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            “Als je goed kijkt naar jonge kinderen, 

            zie je verbazingwekkende talenten” 

 

 

 

 

 

 

  

Wat zijn belangrijke bouwstenen van 

bètatalent en hoe stimuleren ouders en 

leerkrachten van leerlingen van OBS De 

Westhoek uit Maassluis samen met 

Talentenkracht Centrum Leiden deze 

talenten? 
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Colofoon 
Dit is een uitgave van Talentenkracht Centrum Leiden van de Universiteit Leiden (vakgroep 

Orthopedagogiek, sectie Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen). Dit inspiratieboek is mede 

tot stand gekomen dankzij Platform Bèta Techniek en  OBS De Westhoek uit Maassluis. 

Met dank aan: Leerkrachten, ouders en  leerlingen van OBS De Westhoek uit Maassluis die hebben 

deelgenomen aan de Talentenkracht cursussen en/of aan het onderzoek georganiseerd door 

Talentenkracht Centrum Leiden. We willen Joke Burgerhoudt, directeur van OBS De Westhoek,  

Andrea van Zweden, coördinator onderbouw,  en Els Uilenhoed, coördinator bovenbouw, bedanken 

voor hun inzet en enthousiasme om samen de talenten van leerkrachten, ouders en leerlingen in 

kaart te brengen en te stimuleren. Als laatste willen we graag Melissa, Trudi, Nanette, Ria en Anneke 

bedanken. Deze leerkrachten hebben met hun waardevolle evaluaties en inspirerende ideeën een 

belangrijke bijdrage geleverd aan dit boek. 

Auteurs en redactie: Hanna Swaab, Marielle Dekker, Andrea Spruijt & Claudia König. 

Design Visuals: Joffrey Hoijer & Rianne Vermeij. 

Copyright 2015: De informatie uit dit boek is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet 

worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. 

Leiden, maart 2015  
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Voorwoord 
 

Samen bouwen aan bètatalent door samen kennis en ervaringen te delen. Dat is de gedachte achter 

dit boek, waarin we u vertellen over de bouwstenen van bètaleren, het fundament waarop de 

Talentenkrachtcursus van Talentenkracht Centrum Leiden is gebaseerd, en waarin  leerkrachten van 

OBS De Westhoek uit Maassluis laten zien hoe ze dit verwerkt hebben in Wetenschap & Techniek 

lessen.  

We  hopen dat de praktische voorbeelden 

uit dit boek, samen met achtergrond-

informatie uit de ouder- en leerkracht 

cursus van Talentenkracht Centrum Leiden 

over belangrijke bouwstenen van bètaleren,  

inspirerend en verhelderend kan werken 

voor andere scholen die ook meer uit hun leerlingen en leerkrachten willen halen en die de 

nieuwsgierigheid en exploratie van hun leerlingen verder willen aanwakkeren en ondersteunen.   
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Talentenkracht 
 

Wie goed kijkt naar jonge kinderen, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch 

denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken... 

Maar vooral: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen 

heen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en 

ontwikkelen? 

In het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Talentenkracht doen zeven universiteiten onderzoek 

naar de ontwikkeling van talent bij jonge kinderen (3 tot 14 jaar) binnen het domein wetenschap en 

techniek, ook wel aangeduid met bètaleren. Vanuit verschillende wetenschappelijke inzichten wordt 

gekeken naar de bouwstenen van het talent voor wetenschap en techniek. Klassieke denkbeelden 

worden aangevuld met recente bevindingen over talent en verwante concepten zoals aanleg, 

nieuwsgierigheid en motivatie. De onderzoekers van Talentenkracht kijken hoe leerkrachten en 

opvoeders de ontwikkeling van talent voor wetenschap en techniek bij jonge kinderen kunnen 

bevorderen.  

Aan het programma Talentenkracht werkt een grote groep 

wetenschappers met verschillende deskundigheidsgebieden, 

zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, 

onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalkunde. 

Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele andere 

partijen betrokken. Het onderzoeksprogramma 

Talentenkracht wordt ondersteund door het Platform Bèta 

Techniek. 
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Missie Talentenkracht Centrum Leiden 
 

Al vanaf de geboorte ontdekken baby’s de wereld om hen heen. Deze ontdekkingstocht zorgt ervoor 

dat ze in korte tijd heel veel kunnen leren. Door te exploreren groeit het vermogen tot logisch 

redeneren en begrijpen. Exploratie helpt om informatie te ordenen tot inzicht, welke in nieuwe 

vergelijkbare situaties weer gebruikt kan worden en uitgebreid kan worden tot nieuwe inzichten. We 

zijn van mening dat het stimuleren van exploreren bijdraagt aan het gemakkelijker leren.  

Kinderen die sociaal goed functioneren leren makkelijker met en van anderen. De sociale cognitie 

speelt hierbij een belangrijke rol. Dit gaat over de mate waarin je in staat bent om sociale signalen op 

te merken, te begrijpen en erop te reageren. Daarnaast spelen de executieve functies in je brein een 

belangrijke rol bij zowel leren als bij de sociale ontwikkeling. Dit zijn hersenfuncties die maken dat je 

gedrag en je denken gereguleerd wordt, zodat je steeds meer de kapitein van je brein wordt.  

Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld aandacht of het 

vermogen om je impulsen af te remmen, je werk te plannen 

en om de effecten van je gedrag te voorzien. Wij willen 

graag deze bouwstenen in relatie tot bètaleren in kaart 

brengen binnen ons onderzoek. 

Zowel leerkrachten als ouders vervullen een belangrijke rol 

bij het stimuleren van het onderzoekende leren en het 

versterken van de denkkracht van hun leerling of kind. De 

wijze waarop leerkrachten en ouders het kind begeleiden bij 

het (spelend) leren thuis en op school draagt bij aan het 

ontwikkelen van de talenten van het kind. Professor dr. 

Hanna Swaab ontwikkelde een cursus voor ouders en leerkrachten waarbij recente inzichten uit de 

neuropedagogiek gebruikt worden om ouders en leerkrachten te helpen om thuis en op school een 

uitdagende speel- en leeromgeving te creëren.  
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Belangrijke Bouwstenen van Bètatalent 

Inleiding 
Elk kind dat opgroeit, krijgt steeds meer begrip van en inzicht in de wereld om zich heen. Dat betreft 

zowel het leren van de betekenis van de letters die het kind leest en het leren doorzien van 

hoeveelheden, maten en getallen, als het leren doorzien van sociale interacties en de manier waarop 

mensen samenwerken. Door ervaring, voorbeelden en aangereikte kennis leert het kind betekenis te 

geven aan de dingen die het ziet, hoort en voelt. Het leren van een kind wordt in belangrijke mate 

gestuurd door nieuwsgierigheid en verwondering, de motiverende kracht en motor achter het 

verwerven van kennis en inzicht. Nieuwsgierigheid leidt tot exploratie en tot een houding die maakt 

dat het kind zijn of haar omgeving actief en betrokken onderzoekt, waardoor de kennis zich 

openbaart aan het kind. Het stimuleren van nieuwsgierigheid en exploratie is essentieel voor het 

optimaliseren van het leren bij kinderen.  

 
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ is één 

van de leergebieden binnen het 

basisonderwijs. Als we inzoomen op dit 

leergebied dan komen we diverse 

kerndoelen tegen die te maken hebben 

met ruimte, tijd, mens en samenleving, 

natuur en techniek. Deze doelen zijn 

allemaal uitgewerkt in lesmethoden van 

uitgevers. In veel gevallen wordt de 

leerstof verwerkt via leesteksten, vragen 

en soms opdrachten. In de nabije 

toekomst zullen kennis en vaardigheden 

vanuit de hoek van de wetenschap en 

techniek een steeds meer expliciete rol 

gaan vervullen in de aangeboden lesstof 

binnen het basisonderwijs. De kwaliteit 

van het leerproces en het effect is 

grotendeels afhankelijk van de leerkracht 

voor de groep. Als leerkracht wil je de 

denkkracht en zelfsturing van je leerling vergroten. De vraag is hoe de leerkracht gebruik kan maken 

van de lesmethode om een rijke leeromgeving te creëren die het kind aanzet tot exploratie en het 

vermeerderen van kennis en vaardigheden waarmee het kind de wereld beter gaat begrijpen. Een 

rijke leeromgeving veronderstelt dat in de les elementen aanwezig zijn die het kind uitnodigen 

onderzoekend te denken. Dit betreft zowel het materiaal dat wordt aangeboden, als de manier 

waarop het aangeboden wordt.  
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Nieuwsgierigheid 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Zij onderzoeken de wereld via 

waarneming, het stellen van vragen en door te experimenteren. Eigenlijk zijn 

kinderen ‘wetenschappers in de dop’ en is verwondering een belangrijke 

drijfveer om meer te willen weten. Dit werd al onderkend door de Griekse 

filosoof Aristoteles (384 v. Chr. - v. Chr.). “Verwondering is de basis voor alle 

wetenschap”, aldus Aristoteles. Dit betekent dat we kunnen stellen dat 

verwondering een belangrijke voorwaarde is voor leren.  

Verwondering heeft betrekking op enthousiasme over datgene dat wordt 

waargenomen en staat aan de basis van de neiging te willen begrijpen, te 

willen doorgronden.  Exploratie is gedrag dat het gevolg 

is van deze verwondering, de drang om de interessante dingen die om je heen 

gebeuren te willen leren hanteren, begrijpen, bevatten en beheersen. 

Exploratie leidt tot ervaring en ervaring levert kennis en vaardigheden op. Die 

kennis en vaardigheden worden ook wel aangeduid met de term: ‘schema’. 

Een schema is dan een representatie in het geheugen van een ervaring. Een 

schema kan zowel een stukje feitelijke kennis zijn als een patroon van gedrag 

of een motorische handeling. Dit schema kan snel worden geactiveerd in een 

situatie waar dat schema van toepassing is. Al die schema’s slaan we op in ons 

langetermijngeheugen en vormen zo onze rugzak met kennis en 

vaardigheden. Daardoor kan de aandacht gaan naar nieuwe onderdelen van 

een situatie. Reeds bekende schema’s worden snel opgestart om de 

betekenisverlening en het gedrag te sturen en er komt ruimte voor een volgende exploratiefase, 

waarin verdieping kan plaatsvinden en kennis kan groeien.  

Het ontwikkelen van een nieuw schema of het aanvullen van een bestaand schema (=leren) kan door 

instructie, exploratie of een combinatie van beide. Het zelf ontdekken via exploratie is een krachtig 

leermechanisme en het is belangrijk dat zoveel mogelijk te benutten in relatie tot het zelf verwerven 

van kennis en vaardigheden. Daarmee wordt namelijk niet alleen kennis ontwikkeld, maar ook de 

vaardigheid om kennis te ontwikkelen: het proces waarmee kennisverwerving mogelijk wordt 

gemaakt.  

Het is dus niet alleen belangrijk dat het onderwijs de context biedt waar kennis in de vorm van 

instructie of ‘feiten’ te halen is, maar ook dat in die context wordt aangeleerd hoe je door effectieve 

exploratie zelf tot kennis en inzicht kan komen. Belangrijk 

hierbij is dus het vergroten van de denkkracht van kinderen. 

Het doel is dat kinderen steeds meer hun eigen (leer)gedrag 

zelf kunnen reguleren. Ze worden zo als het ware kapitein 

van hun eigen brein. Kinderen kunnen zo steeds zelfstandiger 

leren en problemen oplossen. De denkkracht van kinderen 

heeft voor een groot deel te maken met de mate waarin ze 

zelf in staat zijn hun aandacht, werkgeheugen, impulsen, 

mentale flexibiliteit en planningsvaardigheden, de 

zogenaamde executieve functies, in te zetten en te sturen. Bij 
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het ontwikkelen van strategieën bij kinderen om via exploratie tot inzicht en groei van kennis en 

vaardigheden te komen, hoort een klimaat waarin het kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen en goed 

gebruik leert maken van de omgeving, waaronder de sociale omgeving. Hoe het kind zich voelt en de 

manier waarop een kind zich kan bewegen in de sociale context, is essentieel voor de ontwikkeling 

van kennis en inzicht. Ook het kunnen omgaan met je emoties, zoals gevoelens van angst, speelt een 

rol.  

Het stimuleren van een succesvolle exploratieve, onderzoekende houding binnen onderwijs en 

opvoeding is dus van groot belang voor de totale persoonsontwikkeling. We zullen in dit boek verder 

ingaan op de verschillende aspecten van de denkkracht van kinderen en hoe we kinderen kunnen 

aanzetten tot exploratie en ze steeds meer kapitein van hun eigen brein kunnen laten worden. Dit 

gebeurt in relatie tot anderen en in samenwerking met anderen.  De bouwstenen van het 

informatieverwerkingsmodel wat hieraan ten grondslag ligt, staat hieronder geïllustreerd en wordt in 

de volgende paragrafen verder toegelicht. De verschillende aspecten van het stimuleren van 

exploratie en het vergroten van de denkkracht van kinderen en hoe ouders en leerkrachten dit op 

school kunnen stimuleren, wordt aan de hand van zeven inspirerende lessen door leerkrachten van 

OBS De Westhoek uit Maassluis mooi geïllustreerd. Deze leerkrachten hebben verschillende aspecten 

uit dit denkkrachtmodel gebruikt bij de ontwikkeling van hun Wetenschap & Technieklessen. Door 

het delen van de lesopzetten hopen we de bouwstenen van bètaleren te illustreren en leerkrachten 

en begeleiders van kinderen te inspireren.  
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Exploratie & stimulerende vragen 
De door kinderen veel gestelde vraag ‘waarom...?’ zal voor u 

niet onbekend zijn. Alhoewel soms vermoeiend, biedt zo’n 

vraag een mooie gelegenheid om een kind aan het denken te 

zetten. In plaats van zelf het antwoord te geven, is het de 

kunst om de vraag op zo’n manier terug te geven dat het kind 

zelf tot een (mogelijk) antwoord komt. Je geeft een kind als 

het ware de kans om onder uitdagende begeleiding zelf uit te 

zoeken wat mogelijke uitkomsten of oplossingen zijn en hoe 

iets zou kunnen werken, zonder volledige kennis van de 

uitkomst of zonder volledig begrip van onderliggende 

concept(en). Exploratie is actief, zelfgestuurd, interactief en 

creatief. Exploratie is denken en gedrag dat het gevolg is van 

verwondering, de drang om de interessante dingen die om je 

heen gebeuren te willen leren hanteren, begrijpen, bevatten en beheersen. Exploratie leidt tot 

ervaring en ervaring levert kennis en vaardigheden op. Exploratie uitlokkende vragen stellen geeft 

kinderen de kans eerst zelf na te denken. Het gaat meestal om open vragen die het waarnemen en 

het denken en redeneren van kinderen stimuleert. Als ouder of leerkracht ga je samen met het kind 

op zoek naar verschillende mogelijke antwoorden. Dit hoeft dus niet meteen het enige juiste 

antwoord te zijn. Dit geeft zelfvertrouwen en stimuleert de denkkracht.  

Uit onderzoek weten we dat exploratie vooral kinderen helpt om zelf informatie te verwerken en is 

dus veel minder gericht op pure kennisoverdracht. De kwaliteit van het exploreren hangt wel af van 

de begeleiding.  Effectief exploreren is alleen mogelijk door de begeleiding te laten aansluiten bij en 

voortbouwen op bestaande kennis en interesses, door het stellen van uitdagende en divergentie 

uitlokkende vragen, het voorleven van een nieuwsgierige onderzoekende houding en het 

complimenteren van het kind in zijn of haar ontdekkingstocht. 

Het exploratie ABC biedt houvast bij het begeleiden van explorerende kinderen: 

A: Je stelt vragen om de zintuigen te richten en voorkennis te activeren 

B: Je vraagt door en houdt de aandacht vast met vragen waarop vele antwoorden mogelijk zijn en 

      het denkproces voorop staat (en niet of iets goed of fout is) 

C: Je daagt het inzicht uit en reikt nieuwe kennis aan 
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Hieronder staan de stappen die bij exploreren horen verder uitgewerkt: 

1. Breng kinderen in situaties waarbij iets te leren valt en waarin de nieuwsgierigheid geprikkeld 
wordt. Er moet iets te zien, te voelen, te horen, te ruiken of te proeven zijn.  
 

2. We moedigen kinderen aan tot exploratie via de zintuigen, richten de aandacht en roepen de 

nieuwsgierigheid op via gerichte vragen en opmerkingen. ‘Hands-on’ mogelijkheden bieden 

natuurlijk een mooie kans om vele zintuigen te richten en in het echt uit te proberen. 

 Wat zie je daar?  

 Wat is dat?  

 Wat zou dat nu toch zijn?  
 
3. We moedigen vervolgens de kinderen aan tot het zichzelf stellen van onderzoeksvragen of het 

actief onderzoeken van materiaal.  

 Hoe zou dat werken?  

 Hoe zit dat in elkaar?  

 Hoe…? 
 
4. We moedigen de kinderen aan tot explorerend denken.  
 

 Wat betekent dat dan?  

 Hoe zou het ook kunnen?  

 Wat zou dat nog meer kunnen betekenen?  

 Dus hoe denk je dat het werkt?  

 Hoe zit dat dan in elkaar?  
 
5. We toetsen en corrigeren schema’s via het doen van kritische suggesties, het stellen van vragen en 
het indirect toevoegen van kennis.  
 

 En wat als …?  

 Maar als je nou …?  

 Wat ook kan, is …?  

 Hoe zou het gaan als …?  
 

6. We verankeren schema’s door die te herhalen en te 
benadrukken.  
 

 Dus het zit zo …  

 Dus jij bent tot de conclusie gekomen dat …  

 Als je het zo bekijkt dan …  
 
7. We voegen direct kennis toe.  
 

 En waar je ook nog aan kunt denken …  

 En weet je hoe dat heet… 

 Wat ook interessant is …  
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De Westhoek TalentenkrachtLes ‘Drijven & Zinken I’ 

Doel les 
- Door gerichte exploratie ontdekken dat sommige materialen blijven drijven ( hout, papier, piepschuim). 
- Door gerichte exploratie ontdekken dat sommige materialen niet blijven drijven, maar zinken. 
- Eerst denken (voorspellen en mogelijke verklaringen)  – dan doen. 
- Nadenken over waarom sommige materialen drijven of zinken (klopte de voorspelling? verklaren). 
 
Past bij kerndoel: 
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

Beschrijving les 
Ga met een deel van de leerlingen om de waterbak zitten. Vertel dat ze vandaag iets gaan leren over drijven en 
zinken. Laat de kinderen aan het water voelen en laat ze op een teken van de leerkracht ook weer de handen uit 

het water halen. Wat is drijven? Wat is zinken? Pak een voorwerp 
(bijvoorbeeld klein houten blokje) en vraag aan de leerlingen wat 
zij denken dat er gaat gebeuren. De leerkracht vraagt dit aan 
enkele kinderen (handen omlaag/kinderen steken niet hun handen 
op.). Vervolgens doorvragen waarom ze denken dat het voorwerp 
zal drijven of zinken. Daarna mag een leerling het voorwerp in het 
water doen. Wat gebeurt er? Laat de kinderen goed kijken en laat 
ze vertellen wat ze zien. Is het anders dan wat je net dacht? Hoe 
werkt het denk je? Na het kleine 
houten blokje kan  je een groter 

houten blok laten zien. Zal deze ook drijven? Waarom? Uitproberen. Hoe kan 
dan nu? Idem met een fles met lucht versus een fles gevuld met water. Daarna 
mogen de kinderen het om de beurt uitproberen met andere voorwerpen 
(verschil qua gewicht, grootte en zelfde gewicht- andere vorm) die de leerkracht 
al van te voren bij elkaar heeft gezocht. Steeds de kinderen eerst laten 
voorspellen en daarna pas uitproberen. Als iets blijft drijven dan mag het in de 
blauwe bak, als het zinkt in de rode, en  als het ‘zweeft’ waar moet het dan in? 
Een volgende les kunnen de kinderen bijvoorbeeld eerst samen de voorwerpen 
sorteren op drijven (in de blauwe bak) of zinken (rode bak) en daarna kijken of 
het klopte. 
 
Eindig de les met een conclusie (reflectie): 
-Hoe vonden jullie de les? Wat vonden jullie moeilijk? Wat hebben we geleerd? 
Voeg kennis toe. Gebruik hiervoor  bijvoorbeeld de uitleg op proefjes.nl:  Dus iets gaat drijven als het lichter is 
dan het water. Als  iets licht is blijft het drijven, maar als iets zwaar is kan het ook soms drijven. Het hangt ook 
van de vorm af. Of dat er lucht in zit, want dat is veel lichter dan water. Laat eventueel ook het filmpje over 
watermannetjes zien (Schooltv –Beeldbank) of over opwaartse druk bij NPO - huisje-boompje-beestje). 

Of iets blijft drijven of zinkt in water hangt af van hoe zwaar het is, maar ook van hoe zwaar het water is 
(preciezer is : of een voorwerp blijft drijven of zinkt hangt af van de zogenaamde dichtheid van het voorwerp en 
de vloeistof. De dichtheid van een stof is de massa (hoeveel de stof weegt) gedeeld door het volume (de grootte 
van de stof), dus hoeveel precies een kubieke meter van de stof weegt. Als iets lichter is dan water dan drijft het, 
als iets zwaarder is dan water zinkt het. Een fles met lucht is licht, want de fles met lucht heeft een lagere 
dichtheid dan het water. 
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Materiaal 
-Een waterbak (of flinke bak met water). 
-Groot en kleine houten kubus 
-Fles (met en zonder dop) 
-Verschillende voorwerpen om te laten zinken en drijven 
-Rode en blauwe bak  

Stimuleren exploratie  
Probeer steeds open vragen aan de leerlingen te stellen, zodat ze zelf gaan nadenken hoe iets werkt. Geef een 
kind de kans om onder uitdagende begeleiding zelf uit te zoeken wat mogelijke uitkomsten of oplossingen zijn of 
hoe iets zou kunnen werken. 

 
1: Prikkel hun nieuwsgierigheid  
2: Aanmoedigen exploratie via zintuigen 

- Wat zie je daar? 
- Wat gebeurt er? 
- Wat voel je? 

3: Stimuleren vragen en actief onderzoeken. 
- Hoe zou dat werken? 
- Hoe zit dat in elkaar? 

- Hoe komt het dat iets drijft? 

- En als ik nu water in de fles doe? Wat gebeurt er dan..? 

- Dit kleine blokje drijft. En deze grote? Waarom? 

- Wat komt er nu uit die (‘lege’)  fles als ik hem onder water duw? 

- En een boot is heel groot…hoe kan die nu blijven drijven? 

Stimuleren Denkkracht 
Aandacht Laat de leerlingen actief meedenken en doen. Wees zelf nieuwsgierig.  Zorg voor afwisseling. Je kan 
eventueel de aandacht helpen richten door gebruik te maken van een handpop die nieuwsgierig is en vragen 
stelt. 

 
Werkgeheugen: Herhaal regelmatig de termen die in de activiteit 
voorkomen en waarvan je denkt dat de kinderen dit lastig vinden. Kom 
bijvoorbeeld terug op de naam van een voorwerp. In welke bak moet 
iets dat blijft drijven? Laat de leerlingen herhalen welke voorwerpen 
bleven drijven en welke niet (vergelijk: ’ik ga op reis en ik neem mee 
spelletje’). 

 
Impulscontrole: De leerlingen moeten op elkaar wachten. Om de beurt 
een voorwerp pakken. Op teken van de leerkracht handen uit het water. Eerst voorspellen, dan pas in de bak 
met water! Kinderen die iets anders aan het doen zijn, moeten even wachten op deze leuke les. 

 
Mentale flexibiliteit: Een lege fles blijft drijven. maar als ik de fles een beetje onder water duw dan zinkt de fles? 
Hoe kan dat nu? Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn? We dachten dat dit grote blok ging zinken, maar 
dat was niet zo. Hoe zou dat komen? 
 
Planning: Bespreek de aanpak van de les: Hoe gaan we dit onderzoeken? Welke stappen? Eerst pakken we een 
voorwerp. Dan denken we na of het blijft drijven of zal zinken. Daarna testen we het. We kijken goed. En zeggen 
wat we zien. En we doen het in de juiste bak. Laat de kinderen tussendoor deze stappen herhalen. 
 
Sociale vaardigheden:  Luisteren naar elkaar. We zijn stil als er iemand aan het woord is in de kring.  



17 
 

  

Kapitein van je Brein 
Steeds meer zelf doen, steeds meer zelf bedenken, je aandacht sturen, volhouden, controleren en 

reflecteren. Dat is wat we kinderen willen leren. Het is belangrijk dat ze steeds een beetje meer de 

kapitein over hun eigen brein en daarmee hun leren worden. Goed informatie kunnen verwerken en 

goed kunnen samenwerken zijn onmisbare pijlers in hun lerende en werkende leven. 

Het richten van de aandacht, het volhouden van taken, het beheersen van impulsen, het optimaal 

gebruik maken van je werkgeheugen, het plannen van een activiteit, het makkelijk kunnen schakelen 

tussen oplossingsstrategieën: de zogenaamde executieve functies, zijn belangrijke voorwaarden voor 

optimaal leren en zijn te trainen. Betere executieve functies maken het leren begrijpen van de 

wereld om je heen efficiënter en gemakkelijker, want het maakt dat een kind meer en meer zelf aan 

het stuur staat. Uit onderzoek blijkt dat de executieve functies een belangrijke bijdrage leveren aan 

school- en werksucces, maar ook gerelateerd zijn aan succes in relaties en een verminderd risico op 

psychische problemen later.  

De ontwikkeling van deze executieve functies is niet voor ieder kind gelijk. Leerkrachten en ouders 

kunnen daar rekening mee houden en stapje voor stapje het kind begeleiden in het zelfstandiger 

leren en het reguleren van gedrag en emoties. In de volgende paragrafen zullen we steeds een paar, 

voor de meeste mensen bekende, spelletjes en oefeningen noemen om de executieve functies te 

oefenen in de groep of thuis. 

Om zelfregulatie te bevorderen is het zaak om kinderen zoveel mogelijk zelf na te laten denken over 

de stappen in hun leerproces. Hieronder staat een aantal voorbeelden van uitingen  (in het rood) dat 

door een andere verwoording (in het groen) uitlokt tot meer nadenken over het eigen leren en dus 

meer de zelfsturing en zelfstandigheid stimuleert: 
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Aandacht 
Een kind kan pas iets nieuws leren als het zijn of haar aandacht goed kan richten op dat wat 

belangrijk is en zich kan afsluiten voor wat niet zo belangrijk is (inhibitie). Daarnaast leren kinderen 

steeds langer hun aandacht vast te houden. Dat is best moeilijk, maar het is te oefenen. Hieronder 

staat een aantal suggesties voor in de groep.  

Een leuk spelletje voor jonge kinderen is bijvoorbeeld ‘de doos met vergelijkbaar materiaal’. Je kan 

dit in kleine groepjes doen met steeds verschillend materiaal en om de beurt mag een kind de ‘super 

speurneus’ zijn. Vul een doos met 

bijvoorbeeld een flink aantal verschillende 

knopen of schelpen of knikkers, enzovoorts. 

De voorwerpen  mogen op elkaar lijken (hoe 

meer ze op elkaar lijken des te moeilijker), 

maar niet precies. Kies 1 voorwerp uit (of 

laat de kinderen kiezen) en laat ze er goed 

naar kijken, aan voelen enz. Maak er 

eventueel een foto van, zodat ze het later 

zelf kunnen controleren. Vervolgens gaat 

het voorwerp terug bij de rest. Daarna 

moeten de kinderen dat voorwerp weer 

terug zien te vinden. Oudere kinderen kan je 

dit soort uitdagingen zelf laten ontwerpen. Maar ook een les waarbij met behulp van een microscoop 

naar verschillende cellen gekeken moet worden en waarbij leerlingen dit zo precies mogelijk moeten 

natekenen traint het vermogen om de aandacht te richten en de aandacht vol te houden.  

Binnen een Wetenschap & Techniek les kan je de aandacht richten door gebruik te maken van 

interessant materiaal, je eigen enthousiasme, een nieuwsgierige handpop die eigenwijze vragen 

stelt, het inbrengen van een praktisch probleem, en door uitdagende vragen die de zintuigen van de 

leerlingen richten en die de denkkracht van kinderen ‘aanzetten’. 

 



19 
 

 

Werkgeheugen 
Bij het leren is het belangrijk dat een kind steeds beter leert om informatie korte tijd te onthouden 

en te bewerken. Zo kan het kind met informatie aan de slag. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij 

rekenen, want dan moet het kind de informatie (=de som) kunnen onthouden en ook nog eens 

bewerken (=uitrekenen). Dit gebeurt allemaal in het werkgeheugen. Het werkgeheugen wordt steeds 

beter naarmate kinderen ouder worden, met name tussen hun 4de en 15de jaar,  en kan ook verder in 

alledaagse situaties gestimuleerd worden door oefening. Een leuk testje is om in uw groep te kijken 

hoeveel verschillende cijfer- en lettercombinaties de kinderen kunnen onthouden. Zo doet u in feite 

zelf onderzoek naar het werkgeheugen. Maak het moeilijker door uw leerlingen de reeks in 

omgekeerde volgorde op te laten zeggen. Hieronder staan nog een paar suggesties.  

Binnen een Wetenschap en Techniek les zal het (werk)geheugen geactiveerd worden bij bijvoorbeeld 

het maken van berekeningen, het laten herhalen van een stappenplan, het laten herhalen van de 

nieuw geleerde woorden en begrippen, enzovoort. 
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De Westhoek TalentenkrachtLes ‘Dansende Rozijnen’ 

Doel les 
- Door gerichte exploratie ontdekken de leerlingen  dat ‘prik’ in limonade iets   
  doet met de rozijnen als je die in  een glas met priklimonade doet. 
- Zintuigen gebruiken: Wat voel je? Wat zie je? 
- Eerst denken  – dan doen. 
- Nadenken over waarom rozijnen in prik wel drijven en in water niet? En waarom  
  rozijnen na een tijdje toch weer zinken? 
 
Past bij kerndoel 42:  
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en wetenschappelijke 
verschijnselen 

 

Beschrijving les 
Ga met de leerlingen in de kring zitten.  Bij jonge kinderen is het prettig om in een klein groepje te werken, terwijl 

de andere kinderen rustig aan de slag gaan met een 
ander bekend werkje. ‘Snuffie’ de ijsbeer  (een 
knuffel) moet een dutje doen, dus alle kinderen gaan 
rustig aan het werk en de leerkracht wordt in principe 
niet gestoord tijdens het werken met het kleinere 
groepje.  
Schenk 7up in de glazen voor de kinderen.  De 
kinderen kijken en ruiken aan de 7up. Vervolgens 
mogen ze een slokje proeven. Hierdoor voelen ze de 
prik in de 7up. Je kan ze ook even laten roeren. Wat 
gebeurt er nu? Doe het zelfde met een glas water. 
Dan stel je stimulerende exploratieve vragen, zodat de 
kinderen gaan nadenken over wat prik nu eigenlijk is. 
Waar zit prik in? Kan jij ook bellen in water maken? 

Wat doe je dan eigenlijk? Waar gaan de bellen naar toe? En waarom? Daarna vraag je de kinderen wat er zou 
gebeuren als we een rozijn in het glas met prik zouden doen? En in een glas met water?  Lukt het ook met een 
ander voorwerp? Je kunt de werking van prik eventueel illustreren met behulp vaneen  kleine waterballon met 
lucht en een paperclip.  Een paperclip zinkt in water, maar als je er een klein ballonnetje (‘prik’) aan vast maakt en 
het onderwater duwt, dan stijgt het  naar boven, net als met de rozijnen met prik . Daarna kan je de ballon kapot 
prikken (de ‘ prik’ spat uit elkaar) en zonder ballon zinkt de paperclip ook weer. Net als bij de rozijnen. 
 
Eindig de les met een conclusie (reflectie): 
-Hoe vonden jullie de les? 
-Wat vonden jullie moeilijk/makkelijk? 
-Wat hebben jullie geleerd? 
 

Voeg kennis toe (afhankelijk van niveau). Bijvoorbeeld informatie via de uitleg bij proefjes.nl: Een rozijn in een 
glas water zinkt, omdat de rozijn zwaarder is dan het water (zie ook uitleg over drijven en zinken). Een rozijn 
kan in prik drijven, omdat de gasbelletjes aan de rozijn plakken en zo als het ware de rozijn omhoog tillen 
(vergelijk met een ballon met lucht). De rozijnen gaan op en neer door de prik in de frisdrank. De rozijnen gaan 
drijven, doordat er gasbelletjes op ontstaan. Maar wanneer de gasbelletjes bovenaan komen dan mengen ze 
zich met de lucht  (‘spatten uit elkaar’) en zinken de rozijnen weer.  
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In veel frisdranken zit koolzuurgas (CO2) opgelost, wat we kennen als 'prik'. In een dichte fles frisdrank blijft het 
koolzuurgas opgelost omdat er druk op de fles staat. Als de frisdrank ingeschonken wordt dan kan het koolzuur 
gemakkelijk verdampen. Bij deze verdamping ontstaan gasbelletjes in de frisdrank op het glas en op objecten in 
het glas, zoals op de rozijnen. Als de objecten licht genoeg zijn, kunnen ze omhoog meegenomen worden door 
de gasbelletjes, maar als de gasbelletjes aan het oppervlak komen dan mengt de CO2 met de lucht en dan wordt 
de rozijn weer te zwaar voor het water en  zal een rozijn weer zinken.  

 

Materiaal 
-Limonade met prik (7up) 
-Water 
-Rozijnen 
-Glazen 

-Waterballon met een beetje lucht 
-Paperclip 

Stimuleren exploratie  
Probeer steeds open vragen aan de leerlingen te stellen, zodat ze zelf gaan nadenken hoe iets zou kunnen werken 
of wat er zou kunnen gebeuren en waarom. Geef een kind de kans om onder uitdagende begeleiding zelf uit te 
zoeken wat mogelijke uitkomsten of oplossingen zijn of hoe iets zou kunnen werken. 
 
1: Prikkel hun nieuwsgierigheid 
2: Aanmoedigen exploratie via zintuigen 

- Wat voel je als je een slokje neemt? 
- Wat proef je? 
- Wat zie je in de limonade? En in het water? 
- Wat zie je gebeuren? En als je roert? 

3: Stimulerend vragen en actief onderzoeken  
- Hoe zou dat werken? 
- Waarom gaat de prik omhoog? 
- Wat zou er gebeuren als je een rozijn in een 

glas met water doet? En in de limonade? 
Waarom? 

4: Zelf  verkennen en experimenteren.  

- Hoe kan dat? Waarom gaat de rozijn eerst omhoog en dan weer omlaag? Waar doet het je aan denken? 

- Kan je ook andere voorwerpen laten dansen? 

Stimuleren Denkkracht 
 
Aandacht: Aandacht richten door ongebruikelijk materiaal mee te nemen.  Je kan verder bij jonge leerlingen 
gebruik maken van een handpop  die nieuwsgierig is en vragen stelt. Laat de leerlingen actief meedenken en 
doen. Zorg voor afwisseling.  Tijdens de introductie mogen de kinderen proeven en voelen.  Door stimulerende 
vragen te stellen richt je de aandacht.  

 
(Werk)geheugen: Herhaal regelmatig de termen die in de activiteit voorkomen en waarvan je denkt dat de 
kinderen dit lastig vinden. Bijvoorbeeld: prik is net als lucht heel licht. Je noemt het een gas. Wat is drijven? Wat is 
zinken? Wat gebeurde er nu met de rozijnen? 
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Impulscontrole: ’Snuffie’ de ijsbeer, die moe is en een dutje gaat doen,  gebruik je om inhibitie te oefenen. 
Leerlingen die niet aan de proef meedoen, moeten rustig aan de slag met hun werkjes  of  activiteit en  wachten 
met het stellen van vragen totdat de leerkracht klaar is. In het werkgroepje proberen de leerlingen op elkaar te 
wachten en naar elkaar te luisteren. Verder wordt er eerst samen gepraat en dan pas het proefje uitgevoerd. 
Eerst bedenken en daarna pas uittesten.  

 
Mentale flexibiliteit: En wat als we nu de rozijnen in water doen? Stoppen met het proefje (bijvoorbeeld als ik 
drie keer in mijn handen klap) en dan weer naar elkaar luisteren en de uitkomsten in de groep bespreken. 
 
Planning: Hoe gaan we onderzoeken of het echt de prik in de limonade is waardoor de rozijnen gaan drijven?  

Welk proefje zou je nog meer kunnen 
bedenken? Wat hebben we dan nodig?  Wat 
doen we eerst en wat daarna? Eerst kinderen 
zelf laten bedenken, daarna de stappen 
uitleggen of visualiseren. Belangrijk is: eerst 
bedenken – dan doen. 
 
Sociale vaardigheden:  We zijn stil als er iemand 
aan het woord is in de kring.  We luisteren goed 
naar elkaar (bijvoorbeeld: wie de onderzoekspet 
op heeft, mag praten; de rest luistert). 
Eventueel samen in een tweetal het proefje 
doen. Wie doet wat? Bespreek bijvoorbeeld  
verschillende rollen/taken: de materiaal 
beheerder, de uitvoerder, en de verslaglegger. 
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Inhibitie 
Iedereen wordt voortdurend aan allerlei prikkels blootgesteld. Een kind kan beter leren als hij of zij in 

staat is om zich niet teveel te laten afleiden door prikkels uit de omgeving en als een kind niet te 

impulsief reageert. Soms is het beter eerst te denken, en dan te doen. Inhibitie is het remmen of 

stoppen van gedrag dat er niet toe doet of omdat het efficiënter is om gedrag even uit te stellen. U 

kent wellicht het beroemde “Marshmallow experiment” van de Stanford Universiteit (zie filmpjes op 

YouTube). In dit experiment kregen kinderen van verschillende leeftijden te horen dat ze de 

marshmallow voor zich op tafel mochten opeten als de onderzoeker weg was, MAAR dat ze er nog 

één kregen als ze de eerste marshmallow nog niet hadden opgegeten op het moment dat de 

onderzoeker weer terug kwam na een paar 

minuten. Voor jonge kinderen is dit een hele 

grote uitdaging, omdat hun inhibitie nog niet 

zo goed ontwikkeld is. En hoe goed is uw 

inhibitie? Probeert u eens de kleuren van de 

woorden hiernaast snel op te noemen. 

Elke dag zijn we bezig met het oefenen van inhibitie 

van kinderen (zie bijvoorbeeld de suggesties voor in 

de groep) en een spelletje als ‘commando pinkelen’ 

(zie o.a. Wikipedia) is ook een goede inhibitie 

oefening, en vooral heel leuk! Met name in de 

omgang met anderen gaat inhibitie een steeds 

belangrijkere rol spelen. Denk maar aan het tijdelijk 

kunnen onderdrukken van je eigen wensen en 

behoeften, om zo een vriend of vriendin de ruimte 

te geven.  

Binnen een Wetenschap en Techniekles oefen je de impulscontrole door bijvoorbeeld te oefenen 

met eerst zelf na te denken, daarna kinderen voorspellingen te laten doen, ze te vragen waarom ze 

dat denken, ze eerst de opdracht goed te laten lezen, en daarna pas aan de slag te gaan met de 

opdracht. Maar ook door het afspreken van een teken wanneer de aandacht weer gericht moet zijn 

op de leerkracht en het stil moet zijn. 
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Planning 
Bij het leren plannen komt heel veel kijken. Je moet overzicht krijgen en behouden, vooruit kunnen 

redeneren, mogelijke effecten kunnen overzien, het geheel in stappen kunnen verdelen, kunnen 

uitvoeren en controleren, evalueren en reflecteren. Dat is heel lastig voor kinderen en menig 

volwassene. Ook dit leren we stap voor stap. Van het plannen van je dagtaak tot later je weektaak. 

En door steeds meer verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van je spullen. Dat kinderen 

bijvoorbeeld leren zelf er aan te denken om hun gymtas in te pakken (wat moet er allemaal mee?) en 

mee te nemen naar school (wanneer moet het mee?). Maar ook in het dagelijkse leven zijn er vele 

mogelijkheden om kinderen te laten oefenen met plannen. Denk maar aan boodschappen doen voor 

een maaltijd die ze (deels) zelf gaan maken (zie ook de suggesties hieronder).  

Binnen een Wetenschap & Techniekles kan je het denken in stappen heel goed oefenen. Welke 

stappen moet je doorlopen om ergens achter te komen? Wat hebben we nodig? Hoe houd je de 

resultaten bij? Wat ga je 

rapporteren? Betrek de leerlingen 

door ze eerst zelf na te laten 

denken over mogelijke stappen. Die 

kunnen ze wellicht eerst ook 

uitproberen. Pas in tweede 

instantie worden de ‘juiste’ 

stappen door de leerkracht 

uitgedeeld (kennis over 

vaardigheden toevoegen). 
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De Westhoek TalentenkrachtLes ‘Ontmengen’ 

Doel les 
-Leren dat je kleuren kan mengen en dat je secundaire kleuren ook kan ontmengen. 
-Leren observeren. 
-Door gerichte exploratie ontdekken dat: 

 primaire kleuren in deze proef uitlopen, en dat er geen nieuwe kleuren ontstaan; 

 secundaire kleuren, zoals oranje  en paars, opgebouwd zijn uit andere, primaire, kleuren. 

 van welke kleuren zwart is gemaakt.; 

 sommige kleurstoffen beneden op het strookje blijven hangen (lichter) en andere (zwaardere) kleurstoffen 
omhoog gaan.  

 
Past bij kerndoel:  
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het 
materiaalgebruik. 

Beschrijving les 
De kinderen zitten in een kring, zodat er eerst rustig met elkaar 
gesproken kan worden over het onderwerp van de les. Het materiaal 
voor de les staat klaar op de tafeltjes en leidt niet af. Ieder kind denkt 
mee, want de kinderen hoeven niet de handen op te steken (‘handen- 
naar- beneden’). De leerkracht geeft de beurten. 
 
Voorkennis ophalen over kleuren mengen: 
Met welke verfkleuren kun je paars/ oranje/ 
groen maken? Eventueel visualiseren door 
voor te doen met verf. Of een kind dit voor 

te laten doen. Het begrip ‘mengen’ nogmaals bespreken. Kunnen we de kleuren weer 
“ontmengen”? / uit elkaar halen?  Dit kun je illustreren door bijvoorbeeld blokjes en 
fiches in een bak te’ mengen’ (door elkaar) en dan vragen of je deze materialen uit elkaar kan halen. Of met een 
proefje waarbij je (grof) zout en (fijner) peper door elkaar mengt en met een statische ballon, die je boven het 
mengsel houdt, de peper er uit ‘trekt’ (zie proefjes.nl). Zou dat ook met kleuren kunnen? Hoe dan? 
De leerkracht bespreekt daarna de planning van de opdracht aan de hand van een eenvoudig stappenplan op het 
bord. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes aan het werk. 
Tussendoor stoppen de kinderen af en toe, zodat de eerste ontdekkingen 
met elkaar besproken kunnen worden en ook om te kijken hoe de 
samenwerking gaat. 
Oudere kinderen kunnen een werkblad gebruiken met een beschrijving en 

vragen. Jonge kinderen krijgen een korte 
uitleg (visueel). Op het strookje papier zet je 
(bijna) aan de onderkant een stip met de 
viltstift. De satéprikker prik je aan de bovenkant door het strookje papier. Het 
strookje papier hang je voorzichtig in het water. De stip is ongeveer één centimeter 
boven het water. De satéprikker rust op het glas. De kinderen kijken wat er gebeurt 
en tekenen op een blaadje hoe de stip er uit komt te zien na een paar minuten. De 

kinderen onderzoeken verschillende kleuren viltstiften. 

 
De kinderen gaan in kleine groepjes of tweetallen  aan de slag. Eerst bedenken, overleggen en dan doen. 
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Eindig de les met een conclusie (reflectie): 
-Hoe vonden jullie de les? Wat vonden jullie moeilijk? Wat hebben we geleerd? 
 
Voeg kennis toe (afhankelijk van het niveau). Je kan bijvoorbeeld 
gebruik maken van de uitleg op proefjes.nl: Om verschillende kleuren 
inkt voor bijvoorbeeld viltstiften te maken, wordtn een aantal 
basiskleuren met elkaar gemengd.  Ontmengen is het terughalen van 
de primaire kleuren waarmee de kleur is gemaakt/gemengd.  
Kleurstoffen/moleculen van kleurdeeltjes zijn niet allemaal even groot. 
Het papier van de koffiefilter zuigt het water op, het water komt dan 
langs de viltstift stippen (niet de stip in het water hangen, want dan 
lost de inkt op in het water). De kleurstoffen lossen een beetje op in 
het water en willen met het water mee omhoog. Het papier werkt 
alleen een beetje tegen.  Het is voor de grote kleurstoffen moeilijker 
om door het papier heen naar boven te gaan dan voor de kleine 
kleurstoffen. Hierdoor gaan de kleine kleurstoffen sneller naar boven en blijven de grotere een beetje beneden 
hangen. Je kunt dus op deze manier grote en kleine kleurstoffen van elkaar scheiden (chromatografie). 

Materiaal 
Per groepje of tweetal:: 

- 1 glas gevuld met 1 cm water 

- gekleurde viltstiften op waterbasis 

- koffiefilter (wit) 

- satéprikker  

- schaar  

- Papier om resultaten uit de proef na te tekenen 

Stimuleren exploratie  
Probeer steeds open vragen aan de leerlingen te stellen, zodat de leerlingen zelf gaan nadenken hoe iets werkt. 
Geef een kind de kans om onder uitdagende begeleiding zelf uit te zoeken wat mogelijke uitkomsten of 
oplossingen zijn of hoe iets zou kunnen werken. Handen blijven naar beneden. De leerkracht geeft kinderen de 
mogelijkheid om te zeggen wat zij denken. Zo denkt ieder kind mee. Er zijn geen foute of goede antwoorden. 
 
1: Prikkel hun nieuwsgierigheid door ongebruikelijke materialen en opdracht 

- Dat is interessant!  
2: Aanmoedigen exploratie via zintuigen (tijdens experimentjes voor de klas en in het  werken in groepjes) 

- Wat zie je daar? 
- Wat gebeurde er? 

3: Stimulerende vragen , vragen naar mogelijke verklaringen, en actief onderzoeken  
- Hoe zou dat werken?  
- Hoe zit dat in elkaar? 
- Waar bestaat de kleur zwart uit? 
- Zouden we er achter kunnen komen welke kleuren de  fabrikant heeft gebruikt om 

een zwarte viltstift te maken?  Hoe dan?  
- Wat zou er dan gebeuren denk je? 
- Wat zou je nog meer willen weten of onderzoeken?  

- Hoe zou je dat kunnen onderzoeken? 
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Stimuleren Denkkracht 
Aandacht: Aandacht richten door stimulerende vragen, interessante materialen en uitdagende opdracht.  
 
(Werk)geheugen: Ophalen kennis over kleuren en mengen. Leerlingen herhalen de termen die bij de opdracht 
horen, zoals ‘primaire kleuren’ en ‘ontmengen’ en vertellen wat het betekent. Herhalen van de stappen. 
 
Impulscontrole: We luisteren naar elkaar. In het groepsgesprek blijven de handen naar beneden en in de kring 
praten we pas als we een beurt krijgen Eerst rustig het materiaal bekijken voordat we beginnen. Tussendoor 
spelletje  ‘commando pinkelen’ als overgang van werken in de groep naar klassikaal de aandacht vragen, maar 
waarmee je ook inhibitie oefent. 

 
Mentale flexibiliteit:  Oefenen met tussendoor het werk even stil leggen en een rapportage geven over de 
vorderingen. Het spelletje ‘commando pinkelen’ kan de mentale flexibiliteit 
stimuleren, waardoor het makkelijk wordt om te schakelen tussen het werken 
aan de opdracht in het groepje en de klassikale bespreking. 
 
Planning: Welke stappen nemen we om te onderzoeken of we kleuren uit 
elkaar kunnen halen?  Eerst kinderen zelf laten bedenken, daarna eventueel 
mogelijke stappen uitleggen of visualiseren. Belangrijk is: eerst bedenken – dan 
doen. 
Visualiseer de stappen op het bord: 1. Zet stip op koffiefilterstrookje; 2. Hang 
het in een glas met een laagje water; de stip hangt boven het water; 3. Kijk 
goed wat er gebeurt; 4. Teken na wat je ziet; 5. Daarna vertellen we elkaar 
onze bevindingen.’  
 

Sociale vaardigheden:  In groepjes werken. Leg uit welke 
rollen er zijn bij het doen van dit onderzoek. Bijvoorbeeld 
iemand die de kleur op het papier zet; iemand die het 
papiertje precies goed boven het water hangt; iemand 
die natekent wat er na een tijdje te zien is;  en iemand die 
aan de rest van de groep vertelt over de bevindingen. 
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Mentale Flexibiliteit 
Onder mentale flexibiliteit verstaan we het makkelijk kunnen wisselen van rol of taak en ook het 

kunnen toepassen van wat je geleerd hebt in nieuwe onbekende situaties. Het ontwikkelen en 

behouden van je mentale flexibiliteit is erg belangrijk als het aankomt op creatief problemen kunnen 

oplossen en ‘out of the box’ kunnen denken. Vaardigheden waar je in je werkende leven heel veel 

gebruik van maakt. Star vasthouden aan een bepaalde oplossing die niet blijkt te werken is niet 

effectief. Als het je niet lukt om een bepaalde 

opgave op te lossen is het beter dit (even) los te 

laten en iets anders te gaan doen of een nieuwe 

strategie te proberen. Binnen het 

onderzoekend en ontwerpend leren is dit 

schakelen tussen oplossingen en nieuwe denk- 

strategieën heel goed in te passen. Hiernaast 

staat een aantal oefeningen dat het creatieve, 

divergente, ‘out of the box’ denken stimuleert. 

Deze suggesties zijn natuurlijk aan te passen 

aan verschillende leeftijden.  Bijvoorbeeld: 

Hoeveel water zit er in deze bak? Hoe kunnen 

we daar een goede schatting van maken? Bij oudere kinderen kan je bijvoorbeeld een rare 

ongelijkvormige bak kiezen, terwijl bij jonge kinderen een gewone vierkante bak ook prima werkt. 

Het gaat om het verzinnen van zoveel mogelijk verschillende manieren om ‘een probleem’ op te 

lossen. 

Binnen een Wetenschap & Techniekles kan je mentale flexibiliteit oefenen door vragen zo te stellen 

dat de leerlingen uitgedaagd worden om zoveel mogelijk antwoorden of oplossingen te geven 

(divergente vragen – alle antwoorden zijn in eerste instantie goed). Verder kan je de opdracht 

tussendoor omdraaien. Bijvoorbeeld: eerst laat je kinderen op zoek gaan naar iets dat blijft drijven of 

dat door een magneet wordt aangetrokken en daarna laat je ze juist op zoek naar iets dat zinkt of 

niet door een magneet wordt aangetrokken.  Ook het schakelen tussen werken in je groepje naar 

klassikaal vergt de nodige flexibiliteit van leerlingen. Doe dit een paar keer gedurende de les. 
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De Westhoek TalentenkrachtLes ‘Drijven & Zinken II’ 

Doel les 
- Verwonderen, voorspellen,  onderzoeken en ontdekken. 
- Leren over  de eigenschappen van water en olie,  en over drijven & zinken (gewicht, volume, vorm) 
- Samenwerken  

 
Past bij kerndoel:  
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 

Beschrijving les 
Introduceer de les eventueel met een anekdote  (bijvoorbeeld dat jouw bos sleutels laatst per ongeluk in de 
sloot viel en wat er toen gebeurde….) of een verhaal. Eerst samen nadenken en praten over  waarom sommige 
dingen blijven drijven en andere zinken. Pas nadat de leerlingen goed hebben nagedacht over het hoe en 
waarom (alle ideeën zijn welkom), en nadat samen besproken is hoe je onderzoek zou kunnen doen naar drijven 
en zinken, en hoe je fijn samenwerkt, wordt het  materiaal uitgedeeld. 
 
Leerlingen voeren 2 proefjes zelf uit in hun groepje. Tussendoor en na elke proefje 
worden bevindingen besproken. 

1. Kan ik klei laten drijven? 
2. Drijven & zinken dopjes e.d. in glas met water & olie? 

 
Ad 1. Kinderen gaan eerst kijken of een bolletje klei blijft drijven. Vervolgens 
bespreken ze wat ze zouden kunnen doen om dat stukje klei toch te laten drijven 
(hol van binnen maken? Plat maken? Een rolletje van maken? Een kuipje?).  
Proberen maar! Waarom werkt het kuipje/bootje? 
 
Ad 2. De kinderen krijgen allemaal materiaal waarmee ze kunnen experimenteren. 
Ze voorspellen eerst of iets zal drijven of zinken, dan testen ze het, beschrijven het 
resultaat en waarom dat zo is?  Ze schrijven dit op het werkblad. Dit wordt klassikaal nabesproken. Daarna doen 
ze olie in het glas water en gaan ze weer kijken wat er blijft drijven of wat zinkt.  
 

Eindig de les met een conclusie (reflectie): 
-Hoe vonden jullie de les? 
-Wat vonden jullie moeilijk/makkelijk? 
-Wat hebben jullie geleerd? 
 
En kennis toevoegen  (aangepast aan niveau) in nabespreking .  Je kan 
bijvoorbeeld uitleg vinden bij de proefjes op proefjes.nl: Of iets blijft drijven 
of zinkt in water/olie hangt af van hoe zwaar het is, maar ook van hoe zwaar 
het water/de olie is (preciezer is : of een voorwerp blijft drijven of zinkt hangt 
af van de zogenaamde dichtheid van het voorwerp en de vloeistof. De 
dichtheid van een stof is de massa (hoeveel de stof weegt) gedeeld door het 
volume (de grootte van de stof), dus hoeveel precies een kubieke meter van 
de stof weegt.  

Olie en water mengen niet, omdat ze elkaar afstoten. En de olie gaat naar boven, omdat olie lichter (lagere 
dichtheid) is dan water. De olie blijft dus drijven. 
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Glas en metaal zijn zwaarder dan water en olie. Glas en metaal zinken tot de bodem. Plastic is lichter dan water 
maar zwaarder dan olie. Plastic zinkt in olie, maar blijft op water drijven. Hout en kurk zijn lichter dan water en 
olie en blijven dus bovenop drijven. Een kubieke centimeter (1 cm3) glas of metaal is zwaarder dan een kubieke 
centimeter water of olie. Je kunt ook zeggen dat de dichtheden (dichtheid = massa / volume) van glas en metaal 
groter zijn dan de dichtheden van water en olie. Daarom zinken de voorwerpen van glas en metaal in zowel 
water als olie. 
 
Je kan aan het einde van de les ook een  filmpje laten zien . Bijvoorbeeld  een filmpje over watermannetjes 
(Schooltv –Beeldbank) of over opwaartse druk bij NPO - huisje-boompje-beestje). 

 

Materiaal 
- Water 
- Balletjes klei (gelijk gewicht) 
- Olie 
- Glazen 
- Handdoeken 
- Kurk 
- Steen 
- Piepschuim 
- Paperclip 
- Stukje plastic 
- Munt 
- Stukje spons 
- Werkblad 

 

Stimuleren exploratie  
1: Prikkel hun nieuwsgierigheid door ongebruikelijke materialen en  
     opdracht. 
2: Aanmoedigen exploratie via zintuigen  

- Wat zie je? 
- Wat is er veranderd? 

3: Stimulerende vragen en actief onderzoeken (aanpassen aan niveau). 
- Hoe zou dat werken? 
- Hoe kan dat? 
- Hoe zit dat in elkaar? 
- Waarom gebeurt dat denk je? 
- En als je nu eens? 

4: Zelf aan de slag met experimenteren 
       -      Schrijf steeds op je werkblad wat je denkt dat er gaat gebeuren,   
              of dat klopt en hoe het kan dat iets wel of niet drijft. 
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Stimuleren Denkkracht 
Aandacht: Aandacht richten door stimulerende vragen, interessante 
materialen, je eigen verwondering,  en uitdagende opdracht.  Wat zie je 
(zintuigen richten)? 
 
(Werk)geheugen: Blijven vragen of de kinderen kunnen aangeven welke 
aspecten bepalen of iets drijft of zinkt En laat ze opnoemen wat er blijft drijven 
en wat er zinkt (zonder op hun aantekeningen te kijken).  

 
Impulscontrole: Wachten met materiaal uitdelen. Eerst exploratief denken met 
elkaar, daarna pas exploreren via experimenteren. We luisteren naar elkaar. 
Tijdens de opdrachten mag je met elkaar overleggen, maar klassikaal is het 
weer stil op een teken van de leerkracht. Lees eerst de opdracht, bedenk wat er gaat gebeuren en ga dan pas het 
experiment uitvoeren. En schrijf je antwoord op, voordat je het volgende voorwerp gaat testen. Complimenten 
geven aan kinderen die hun impulsen goed beheersen. 

 
Mentale flexibiliteit:  Oefenen met tussendoor het werk even stil leggen op teken 
van de leerkracht (bijvoorbeeld een paar keer klappen in de handen) en een 
rapportage geven over de bevindingen. Als je voorspelling niet uitkomt wat zou er 
dan aan de hand zijn (alternatieve verklaringen zoeken)? 
 
Planning: Voordat je de uitleg van de experimenten uitdeelt kan je de leerlingen 
zelf een opzet laten bedenken voor bijvoorbeeld de vraag: Hoe ga je onderzoeken 
hoe drijven en zinken werkt? Aandacht besteden aan het stappenplan van 
experimenteren, zoals: voorkennis – voorspellen – experimenteren – waarnemen – 
en verklaren. Door het uitdelen van een werkblad help je ze met het leren volgen 
van een stappenplan. 
 
  

Sociale vaardigheden:  De kinderen in groepjes laten samenwerken. Er wordt een groepsleider aangewezen. 
Deze leerling  deelt de taken /rollen uit  (materiaalbewaker, tester, rapporteur, enz.)  en zorgt er voor dat 
iedereen steeds iets anders te doen heeft. 
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Emotieherkenning en -regulatie 
Het interpreteren van sociale signalen staat gelijk met het oplossen van behoorlijk ingewikkelde 

problemen onder tijdsdruk. Je hersenen moeten in een heel korte tijd enorm veel informatie ver- en 

bewerken. Je moet allereerst de sociale signalen waarnemen. Wat zie ik? Is iemand blij of verdrietig? 

Kijkt hij op zijn horloge? Vervolgens moet deze informatie geïnterpreteerd worden. Wat is er aan de 

hand? Heeft hij haast? Verveel ik haar? Je moet je eigen emoties kunnen beheersen, ook al vind je 

het gedrag van de ander bijvoorbeeld ongepast,  en je moet bedenken hoe je vervolgens gaat 

reageren. Daarbij moet je ook eerst nog bedenken wat het effect van je gedrag op de ander zal zijn 

en of je dit wel wilt. En dat allemaal in een paar seconden… Het is dus niet zo gek dat er voor 

kinderen op dit gebied vaak nog 

heel wat te leren valt. We kunnen 

kinderen hierin steunen door ze 

veel oefeningen te geven in de 

vorm van rollenspelen. Dit is een 

veilige en duidelijke omgeving om 

te experimenteren met emoties en 

sociaal gedrag. Een paar 

voorbeelden van mogelijke 

oefeningen staan hiernaast. De 

situatiebeschrijvingen en de 

hoeveelheid verschillende emoties 

kunnen natuurlijk aangepast 

worden aan de leeftijdsgroep. 

Binnen een Wetenschap & Techniekles zou je kinderen bijvoorbeeld kunnen laten oefenen met het 

maken van een vragenlijst over het meten van emoties bij bepaalde gebeurtenissen. Ze kunnen dan 

zelf de vragen en de antwoordschaal verzinnen en bij elkaar afnemen. Of je kan een 

observatieopdracht met ze doen, waarbij de kinderen emoties van andere kinderen moeten 

beoordelen op een schaal van 1 tot 5 (van foto’s of filmpjes). 
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Een hele leuke oefening voor het stimuleren en oefenen met pro-sociaal gedrag, en waarbij ook het 

leren beheersen van je impulsen getest wordt, omdat je iets geheim moet houden, is het spel ‘my 

secret friend’. Hierbij wordt door 

middel van lootjes trekken bepaald 

wie iemands ‘secret friend’ wordt 

voor de tijdsduur van een dag of 

een week (als kinderen wat ouder 

zijn of als ze er al eerder mee 

geoefend hebben). Het is de 

bedoeling dat je aardig en 

behulpzaam bent voor deze 

persoon zonder dat het opvalt. Aan 

het eind van de dag of week gaan 

kinderen raden wie hun ‘secret 

friend’ is en waarom ze dat denken. 

Ook kan je kinderen helpen beter 

hun emoties te reguleren door ontspannings- en aandachtoefeningen. 

Binnen een Wetenschap & Techniekles kan zelfregulatie en emotieregulatie ingezet worden, mits 

eerder uitgelegd en besproken, als er problemen zijn bij het samenwerken of als een opdracht niet 

lukt. Laat de leerling aangeven wat hij of zij voelt en hoe sterk dit gevoel is en wat hij of zij zou 

kunnen doen om rustiger te worden en door te zetten.  
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Sociale Competentie 

We weten dat activiteiten gericht op de sociale ontwikkeling, de leerprestaties en cognitieve 

ontwikkeling positief beïnvloeden. Kinderen leren van en met anderen. Hoe beter de sociale 

vaardigheden, des te meer kinderen van hun omgeving kunnen profiteren en ook des te meer ze de 

omgeving ook zelf helpen vormgeven. Denk bijvoorbeeld maar aan kinderen die enthousiast en 

vriendelijk zijn en die op de juiste momenten veel vragen durven stellen. Zij creëren hiermee zelf een 

omgeving waarin ze veel aandacht krijgen, meer te weten komen en waarschijnlijk ook meer 

uitgedaagd worden, als ze dat al niet uit zichzelf doen. Een belangrijke voorwaarde om je gedrag 

goed op anderen af te kunnen stemmen is dat je in staat moet zijn om emoties te herkennen bij 

anderen, dat je in staat bent om het perspectief van een ander te begrijpen (wat voelt en denkt de 

ander waarschijnlijk) en dat je je eigen gedrag daar op afstemt.  Bijvoorbeeld doordat je uitlegt wat je 

zelf denkt en voelt, of dat je vertelt 

wat er aan voorafging, of dat je 

vraagt hoe de ander er over denkt, 

enzovoorts. Op deze manier leren 

we elkaar beter begrijpen en 

kunnen we onze reacties beter 

afstemmen. Het is heel boeiend  om 

eens goed te kijken in hoeverre 

kinderen hier al toe in staat zijn. Er 

zijn vaak best wel wat verschillen 

binnen een groep! Door middel van 

rollenspelen kunnen kinderen heel 

goed oefenen met verschillende 

perspectieven, hoe intentie mee te 

nemen in je beoordeling over de situatie, om je in te leven hoe iemand anders ergens over denkt, en 

hoe je samen tot een oplossing komt.  Op deze manier leren we elkaar beter begrijpen en kunnen we 

onze reacties beter afstemmen. Daarnaast kan je met kinderen oefenen met het geven van 

complimenten. Ook het wisselen van rol met bijbehorende taak tijdens het  werken in groepjes is een 

hele leerzame oefening. Zo kunnen kinderen de ene keer ‘materiaal chef’ zijn, de volgende keer 

‘tijdbewaker’ of ‘taakverdeler’, ‘presentator’ en ga zo maar door. 



35 
 

 

Binnen een Wetenschap & Techniekles kan natuurlijk heel goed met verschillende rollen gewerkt 

worden bij de uitvoering van experimenten e.d.. Denk aan de rol van materiaalbeheerder, de tester, 

de schrijver, de rapporteur, enz. Belangrijk is dat kinderen eerst even stil staan bij hoe ze de taken 

verdelen en hoe ze gaan rouleren, alvorens te starten. Bespreek in de klas wat er goed ging in de 

samenwerking. 
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De Westhoek TalentenkrachtLes ‘Bruggen bouwen’ 

Doel les 
-Leren hoe je van rietjes een stevige brug kan maken 
-Leren over hoe je een constructie stevig (er) kan maken.  
-Leren hoe je een plan maakt en samenwerkt aan een bouwproject 
 
Past bij kerndoel:  
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
45  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 

Beschrijving les 
Leerlingen gaan een brug ontwerpen en maken van rietjes (een alternatief zou ook een brug van papier kunnen 
zijn). Klassikaal wordt er eerst besproken waarom we bruggen nodig hebben en welke soorten bruggen we 
kennen (al dan niet met foto’s illustreren). Vervolgens 
wordt er samen bedacht hoe het kan dat bruggen zo stevig 
zijn?  En hoe zou je een brug van rietjes (of papier) stevig 
genoeg kunnen maken om een afstand van 30 cm te  
overbruggen? Alle ideeën zijn welkom. 
Klassikaal wordt er door 2 leerlingen getest of een 
driehoek van rietjes even stevig is als een vierkant van 
rietjes. De leerlingen ontdekken zo dat driehoeken steviger 
zijn dan vierkanten. Vervolgens wordt besproken hoe je de 
verschillende onderdelen aan elkaar zou kunnen maken (in 
elkaar schuiven van rietjes, plakband) . 
 
In groepjes van 4, 3 of 2 verdelen. Wie is de groepsleider? Welke taken zijn er  te verdelen? Wissel taken af. 
Eerst praten over welke stappen  we moeten nemen.  Eerst rustig bedenken hoe het ontwerp van de brug er 

ongeveer uit zou kunnen zien. Het is een goed idee om de 
kinderen een tekening te laten maken en dan pas echt aan de slag 
te laten gaan. 

Tussendoor stoppen en bespreken hoe het gaat.  Aan het einde 
van de les de verschillende oplossingen voor de brug nabespreken 
en ook hoe de samenwerking is gegaan.  

Kennis toevoegen (afhankelijk van niveau aanpassen). 
Achtergrondinformatie: Bij heel veel gebouwen en bruggen 
worden driehoeken gebruikt om stevige constructies te maken 
(laat foto’s zien of kijk in je eigen omgeving). Soms kun je van 

zacht en slap materiaal (bijvoorbeeld papier)  toch iets heel sterks maken. Door bijvoorbeeld simpelweg een 
hoek in materiaal te maken, maak je het veel sterker. Dit noem je een L-profiel. Door deze profielen toe te 
passen, maak je een constructie alleen maar sterker. Door de vorm kun je een balk veel minder goed buigen en 
kan die meer gewicht dragen (draagkracht). Er zijn ook andere sterke profielen: een H-profiel, een 
driehoekprofiel, een buisprofiel (een rietje dus), en een vierhoekprofiel. Deze profielen kan je ook weer in 
verschillende vormen zetten. Deze constructievormen zorgen er uiteindelijk voor dat de brug of het gebouw pas 
echt stevig is. De driehoek is een stevige vorm en ook de boog. De vierhoek is veel beweeglijker en minder sterk. 
Je kan aan het einde van de les bijvoorbeeld een YouTube filmpje van Willem Wever  ‘hoe maak je een gebouw 
of brug stevig?’ laten zien. Er zijn heel veel leuke filmpjes over bruggen bouwen van allerlei soorten materiaal! 
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Materiaal 
Plastic buigrietjes 
Plakband 
Karton voor de weg 

(Papier om eventueel profielen uit te leggen) 

Stimuleren exploratie  
1: Prikkel hun nieuwsgierigheid door ongebruikelijke materialen en opdracht. 
2: Aanmoedigen exploratie via zintuigen (tijdens experimentjes voor de klas en het zelf experimenteren). 

- Wat zie je? 
- Voel eens wat steviger is? 

3: Stimulerende vragen en actief onderzoeken (aanpassen aan niveau). 
- Wat is jullie plan? Ontwerp? 
- Hoe maak je het aan elkaar? 
- Hoe maak je je brug stevig? Andere ideeën? 
- Hoe zou je het nog steviger kunnen maken? 
- Waarom is dit steviger denk je? Of waarom juist niet? 
- En als je nu eens? 
- Probeer jullie plan/ontwerp eens te tekenen. Klopt 

het zo? 
4: Zelf aan de slag met het maken van een prototype. 
5. Elkaars werk bekijken. Welke brug is het stevigst? Welke  
     brug is het langst? Welke brug is het mooist?                                                                           

Stimuleren Denkkracht 
Aandacht: Aandacht richten door interessante en/of ongebruikelijke materialen en een uitdagende opdracht.  
Stel steeds uitdagende vragen. Wat zie je (zintuigen richten)? Wat zijn ook al weer sterke vormen? Hoe gebruik 
je die nu bij het bouwen van je brug? Voldoet de brug aan de eisen (minstens 30 cm lang en er moet een 

speelgoedauto over heen kunnen rijden)? 
 
(Werk)geheugen: Blijf checken of de kinderen kunnen aangeven wat je 
moet doen om van een idee naar een eindproduct te komen. Dus het 
opnoemen van de te volgen stappen bij ontwerpen: 1. Probleem 
verkennen; 2. Ideeën verzamelen en enkele kiezen; 3. Ontwerp brug 
tekenen (met verbindingen e.d.); 4. Eerste prototype maken; 5. 
Ontwerp testen (30 cm lang? Kan er een speelgoedauto overheen 
zonder er door te zakken?); 6. jullie ontwerp presenteren. Maar 
bijvoorbeeld ook de kinderen de sterke profielen en vormen laten 
opnoemen halverwege en aan het einde van de les (wie weet het nog? 
Gebruik je deze kennis ook in je ontwerp?). 
 
Impulscontrole: Eerst bespreken, daarna pas materiaal uitdelen. Eerst 
een goed idee bedenken en tekenen, daarna pas aan de slag.  We 
luisteren naar elkaar. Tijdens de opdrachten mag je met elkaar 
overleggen, maar klassikaal is het weer stil  op een teken van de 
leerkracht (bijvoorbeeld 3 x in de handen klappen). 
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Oudercursus Talentenkracht 
Het sociale klimaat van een school uit zich ook door de wijze waarop ze in staat is om ouders te 

betrekken bij de school en samen te werken. De Talentenkracht oudercursus is bedoeld om ouders 

van leerlingen te stimuleren om de denkkracht en exploratiedrang van hun kind ook thuis te 

ondersteunen en te vergroten. Op de Westhoek in Maassluis hebben niet alleen een groep 

leerkrachten de Talentenkracht Leerkrachtcursus gevolgd, maar 

ook een groep ouders de Talentenkrachtcursus voor ouders 

gevolgd. Door middel van opdrachten voor thuis uit het 

Talentenkracht Werkboek oefenden de ouders met het 

stimuleren van de exploratie en denkkracht van hun kind. De 

kinderen vonden deze opdrachten vaak erg leuk, met name de 

proefjes. Tijdens de cursus werden de ervaringen besproken en 

uitleg en suggesties gegeven. Ouders gaven aan dat ze door de 

cursus hun kind meer zelf lieten nadenken en doen, o.a. door 

een andere manier van reageren en (door)vragen. 

Voor meer informatie: 
 www.hersengedrag.nl 

 Twitter: @TK_Leiden 

 www.talentenkracht.nl 

 Korte documentaire ‘Bouwen aan bètatalent op de basisschool. Leidse onderzoekers aan het 
werk op de basisschool (YouTube: https://youtube/vFQKdwWV1u8). 
 

 
Mentale flexibiliteit: Oefenen met tussendoor het werk even stil 
leggen en  de aandacht weer klassikaal gericht laten zijn (welk 
teken gebruiken we?). Wat doe je als iets niet lukt?  Alternatieven 
bedenken, kijken of vragen wat de andere kinderen als aanpak 
hebben gekozen, of hulp vragen. 
 
Planning: Aandacht besteden aan het stappenplan van ontwerpen. 
Hoe gaat een ontwerper van een echte brug aan het werk, denken 
jullie?  Welke stappen? Eventueel uitleggen: 1. Probleem 
verkennen; 2. Ideeën verzamelen en enkele kiezen; 3. Ontwerp 
brug tekenen (met verbindingen e.d.); 4. Eerste prototype maken; 
5. Ontwerp testen (30 cm lang? Kan er een speelgoedauto 
overheen zonder er door te zaken?); 6. Ontwerp presenteren. 
Tussendoor en in de nabespreking vragen welke stappen ze 
doorlopen hebben en hoe dat is gegaan. Voldoende tijd genomen 
om eerst een goed idee te vormen en te tekenen?  
  
Sociale vaardigheden:  De kinderen in groepjes laten 
samenwerken.  Was iedereen in je groep betrokken bij het plan? 
Hoe zijn de taken verdeeld? Heeft iedereen de kans gehad om mee 
te denken en te helpen?  

http://www.hersengedrag.nl/
http://www.talentenkracht.nl/
https://youtube/vFQKdwWV1u8
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Tot slot  
Medewerkers Talentenkracht Centrum Leiden (2014-2015) 

 

Hanna Swaab werd in 2004 benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de 

pedagogische Wetenschappen, orthopedagogiek m.b.t. diagnostiek, i.h.b. 

neuropedagogisch assessment aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij, sinds 1 

januari 2013, benoemd tot decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit Leiden. Zij is klinisch (neuro)psycholoog en houdt zich bezig 

met het bestuderen van factoren die de ontwikkeling van denkfuncties bij 

kinderen beïnvloeden. Daarnaast is zij directeur van het Ambulatorium, een 

polikliniek voor ouders en kinderen met problemen in de ontwikkeling, en is zij 

coördinator van het programma TalentenKracht in de regio Zuid-Holland/West. 

Marielle Dekker studeerde methoden en technieken  van (klinisch) psychologisch 

onderzoek  aan de Universiteit Leiden. In 2003 is ze gepromoveerd aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam op een proefschrift over psychopathologie bij kinderen met 

verstandelijke beperkingen. Marielle heeft vanaf 1996 verschillende onderzoeken 

uitgevoerd en gecoördineerd op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, 

verstandelijke beperkingen  en het psychosociaal functioneren van jongvolwassen 

binnenlands geadopteerden. Sinds 2012 is ze als projectcoördinator werkzaam op 

het project Talentenkracht van de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit 

Leiden. Binnen haar werk combineert ze projectcoördinatie en wetenschappelijk 

onderzoek met het begeleiden van studenten en promovendi. 

Andrea Spruijt studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. In 2012 

heeft ze de Research Master ‘Developmental Psychopathology in Education and 

Child Studies’ afgerond met de thesis: ‘Vulnerability for autistic traits in boys with 

Klinefelter syndrome (47, XXY): The role of executive functioning and Theory of 

Mind’. Sinds 2013 is Andrea werkzaam als promovenda op het onderzoeksproject 

Talentenkracht van de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. 

Binnen dit project doet zij onderzoek naar de ontwikkeling van bètavaardigheden 

in relatie tot executief en sociaal functioneren van leerlingen in het basisonderwijs 

en naar de effecten van een ouder- en leerkrachtcursus, gericht op het stimuleren 

van zelfregulatie en denkkracht van kinderen.  

 
Claudia König is werkzaam bij het Regionaal Centrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie 

(RCKJP) te Hilversum. Dit is een kinderpsychiatrisch centrum voor kinderen van 0 

tot 18 jaar. Zij coördineert het ontwikkelingsstoornissen team, waar kinderen 

worden gediagnosticeerd en behandeld met een brede range van 

ontwikkelingsstoornissen. Naast het verzorgen van nascholingscursussen voor 

klinisch (neuro)psychologen verzorgt Claudia de Talentenkracht ouder- en 

leerkrachtcursussen van het Talentenkrachtcentrum Leiden. 
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