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Reflectie bij de peilingtoetsen bao: natuur – techniek en SO: natuurwetenschappen 

 

Geachte aanwezigen 

 

Er is mij gevraagd u vandaag een reflectie te geven bij de peilingstoetsen natuur & techniek in het 

basisonderwijs en natuurwetenschappen in het secundair onderwijs.  

 

Slide 1: relatie eindtermen 

Vooraleer in te gaan op de peilingtoetsen, wil ik u graag kort schetsen wat mijn relatie met deze 

eindtermen is. 

Als lerarenopleider natuur & biologie nam ik in 2007 deel aan de conferenties die georganiseerd 

werden om de resultaten van de betreffende peilingtoetsen te presenteren en te bespreken. 

Niettegenstaande de conclusie, althans voor natuur, dat er ‘niks mis is met de eindtermen’, werd er 

toch beslist een herziening door te voeren en werd een eindtermencommissie samengesteld. Ik werd 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ongeveer gelijktijdig werd ik gevraagd deel te nemen aan de 

eindtermencommissie techniek van het basisonderwijs. Nadien was ik lid van een leerplancommissie 

natuur. 

Voor techniek was ik geruime tijd betrokken in het TOS21-verhaal. Vanuit mijn ervaringen begeleidde 

ik voor natuur en voor techniek leraren en schoolteams bij de implementatie van de nieuwe 

eindtermen. En om de cirkel rond te maken, was ik betrokken bij de opmaak van de peilingtoets natuur. 

De reflectie die ik geef, is allerminst gestoeld op onderzoek of literatuurstudie. Wel spreek ik vanuit 

mijn ervaringen als lerarenopleider. Ongeveer 1500 stagebegeleidingsuren kunnen u veel vertellen. 

 

Slide 2: bespreekpunten 

Ik wil met u 4 topics bespreken. Graag schets ik kort de implementatie van de nieuwe of vernieuwde 

eindtermen, geef ik een reflectie bij de peilingstoetsen, zoom ik in op mogelijke weeffouten om 

vervolgens een aantal aanbevelingen te formuleren. 

 

Slide 3: implementatie nieuwe ET 

Tijdens de conferentie n.a.v. de peilingtoetsen natuur in 2007 bleek er een grote consensus te zijn over 

de eindtermen natuur. Niettegenstaande deze consensus en een reeks aanbevelingen werden de 

eindtermen natuur in 2008-2009 toch herzien. Gelijktijdig werden ook de ET biologie herzien. De 

eindtermencommissies natuur en biologie vergaderden op dat ogenblik gelijktijdig om op die manier 

een maximale afstemming en aansluiting tussen beide onderwijsniveaus te garanderen. De 

eindtermen biologie werden eindtermen natuurwetenschappen, waarbij materie en energie nieuw 

werden opgenomen. Voor het basisonderwijs-natuur kunnen we spreken van een versie 1.1, voor 

natuurwetenschappen over een versie 1.0. 

Sinds de invoering van de eindtermen techniek in 1998 vond er geen peilingtoets plaats. Toch werden 

de eindtermen techniek bijna gelijktijdig met de eindtermen natuur herzien. Deze herziening was 

zonder meer fundamenteel te noemen en was gebaseerd op het voorbereidende werk omtrent 

technische geletterdheid uit TOS21. Het resultaat was een totaal nieuwe set aan eindtermen techniek. 

Zeer generalistisch geformuleerd. Hier kunnen we spreken over een versie 2.0. 
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Slide 4: herformulering en resultaten ET natuur 

De resultaten van de peilingtoetsen natuur van mei 2015 zijn gemiddeld tot goed en liggen in lijn met 

de resultaten van de peiling in 2005. De voorbije 10 jaren hadden diverse maatschappelijke 

ontwikkelingen een impact op het onderwijsgebeuren, niet in het minst de toenemende diversiteit. 

Noch voor scholen, noch voor leraren is het een evidentie om deze ontwikkelingen op de voet te 

volgen, vervolgens in het onderwijs te implementeren en gelijktijdig toch dezelfde resultaten voor 

eindtermen neer te zetten. Waardering voor leraren is hier dan ook zeker op zijn plaats. 

 

Maar de resultaten van de peilingtoetsen ontgoochelen ook: voor natuur zijn de resultaten ‘maar’ 

vergelijkbaar met 2005. Ondanks de inspanningen van de voorbije 10 jaren is er geen zichtbare winst 

vast te stellen! We beschikken over meer tools voor het leren voor natuur dan ooit, denken we hierbij 

o.a. aan de vele digitale media die het eenvoudiger maken om natuur in de klas te brengen. Of is het 

net deze digitalisering die ons wegleidt van het concrete? Een grondige analyse van de geleverde 

inspanningen ten aanzien van de huidige resultaten is aan te bevelen. Waren deze inspanningen 

voldoende efficiënt of waren er andere factoren die een effect op de inspanningen hadden? 

Als de resultaten voor natuur vergelijkbaar zijn met deze van de vorige peiling rijst de vraag of dit het 

hoogst haalbare resultaat voor deze eindtermen natuur is? Of kunnen de resultaten toch beter? Zo ja, 

moet het ambitieniveau voor het natuuronderwijs niet hoger, zeker in het licht van de recente 

aandacht voor STEM en de opsplitsing van WO en expliciete aandacht voor natuur & techniek. 

Anderzijds zal de uitvoering van het M-decreet zeker een impact op toekomstige resultaten hebben. 

 

Slide 5: nieuwe ET en resultaten techniek 

Voor techniek is dit een eerste peilingsonderzoek. Vergelijken met eerdere resultaten is bijgevolg niet 

mogelijk. In 2010 voerde de Vlaamse Overheid een geheel nieuwe set van eindtermen techniek in. 

Deze nieuwe, generiek geformuleerde eindtermen techniek waren en vormen nog steeds voor de 

basisscholen en de leraren een grote uitdaging. Het resultaat van de peilingproef techniek is dan ook 

positief te noemen, zeker gezien techniek in zowel het lager onderwijs als in de lerarenopleiding in het 

verleden vaak stiefmoederlijk werd behandeld. 

 

Slide 6: achtergrondkenmerken N&T 

Laten we even inzoomen op achtergrondkenmerken van leerlingen en leraren t.a.v. natuur & techniek. 

Leerlingen hebben een positieve houding ten aanzien van natuur en techniek en ze spreken hun 

voorkeur voor het onderzoeken uit. Ondanks deze positieve houding van leerlingen blijken leraren 

leerlingen slechts beperkte inspraak bij keuze van onderwerpen te geven. In het kader van de 

activering van STEM-onderwijs is het inspelen op deze positieve houding en de voorkeuren van 

leerlingen uitermate cruciaal. Helaas blijkt dit momenteel nog niet steeds zo te zijn. 

 

De grotere diversiteit in de klas stelt de leraar voor de uitdaging te differentiëren naar stimulerend 

klasklimaat, naar taal, naar leerstijlen … Op vlak van natuuronderwijs daagt de grotere diversiteit de 

leraar ook uit om te gaan met de diverse cultuurbeelden omtrent natuur. Dit is toch een belangrijk 

element dat m.i. nog onvoldoende aandacht krijgt.  

 

Leraren 

In de lessen lijken activiteiten met gegeven stappenplannen (N: 86%, T: 81%) meer de voorkeur van 

leraren te genieten dan activiteiten waarbij ze het probleemoplossend vermogen van leerlingen 

aanspreken (N:38-39%, T: 55-60%). Mogelijks vinden leerkrachten meer houvast bij het gebruik van 

stappenplannen, is een dergelijke toepassing makkelijker voor de organisatie van de activiteit of is de 

onderwijsactiviteit als dusdanig in de methode van natuur en/of techniek beschreven … 
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Hoewel differentiatie in het lager onderwijs sterk is ingeburgerd, vnl. voor de leergebieden taal en 

wiskunde, is het uitermate opvallend dat er voor natuur en techniek slechts in lage mate afspraken zijn 

m.b.t. differentiatie (N: 25%, T: 18%). Hier ligt een onontgonnen terrein i.f.v. talentontdekking en –

stimulering. Deze talentontdekking kan op vlak van interesses zijn, maar ook op vlak van capaciteiten 

(abstract denken, synthetisch denken, analyserend vermogen, creativiteit …). Met de uitvoering van 

het M-decreet sinds het schooljaar 2015-2016 zal differentiatie in natuur- en techniekonderwijs zich 

meer dan ooit opdringen. 

 

Dat leerkrachten zich ten aanzien van techniek minder zelfzeker voelen dan ten aanzien van natuur 

verbaast niet. Uit een bevraging van ruim 300 personen, zowel toekomstige leraren als leraren, blijkt 

dat ze zich voor techniek onzeker voelen, dat techniek veel organisatie vergt en ze niet altijd over het 

geschikte materiaal beschikken. 

In het verleden kreeg techniek in de lerarenopleiding aanzienlijk minder aandacht dan natuur. Aan dit 

onevenwicht is in de meeste lerarenopleidingen de voorbije jaren hard gewerkt, maar het is nog te 

vroeg om de vruchten van deze inspanningen te plukken. Een volgehouden inspanning vanwege de 

lerarenopleidingen alsook voldoende professionaliseringsactiviteiten voor leraren is dan ook 

aangewezen. Maar leraren dienen ruimte te krijgen om aan deze professionalisering te kunnen 

deelnemen. Op school moeten er meer afspraken omtrent techniek komen en ontwikkeling van 

leerlijnen. 

 

De eindtermen techniek bieden m.b.t. de toepassingsgebieden veel vrijheidsgraden. Het is opmerkelijk 

dat – ondanks of misschien net dankzij – deze vrijheid 3 van de 5 toepassingsgebieden regelmatig aan 

bod komen.   

De helft van de leerkrachten antwoordt het toepassingsgebied biochemie nooit in de lessen techniek 

aan bod te laten komen. Enerzijds is dit antwoord niet verrassend omdat vele leerkrachten biochemie 

niet automatisch met techniek associëren. Veeleer associëren ze biochemie met wetenschappen. Dit 

antwoord kan betekenen dat leerkrachten de vele activiteiten rond voeding (huishoudelijke 

activiteiten) niet linken aan biochemie. De vraag stelt zich dan ook wat het resultaat zou geweest zijn, 

indien deze associatie voor leerkrachten duidelijk was. 

Het zou een interessante oefening kunnen zijn om de frequentie waarin de toepassingsgebieden in het 

lager onderwijs aan bod komen te vergelijken met het aanbod in de verschillende techniekmethodes. 

Ligt de frequentie van het aanbod in lijn met de aandacht in de methodes of niet? Mogelijks hebben 

ook actuele ontwikkelingen in een toepassingsgebied invloed op de aandacht die leerkrachten voor de 

toepassingsgebieden hebben. Zo krijgen energie enerzijds en informatie en communicatie anderzijds 

vaak de aandacht van de media. 

 

Slide 7: resultaten peilingtoetsen natuur & techniek 

Dat de leeftijd van de leerling samenhangt met de toetsprestatie hoeft niet te verbazen. Leerlingen die 

voor zitten op leeftijd zijn vaak leerlingen die nood hebben aan bijkomende uitdaging. Zij krijgen deze 

uitdaging vaak in de vorm van verbredings- of verdiepingsopdrachten. Daarentegen krijgen leerlingen 

die schoolse achterstand hebben nogal eens zorgbegeleiding tijdens lessen wereldoriëntatie. Hierdoor 

lopen deze leerlingen achterstand voor wereldoriëntatie op. Deze wijze van organisatie van de 

goedbedoelde zorg is niet bevorderlijk voor de motivatie van de leerling voor natuur en techniek. En 

is het nu net niet deze motivatie die een positieve samenhang met de toetsprestatie toont. 

 

Ouders die betrokken zijn op wetenschap en techniek bieden leerlingen een cognitief stimulerend 

klimaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze leerlingen betere prestaties neerzetten. Zij hebben 
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vaak van huis uit al een voorsprong mee gekregen en kunnen na school vaak met vragen bij hun ouders 

terecht. 

 

Taal en wetenschappen/techniek, geen evident verhaal! Binnen deze domeinen worden veel 

begrippen gebruikt die nieuw zijn voor leerlingen, zeker voor leerlingen die thuis een andere taal 

spreken. Plaatsen we hier bovenop nog eens de taligheid waarmee leraren deze natuuractiviteiten 

vaak vorm geven, dan zijn deze activiteiten voor leerlingen met een andere thuistaal absoluut geen 

evidentie. Een pleidooi voor taalontwikkelend onderwijs voor natuur en techniek is hier zeker op zijn 

plaats. 

 

We stellen voor natuur een verschil vast in prestatie tussen jongens en meisjes. Meisjes doen het beter 

voor gezondheidszorg, jongens daarentegen presteren beter voor niet-levende natuur, organismen en 

materialen en milieuzorg. Een reflectie hierbij geven zou buikgevoel zijn, dus waag ik me er liever niet 

aan.  

Het peilingsonderzoek stelt voor techniek geen verschil in prestaties tussen jongens en meisjes vast. 

Dit resultaat zal door sommigen niet verwacht zijn, voor anderen is dit misschien een bevestiging van 

wat ze reeds hebben ervaren. In ieder geval biedt deze vaststelling tegenwind aan de voorstanders van 

aparte jongens- en meisjesklassen voor techniek. 

 

Slide 8: resultaten peilingtoetsen natuur & techniek 

Het resultaat op ‘organismen en materialen’ baart me zorgen: 1/3de van de leerlingen beheerst de 

eindtermen niet. Nochtans geeft 70% van de leerkrachten aan in de buurt van de school op onderzoek 

te gaan. Vraag is wat de frequentie is van excursies, veldonderzoek en of de leerlingen hierbij 

voldoende de mogelijkheid tot beleving krijgen. Of nemen digitale media het werken met concrete 

materialen of van excursies over? Digitale media kunnen voor natuuronderwijs een vloek en een zegen 

vormen. Ze reiken de leerkrachten talrijke tools aan om het natuuronderwijs op een boeiend wijze 

vorm te geven. Maar dezelfde media kunnen een belemmering vormen in de beleving ten aanzien van 

organismen en ecosystemen. Beleving vormt een belangrijke factor in het leerproces. 

 

In de praktische proef ‘doosje’ maakte slechts 1/4 van de leerlingen gebruik van het demonteren van 

het originele doosje. De bedenking die ik me hierbij maak is hoe vaak leraren tijdens 

techniekactiviteiten kiezen voor een analytische benadering, waarbij het demonteren van voorwerpen 

gebeurt met het oog op het onderzoeken van functies van onderdelen. 

 

Het gebruik van stappenplannen is in techniekonderwijs veelvuldig ingebed. Benutten leraren wel 

voldoende de opportuniteiten tijdens deze maakprocessen? Realiseren we ons dat maakprocessen  

uitermate geschikt zijn om de functies van onderdelen te leren kennen, m.a.w. bij te dragen aan 

eindterm 2.2. 
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Slide 9: SO: nieuwe ET natuurwetenschappen 

In 2010 ging het secundair onderwijs aan de slag met de nieuwe eindtermen natuurwetenschappen. 

Hierbij werden de eindtermen biologie vervangen door de eindtermen natuurwetenschappen, waarbij 

met nadruk materie en energie werden toegevoegd. 

De vaststelling na de peilingtoets is dat de score van natuurwetenschappen lager ligt dan de score voor 

natuur in het lager onderwijs. Dit is een score die toch vele vragen doet opborrelen en die stemmen 

tot nadenken: 

- Speelt de herpositionering van biologie naar natuurwetenschappen hierin een rol? 

- Waren leraren voldoende gewapend om de omslag van biologie naar natuurwetenschappen te 

maken? 

- Is de score vanuit het basisonderwijs een predictie voor de score voor natuurwetenschappen? En 

zal een behoorlijke score in het basisonderwijs steeds leiden tot een lagere score in het secundair 

onderwijs? 

- Wat zal het gevolg zijn voor het behalen van de eindtermen biologie in 2de en 3de graad? Welke 

impact zal dit op termijn hebben op het hoger onderwijs? 

- Welke impact heeft een dergelijke score op termijn voor de keuze van STEM-opleidingen? 

Ik maak me ook zorgen om de kloof die er tussen de verschillende opties bestaat. Deze kloof zal naar 

2de en 3de graad toe enkel nog vergroten. 

 

Slide 10: peiling biologie 2007 

Vele vragen! Toch wil ik even terugkeren naar de peilingtoetsen biologie 1ste graad 2007. Op dat 

ogenblik werden aanbevelingen t.a.v. het niveau van de eindtermen, niveau van de didactiek en van 

de professionaliteit van de leerkracht geformuleerd – ik verwijs naar later. Er  werden hefbomen voor 

verbetering aangereikt. Wat is er gebeurd met deze aanbevelingen en met deze hefbomen? Hoe 

werden ze in de praktijk omgezet? 

Mij lijken een aantal van deze items nog even actueel als toen.  

 

Slide 11: SO: achtergrondkenmerken NW 

Wat mij opvalt en ik ben hierover aangenaam verrast, is dat ouders in het algemeen een positieve 

attitude hebben ten opzichte van wetenschappen en techniek. Deze attitude kan niet enkel ingegeven 

zijn door het beroepsmatige of de betrokkenheid in het dagelijks leven. Wellicht speelt media-

aandacht en de inspanningen om het belang van STEM in the picture te plaatsen hierin een rol. 

Niettegenstaande de positieve attitude van ouders en het feit dat leerlingen overtuigd zijn van het 

belang van wetenschappelijke en technische kennis, is de interesse van leerlingen in natuur en 

techniek beperkt. Dit gegeven stelt leraren voor uitdagingen. Zij zullen creatief moeten zijn om de 

leerlingen te boeien en om de inhoud voor leerlingen relevant te maken. 

 

Wat me heeft verbaasd, is dat leerkrachten het er moeilijk mee hebben om leerlingen autonomie te 

verlenen en daardoor weinig keuzemogelijkheden aanbieden. Maar waarom verlenen ze zo weinig 

autonomie? Komt dit omdat dit eigen is aan de leeftijd van deze jongeren? Bereidt het basisonderwijs 

de leerlingen onvoldoende hierop voor of is het veeleer toe te schrijven aan de veiligheid die de leraar, 

misschien onbewust, voor zichzelf wil creëren. Of laat hij zich leiden door handleidingen? 

Uiteraard vloeit hieruit voort dat activiteiten waarbij leerlingen zelf aan de slag moeten gaan minder 

voorkomen. Ik betreur dit om verschillende redenen: het kan negatief werken op de interesse van 

leerlingen, minder aan de diverse leerstijlen van leerlingen tegemoet komen alsook de creativiteit van 

leerlingen afremmen. Het lijkt me ook een gemiste kans om te observeren. Activiteiten waarbij 

leerlingen aan de slag gaan, geeft de leraar mogelijkheden om te observeren en capaciteiten van 

leerlingen in beeld te krijgen.  
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Als ik langs scholen secundair onderwijs rijd, zie ik toch al regelmatig een aankondiging ‘nieuw in de 

eerste graad: STEM-opleiding’. Ik verwacht dan dat deze scholen een duidelijke visie op STEM hebben. 

Het was voor mij dan ook verrassend dat slechts in 37% van de scholen beschikken over een gedragen 

visie op STEM. 

 

Slide 12: resultaten Natuurwetenschappen 

De prestatieverschillen tussen leerlingen van de verschillende basisopties is bijzonder groot. Een 

verklaring zou kunnen gezocht worden in een verschillende interesse en attitude. Een verklaring kan 

ook liggen in het verschil in abstractievermogen van deze leerlingen. Als dit zo is, dan is een leraar die 

aan leerlingen handel onderwijs moet geven voor een grotere opdracht geplaatst dan een leraar in 

Grieks-Latijn. De eerste leraar zal een grotere vertaalslag moeten maken en meer aandacht aan 

concreet materiaal moeten besteden. Hij zal nog meer op zoek moeten gaan naar de relevantie van de 

inhoud voor de leerling! M.a.w. de eisen gesteld aan de vakdidactische bekwaamheid van deze leraar 

liggen hoog. 

(Vermoedelijk speelt ook de taligheid van de leerlingen eveneens een rol in deze prestatieverschillen.) 

 

Dat interesse, motivatie en het inzien van het nut, het resultaat van de prestatie positief beïnvloeden, 

behoeft geen verdere uitleg. Wel wil ik even stilstaan bij de praktische proeven. Een determinatie-

oefening vraagt van leerlingen enerzijds een goed begrip van de terminologie, anderzijds spreekt een 

dergelijke oefening het observatievermogen én gelijktijdig het analytisch vermogen van de leerling 

aan.  

De resultaten van de praktische oefeningen ‘volume/massabepaling’ en het experiment zijn 

teleurstellend. De vraag die ik me hierbij stel is de mate waarin leerlingen vertrouwd zijn met deze 

experimenten, de zelfstandigheid waarmee ze deze voordien hebben mogen/kunnen uitvoeren, maar 

vooral met welke betekenis zij deze praktische proeven tijdens de lessen hebben uitgevoerd. Als zij 

tijdens lessen ‘doen om te doen’ dan beklijft dit te weinig.  

 

Slide 13: vragen bij resultaten 

Sinds 2005 is er veel gewijzigd. We formuleerden nieuwe eindtermen, nieuwe eindtermen betekenen 

nieuwe leerplannen, nieuwe methodes en leerboeken, de lerarenopleidingen die in de 

onderwijsprogramma’s op de vernieuwing inspelen, professionalisering van leraren. Toch hebben al 

deze wijzigingen niet het verwachte resultaat opgeleverd. We hebben ‘aan knoppen gedraaid’ om bij 

te stellen, maar hebben we wel aan de juiste knoppen gedraaid of hebben we een aantal knoppen 

gemist? 

 

Slide 14: weeffouten 

Of moeten we ons een meer fundamentele vraag stellen, nl. zijn er in het onderwijs weeffouten 

geslopen? Ik wil met u 5 mogelijke – let wel: ik druk op mogelijke – weeffouten bespreken? 

 

Slide 15: weeffouten: welke? 

Weeffout 1: vertrouwdheid en abstractieniveau van ET 

Weeffout 2: motivatie en duiding 

Weeffout 3: diversificatie – creativiteit 

Weeffout 4: taal 

Weeffout 5: remediëring 
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Slide 16: weeffouten: vertrouwdheid ET? 

Ik toon u een foto van een aantrekkelijk biotoop met een slingerpad. Als ik op een dergelijk slingerpad 

loop, ben ik benieuwd naar datgene wat na de bocht kom. Ik wil het geheel van dit biotoop leren 

kennen. 

Waarom ik deze foto laat zien, is omdat we weten dat leraren hun lessen niet opbouwen a.h.v. 

eindtermen, maar zich vaak laten leiden door leerplannen of door handleidingen. Doordat ze werken 

van les tot les hebben ze vaak het einddoel, m.n. de eindterm, niet voor ogen. Ze zien door de bomen 

het bos niet meer. Roger Standaert heeft dit in Klasse van februari ll. nog gesteld dat leraren de 

eindtermen niet kennen omdat ze in leerplannen vervat zitten. Bovendien zijn leerplannen vaak 

overladen zijn. Petty stelt: “Hoe meer we onze leerplannen overladen, hoe minder onze leerlingen 

leren.” 

(Ik ben benieuwd naar het antwoord van leraren als ik hen, nu we op het einde van het schooljaar zijn, 

zou vragen wie van de leerlingen de eindtermen behaalt.)  

 

Slide 17: weeffouten: abstractieniveau ET? ET materie en energie: slechte resultaten 

Een zeer abstract en kunstzinnig beeld. Zo kan het ook al eens zijn met eindtermen. Naast de 

vertrouwdheid kan ook het abstractieniveau van de eindtermen een rol spelen in het behaalde 

resultaat. Zijn leerlingen in staat om op hun leeftijd dit abstractieniveau te halen? Slagen leraren erin 

om de juiste en correcte vertaalslag te maken? Leraren staan hier voor de moeilijke opdracht om vaak 

complexe zaken te moeten uitleggen zonder zelf hierbij vertaalfouten te maken. Dit betekent dat de 

leraar de inhoud grondig moet beheersen. Doet hij dit niet en maakt hij in de vertaalslag fouten, dan 

kunnen hardnekkige misconcepties ontstaan.  

 

Slide 18: weeffouten: motivatie en duiding? 

We hebben tijdens ons onderwijs bijzonder veel feiten geleerd. Hoeveel van deze feiten herinneren 

we ons nog? Wellicht herinneren we enkel deze die voor ons betekenis hebben. 

Onderwijs gaat niet enkel om feitenkennis, maar veelmeer over het opbouwen van inzichten. Dit 

betekent dat we met leerlingen relaties moeten leggen en aan de leerlingen moeten duiden welk 

belang het geleerde heeft. Als een leerling weet waarom hij over iets leert, zal hij ook meer 

gemotiveerd zijn en zal het geleerde ook langer beklijven. Wie hierover meer wil lezen, verwijs ik naar 

het boek van Kris Van den Brande: competenties voor de 21ste eeuw. 

 

Slide 19: weeffouten: diversificatie – creativiteit? 

Ons onderwijs is sterk in het differentiëren in de leergebieden taal en wiskunde. We passen het in 

mindere mate toe bij natuur, natuurwetenschappen en techniek. Toch zijn dit domeinen die zich 

uitstekend lenen om een grote variatie aan werkvormen gericht toe te passen. Een doordachte variatie 

aan werkvormen – en ik leg met opzet de nadruk op DOORDACHT – is enorm belangrijk om in te spelen 

op de diverse leerstijlen van leerlingen en om op die manier de leerlingen te motiveren. Maar het is 

nog belangrijker om nog meer de capaciteiten bij leerlingen aan de oppervlakte te krijgen. Door diverse 

benaderingswijzen doelbewust te kiezen en leerlingen goed te observeren, kunnen we veel informatie 

over leerlingen bekomen en kunnen leerlingen zichzelf ook beter leren kennen. Helaas passen we in 

het onderwijs nog maar al te graag de principes van ‘monocultuurteelt’ toe, we ‘voeden’ leerlingen 

met dezelfde voedingstoffen, die we achten goed te zijn voor de ‘gemiddelde leerling’. Daarom pleit 

ik voor diversificatie en creativiteit in onze onderwijsactiviteiten. 
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Slide 20: weeffouten: taal? 

Ik toon u een les begrijpend lezen met als onderwerp natuur. Ik toon u dit omdat tijdens de vele lessen 

natuur die ik zag, de leraar frequent op deze manier tewerk ging. Hij bracht de inhoud aan via een les 

begrijpend lezen. Het invullen van werkbladen mag niet de wijze zijn waarop inhouden worden 

aangereikt. 

Onze onderwijsactiviteiten – of het nu gaat over natuur, natuurwetenschappen of techniek – zijn geen 

taallessen! Taal is tijdens deze activiteiten een middel, uitermate belangrijk, doch geen doel. Versta 

me niet verkeerd: ik werkte ooit mee aan het taalbeleid van een lerarenopleiding. We moeten ons 

bewust zijn van het belang van taal in deze lessen en de nood aan taalontwikkelend onderwijs. 

 

Slide 21: weeffouten: remediering? 

Nu richt ik me even tot het lager onderwijs. De keren dat tijdens een les natuur of techniek een leerling 

voor taal- of wiskunderemediëring uit de klas werd gehaald, heb ik nooit durven tellen. Leerlingen 

krijgen remediëring – nogmaals oefenen van hetzelfde – tijdens onderwijsactiviteiten van 

wereldoriëntatie. De leerlingen worden voor een deel van de les uit de klas geplukt. Als ze terugkomen, 

hebben ze een aanzienlijk deel van de leerstof gemist en kunnen niet volgen. Hoe willen we dat deze 

leerlingen door natuur of techniek geboeid worden? En misschien is het net wel hier dat hun interesse 

ligt en waarvoor ze capaciteiten hebben. 

Heeft u ooit geweten dat een leerling uit een les Nederlands gehaald werd voor remediëring voor 

natuur? Ik althans niet. 

 

Slide 22: aanbevelingen 

Tot dusver een aantal mogelijke weeffouten. Graag formuleer ik 5 aanbevelingen.  

- Indien we eindtermen aanpassen, laten we dit doordacht doen. Laten we zeker niet aanpassen om 

aan te passen, maar kijken naar mogelijke oorzaken waarom leerlingen bepaalde eindtermen niet 

bereiken. 

- Laten we daarom eerst een grondige analyse maken van mogelijke weeffouten. 

- De voorbije jaren is STEM een hype geworden. Het ontbreekt veelal aan een visie op STEM. Ik pleit 

dan ook voor een visionaire visie op STEM, die we doordacht en met daadkracht invoeren. 

- We moeten blijvend inzetten op de professionalisering van leraren. 

- Samenwerking tussen alle betrokken partners is een must. 

 

Slide 23: tot slot 

Laten we samen weven aan ambities voor natuur, natuurwetenschappen en techniek. Samenwerking 

moet er zijn tussen basisonderwijs, secundair onderwijs, inspectie, pedagogische 

begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen en uitgeverijen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht! 

 

 

 

Elly Quanten 

16 juni 2016 


