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September 2010: implementatie nieuwe ET

� mmmmaatschappelijke ontwikkelingenaatschappelijke ontwikkelingenaatschappelijke ontwikkelingenaatschappelijke ontwikkelingen
� ttttoenemende diversiteitoenemende diversiteitoenemende diversiteitoenemende diversiteit



bao: herformulering ET natuur

2005: gemiddeld 2005: gemiddeld 2005: gemiddeld 2005: gemiddeld ---- goedgoedgoedgoed 2015: gemiddeld 2015: gemiddeld 2015: gemiddeld 2015: gemiddeld ---- goedgoedgoedgoed

ET natuur v.1.0ET natuur v.1.0ET natuur v.1.0ET natuur v.1.0 ET natuur v.1.1ET natuur v.1.1ET natuur v.1.1ET natuur v.1.1



bao: nieuwe ET techniek (TG)

2015: gemiddeld 2015: gemiddeld 2015: gemiddeld 2015: gemiddeld ---- goedgoedgoedgoed

ET techniek v.1.0ET techniek v.1.0ET techniek v.1.0ET techniek v.1.0 ET techniek v.2.0ET techniek v.2.0ET techniek v.2.0ET techniek v.2.0



bao: achtergrondkenmerken N&T

leerlingleerlingleerlingleerling leraarleraarleraarleraar

hhhhouding natuurouding natuurouding natuurouding natuur

hhhhouding techniekouding techniekouding techniekouding techniek

diversiteitdiversiteitdiversiteitdiversiteit

stappenplannenstappenplannenstappenplannenstappenplannen

differentiatiedifferentiatiedifferentiatiedifferentiatie

zelfzekerheidzelfzekerheidzelfzekerheidzelfzekerheid

ttttoepassingsgebieden techniekoepassingsgebieden techniekoepassingsgebieden techniekoepassingsgebieden techniek



bao: resultaten natuur & techniek

samenhang leeftijdsamenhang leeftijdsamenhang leeftijdsamenhang leeftijd

samenhang stimulerend thuisklimaatsamenhang stimulerend thuisklimaatsamenhang stimulerend thuisklimaatsamenhang stimulerend thuisklimaat

ssssamenhang thuistaalamenhang thuistaalamenhang thuistaalamenhang thuistaal

ssssamenhang genderamenhang genderamenhang genderamenhang gender



bao: resultaten natuur & techniek

natuurnatuurnatuurnatuur techniektechniektechniektechniek

oooorganismenrganismenrganismenrganismen oooonderzoekend demonterennderzoekend demonterennderzoekend demonterennderzoekend demonteren

ggggebruik stappenplannenebruik stappenplannenebruik stappenplannenebruik stappenplannen



SO: nieuwe ET natuurwetenschappen

sssscore NW < score Na!core NW < score Na!core NW < score Na!core NW < score Na!

ET biologie v.1.0ET biologie v.1.0ET biologie v.1.0ET biologie v.1.0 ET natuurwetenschappen v.1.0ET natuurwetenschappen v.1.0ET natuurwetenschappen v.1.0ET natuurwetenschappen v.1.0
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graad?

1ste

graad?

ooooorzaakorzaakorzaakorzaak

????

ggggevolg evolg evolg evolg 



September 2010: implementatie nieuwe ET
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Peiling biologie 1Peiling biologie 1Peiling biologie 1Peiling biologie 1stestesteste graad 2007graad 2007graad 2007graad 2007
� aaaaanbevelingen niveau ETanbevelingen niveau ETanbevelingen niveau ETanbevelingen niveau ET
� hefbomen voor verbeteringhefbomen voor verbeteringhefbomen voor verbeteringhefbomen voor verbetering
� aanbevelingen aanbevelingen aanbevelingen aanbevelingen 

De kwaliteit van ons De kwaliteit van ons De kwaliteit van ons De kwaliteit van ons 
onderwijssysteem is zo hoog als onderwijssysteem is zo hoog als onderwijssysteem is zo hoog als onderwijssysteem is zo hoog als 
de kwaliteit van onze leraren!de kwaliteit van onze leraren!de kwaliteit van onze leraren!de kwaliteit van onze leraren!



SO: achtergrondkenmerken NW

Leerling & ouderLeerling & ouderLeerling & ouderLeerling & ouder Leraar & schoolLeraar & schoolLeraar & schoolLeraar & school

iiiinteressenteressenteressenteresse

attitudeattitudeattitudeattitude

aaaautonomie verlenenutonomie verlenenutonomie verlenenutonomie verlenen

leerlingenactiviteitleerlingenactiviteitleerlingenactiviteitleerlingenactiviteit

STEMSTEMSTEMSTEM----beleidbeleidbeleidbeleid



SO: resultaten NW

prestatieverschillenprestatieverschillenprestatieverschillenprestatieverschillen

didactiekdidactiekdidactiekdidactiek

interesse interesse interesse interesse –––– motivatie motivatie motivatie motivatie ---- belangbelangbelangbelang

ppppraktische proevenraktische proevenraktische proevenraktische proeven



Bedenking bij resultaten peilingtoetsen

2005200520052005 2015201520152015

bbbbaoaoaoao Na v1.0Na v1.0Na v1.0Na v1.0

baobaobaobao TN v.1.0TN v.1.0TN v.1.0TN v.1.0

SO Bi v.1.0SO Bi v.1.0SO Bi v.1.0SO Bi v.1.0

bbbbaoaoaoao Na v2.0Na v2.0Na v2.0Na v2.0

baobaobaobao TG v.2.0 TG v.2.0 TG v.2.0 TG v.2.0 

SO NW v.1.0SO NW v.1.0SO NW v.1.0SO NW v.1.0

WIJZIGINGENWIJZIGINGENWIJZIGINGENWIJZIGINGEN
� eeeeindtermenindtermenindtermenindtermen
� lllleerplanneneerplanneneerplanneneerplannen
�mmmmethodes ethodes ethodes ethodes –––– leerboekenleerboekenleerboekenleerboeken
� llllerarenopleidingerarenopleidingerarenopleidingerarenopleiding
� professionaliseringprofessionaliseringprofessionaliseringprofessionalisering



Mogelijke weeffouten?



Mogelijke weeffouten?

ET: vertrouwdheid ET: vertrouwdheid ET: vertrouwdheid ET: vertrouwdheid ---- abstractieniveau abstractieniveau abstractieniveau abstractieniveau 

mmmmotivatie en duidingotivatie en duidingotivatie en duidingotivatie en duiding

ddddiversificatie iversificatie iversificatie iversificatie ---- creativiteitcreativiteitcreativiteitcreativiteit

taaltaaltaaltaal

remediëringremediëringremediëringremediëring



Weeffouten: vertrouwdheid ET?

“Hoe meer we onze leerplannen overladen, “Hoe meer we onze leerplannen overladen, “Hoe meer we onze leerplannen overladen, “Hoe meer we onze leerplannen overladen, 
hoe minder onze leerlingen leren.”hoe minder onze leerlingen leren.”hoe minder onze leerlingen leren.”hoe minder onze leerlingen leren.”
((((GeoffGeoffGeoffGeoff PettyPettyPettyPetty))))



Weeffouten: abstractieniveau ET?

““““IfIfIfIf youyouyouyou can’tcan’tcan’tcan’t explainexplainexplainexplain itititit simplysimplysimplysimply, , , , 
youyouyouyou don’tdon’tdon’tdon’t understandunderstandunderstandunderstand itititit well well well well enoughenoughenoughenough .”.”.”.”
(Albert Einstein)(Albert Einstein)(Albert Einstein)(Albert Einstein)



Weeffouten: motivatie en duiding?

“Het leren van losse feiten gaat erg vlot. … “Het leren van losse feiten gaat erg vlot. … “Het leren van losse feiten gaat erg vlot. … “Het leren van losse feiten gaat erg vlot. … 
UseUseUseUse itititit or or or or loseloseloselose it. … it. … it. … it. … 
Om Om Om Om inzichten op te bouwen, moeten we feiten met elkaar verbinden inzichten op te bouwen, moeten we feiten met elkaar verbinden inzichten op te bouwen, moeten we feiten met elkaar verbinden inzichten op te bouwen, moeten we feiten met elkaar verbinden …” …” …” …” 
(K(K(K(K. Van den Branden). Van den Branden). Van den Branden). Van den Branden)



Weeffouten: diversificatie - creativiteit?

InInInIn hethethethet onderwijsonderwijsonderwijsonderwijs passenpassenpassenpassen wewewewe nognognognog maarmaarmaarmaar alalalal tetetete graaggraaggraaggraag dededede principesprincipesprincipesprincipes vanvanvanvan
‘monocultuurteelt’‘monocultuurteelt’‘monocultuurteelt’‘monocultuurteelt’ toe,toe,toe,toe, wewewewe ‘voeden’‘voeden’‘voeden’‘voeden’ leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen metmetmetmet dezelfdedezelfdedezelfdedezelfde voedingstoffen,voedingstoffen,voedingstoffen,voedingstoffen, diediediedie wewewewe
achtenachtenachtenachten goedgoedgoedgoed tetetete zijnzijnzijnzijn voorvoorvoorvoor dededede ‘gemiddelde‘gemiddelde‘gemiddelde‘gemiddelde leerling’leerling’leerling’leerling’....
DeDeDeDe opvattingopvattingopvattingopvatting ‘de‘de‘de‘de schoolschoolschoolschool alsalsalsals leerfabriek’leerfabriek’leerfabriek’leerfabriek’ pastpastpastpast alalalal langlanglanglang nietnietnietniet meermeermeermeer inininin eeneeneeneen samenlevingsamenlevingsamenlevingsamenleving
diediediedie complexercomplexercomplexercomplexer enenenen meermeermeermeer diversdiversdiversdivers isisisis dandandandan ooitooitooitooit....



Weeffouten: taal?

TaalTaalTaalTaal inininin NA/TG/NWNA/TG/NWNA/TG/NWNA/TG/NW isisisis middelmiddelmiddelmiddel –––– geengeengeengeen doeldoeldoeldoel



Weeffouten: remediering?



Aanbevelingen

ET: doordacht aanpassenET: doordacht aanpassenET: doordacht aanpassenET: doordacht aanpassen

aaaanalyse weeffoutennalyse weeffoutennalyse weeffoutennalyse weeffouten

vvvvisionaire visie STEMisionaire visie STEMisionaire visie STEMisionaire visie STEM

pppprofessionaliteit lerarenrofessionaliteit lerarenrofessionaliteit lerarenrofessionaliteit leraren

samenwerkingsamenwerkingsamenwerkingsamenwerking



Tot slot

baobaobaobao

inspectieinspectieinspectieinspectie

uitgeverijenuitgeverijenuitgeverijenuitgeverijenlerarenopleidingenlerarenopleidingenlerarenopleidingenlerarenopleidingen

PBDPBDPBDPBD

SOSOSOSO


