkt ze, en ze bekijkt de video. Nadat ze de video heeft bekeken, 
heeft ze een duidelijker beeld wat W&T inhoudt. Het is veel makkerlijk dan ik 
dacht denkt ze, W&T zit eigenlijk in alles om ons heen. Vervolgens klikt ze op 
lesideeen om een les over water te vinden. Bovenaan de pagina kan ze 
aangeven waar ze naar opzoek is en ze klikt aan dat ze een les zoekt voor 
groep 4, bij onderwerp klikt ze water aan. Ze heeft morgen een kwartier voor 
deze les, dus zet ze de tijd op 15 minuten. Zodra ze haar voorkeuren heeft 
aangegeven komen er een aantal lessen tevoorschijn. Ze klikt er een aan 
waar ze alleen water en bekers voor nodig heeft, die kan ik zo uit het kastje 
pakken denkt ze. Bovenaan de pagina staat er de doel van dit experiment 
eronder wordt uitgelegd waarom deze reactie plaatsvind. Ze scrollt naar 
beneden en ziet het experiment stap voor stap uitgelegd. Dat is handig denkt 
ze, ik sla deze les gewoon op, en als ik het experiment morgen met de 
kinderen doe, kan ik deze pagina er nog stiekem even bijnemen dat ik het 
ook stap voor stap aan hen kan uitleggen. Ze klikt op het hartje om de les te 
bewaren en sluit haar computer af. 
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