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Voorwoord 
Voor u ligt het eindverslag van het vak Onderwijskundig Ontwerpen: Ontwerpbenaderingen. Het 
afgelopen half jaar hebben wij, Maaike Glimmerveen en Elisabeth Osterloh, hard aan dit project 
gewerkt. Omdat dit project is uitgevoerd voor een ‘echte’ opdrachtgever, Basisschool De 
Octopus, hebben wij de kans gekregen eens te kijken hoe de werkzaamheden van een 
onderwijskundig ontwerper er in de praktijk uitzien. Cocluderend kunnen wij zeggen dat er veel 
meer bij komt kijken dan dat wij van tevoren verwacht hadden. We hebben een aantal 
tegenslagen gehad, waardoor het project een andere vorm kreeg of vertraging opliep. Maar 
uiteindelijk zijn we tot een mooi eindresultaat gekomen en hebben we van deze tegenslagen 
alleen maar geleerd! Hiervoor willen wij een aantal mensen bedanken. 
Alleereerst natuurlijk Basisschool De Octopus, met in het bijzonder Arie Koning en Dick Fijlstra. 
Zij hebben ons de afgelopen maanden steeds erg enthousiast ontvangen en we hebben alle ruimte 
van hen gekregen om onze ideeën uit te voeren. Daarnaast willen Peter Koster en Ron Dorreboom 
van het Van der Capellen VMBO in Zwolle bedanken. Aangezien zij de praktijkruimten van hun 
school ter beschikking hebben gesteld, hebben wij de kans en ruimte gekregen ons ontwerp onder 
de juiste randvoorwaarden te ontwikkelen. 
Afsluitend willen wij Ard Lazonder bedanken voor zijn begeleiding. Hoewel we af en toe baalden 
van het steeds maar weer aanpassen van het verslag, is de uiteindelijke kwaliteit zeker verbeterd 
en kunnen we zeker terugkijken op leuke opdracht.
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Inleiding 
Vanuit basisschool De Octopus in Zwolle kwam in oktober de vraag of wij voor hoogbegaafde 
leerlingen uit groep zeven en acht een ‘snuffelstage’ konden ontwikkelen die theorie en praktijk 
met elkaar combineert. Na uitgebreid vooronderzoek zijn we uiteindelijk gekomen tot het 
ontwikkelen van een lessenserie over verkeerspleinen gebaseerd op het contructivisme. In deze 
lessenserie is het gelukt de praktijk te combineren met de theorie. De manier waarop de 
ontwikkeling van deze lessenserie is verlopen valt in dit verslag terug te vinden. 
 
In hoofdstuk 1 zal worden begonnen met het vooronderzoek, waarin de verschillende actoren die 
binnen het ontwerp een rol spelen aan bod komen. Hoofdstuk 2 gaat in op hoogbegaafdheid bij 
leerlingen uit groep zeven en acht van de basisschool. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens 
stilgestaan bij het constructivisme, de stroming waarop deze lessenserie is gebaseerd. Aan het 
ontwerp dat is gemaakt wordt in hoofdstuk 4  aandacht geschonken, waarna in hoofdstuk 5 stil 
wordt gestaan bij de werkelijke constructie van het ontwerp. In hoofdstuk 6 wordt afsluitend 
weergegeven wat de resultaten zijn van de evaluatie die wij hebben uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 1 Het vooronderzoek 

§1.1 Eerste opdrachtomschrijving 
Tijdens het eerste college voor het vak ‘Onderwijskundig Ontwerpen: Ontwerpopdracht’ (OO4) 
konden een aantal praktijkopdrachten worden uitgekozen. Ons groepje, bestaande uit Elisabeth 
Osterloh, Linda Frijlink en Maaike Glimmerveen, heeft voor het ontwikkelen van het een 
snuffelstage voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen gekozen. Deze opdracht is via de 
Wetenschapswinkel van de UT binnengekomen. De Wetenschapswinkel zou alleen bij het eerste 
contact met de opdrachtgever aanwezig zijn, maar zou verder niet betrokken zijn bij de 
begeleiding van de verdere opdracht. Men gaf wel aan geïnteresseerd te zijn in het eindproduct. 
 
De eerste omschrijving van de opdracht zag er als volgt uit: 
De openbare basisschool de Octopus uit Zwolle werkt samen met drie andere basisscholen om 
speciale onderwijsactiviteiten voor hoogbegaafde leerlingen te kunnen bieden op het gebied van 
taal (Spaans), techniek en wiskunde. Men wil groepen van ongeveer tien leerlingen (11 en 12 jaar 
oud) de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in enkele interessante thema’s en praktische 
toepassingen en vervolgens in de praktijk te bekijken wat ze tevoren hebben bedacht, uitgerekend 
of geleerd. Om een voorbeeld te noemen: in de bollenkweek worden wiskundige modellen 
gebruikt om de grond zo effectief mogelijk te gebruiken. Leerlingen zouden zich in deze modellen 
kunnen verdiepen en vervolgens bij een bedrijfsbezoek kunnen laten zien hoe het in de praktijk 
werkt. Er zijn contacten met het plaatselijke bedrijfsleven en met de gemeente, die graag zouden 
meewerken aan dergelijke stages. 
De basisschool wil graag ondersteuning om deze ‘snuffelstages’ verder vorm te geven. De school 
is op zoek naar één (of meer) uitgewerkt voorbeeld op het gebied van de natuurkunde of wiskunde. 
Dit voorbeeld zou kunnen bestaan uit een overzicht van interessante thema’s en toepassingen, 
mogelijkheden in het plaatselijke bedrijfsleven om te thema’s te onderzoeken en ook een format 
waarmee deze leerlingen met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan. 
 
Het uiteindelijke product zou er volgens de opdrachtgever als volgt uit moeten zien: 
Enkele voorbeeldcases van ‘snuffelstages’ voor hoogbegaafde leerlingen rondom interessante 
thema’s en toepassingen van wiskunde en natuurkunde in het bedrijfsleven. De Octopus hoopt dat 
de snuffelstages een voorbeeld kunnen zijn voor andere basisscholen om kinderen op jonge 
leeftijd al warm te laten lopen voor exacte vakken/vraagstukken.  
 
Aan de hand van deze omschrijving hebben wij de opdracht gekozen, reden was dat de link 
onderwijs en bedrijfsleven ons erg interessant leek. Daarnaast heeft Elisabeth in het collegejaar 
‘03-‘04 stage gelopen bij Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), waar zij zich bezig heeft 
gehouden met hoogbegaafde leerlingen en op deze manier al een behoorlijke hoeveelheid 
voorkennis over deze doelgroep heeft. 
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§1.2 De Betrokkenen 
Bij het ontwerpen van de snuffelstage worden een aantal betrokkenen, waarmee moet worden 
samengewerkt en die van invloed zijn op het proces, onderscheiden. Hieronder zullen deze 
betrokkenen worden besproken: 
 
§1.2.1 De Wetenschapswinkel 
De opdracht is via de Wetenschapswinkel op de UT terecht gekomen. Meteen in het begin van 
het ontwerpproces is daarom een gesprek geweest met de Wetenschapswinkel. Hierin is onder 
andere de inhoud van het vak OO4 uitgelegd en is de opdracht besproken. De Wetenschapswinkel 
heeft op dat moment, nogmaals, aangegeven ons vrij te laten tijdens het ontwerpproces, maar gaf 
wel aan geïnteresseerd te zijn in het eindproduct. Dit verslag zou eventueel als voorbeeld kunnen 
dienen voor soortgelijke opdrachten die bij de Wetenschapswinkel binnen komen. 

§1.2.2 Basisschool ‘De Octopus’ 
In het cursusjaar ‘89-’90 opende Basisschool De Octopus haar deuren. De visie en missie van 
deze openbare basisschool is dat alle kinderen, ongeacht cultuur, religie of huidskleur in een sfeer 
van geborgenheid en veiligheid naar school kunnen gaan. De school vind het erg belangrijk dat 
elk kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau. Het onderwijs wordt 
daarom zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind.  
Een andere doelstelling is dat de school laagdrempelig moet zijn, waarbij ouders, leerlingen en 
leerkrachten samen voor een gemeenschappelijk doel werken; de ontwikkeling van de leerling. 
Een subvisie van de school is de integratie van techniek in het basisonderwijs. Gebleken is dat er 
grote behoefte is aan technisch geschoold personeel, maar ook dat er steeds minder jongeren 
kiezen voor een technisch beroep. Basisschool De Octopus wil daarom kinderen al op jonge 
leeftijd in allerlei opzichten in aanraking laten komen met techniek, op deze manier hoopt de 
school haar leerlingen al op jonge leeftijd te interesseren voor de techniek. Er is daarom een 
mogelijkheid in het lesprogramma opgenomen extra aandacht te geven aan techniek. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de school zullen kort een aantal (jaarlijkse) activiteiten worden 
beschreven: 

• Het Europese Programma, dit is een samenwerkingsverband met scholen uit België, 
Frankrijk, Engeland, Hongarije en Oekraïne, waarbij voor de verschillende 
leeftijdsgroepen internationale activiteiten worden georganiseerd. Speciaal voor dit 
programma heeft de school een Engelse taalassistent uit een Europees land in dienst, die 
de leerlingen vanaf groep 7 taallessen geeft. 

• Vredeseducatie, de school heeft een oorlogsmonument in Zwolle geadopteerd. Elk jaar 
wordt door de leerlingen bij dit monument de oorlog herdacht en kunnen er vragen over 
de oorlog aan genodigden worden gesteld. 

• Elk jaar worden er schoolreisjes, schoolkampen, sportdagen en excursies voor de 
leerlingen georganiseerd.  

• Het aanbieden van Columbuslessen, dit zijn lessen die (hoog)begaafde leerlingen naast 
het reguliere onderwijsprogramma een stuk verdieping en verbreding aanbieden. (zie 
§1.3) 
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§1.2.3 De kennisstad Zwolle 
De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een 
industriële samenleving naar een kennis samenleving. In het industriële 
tijdperk waren het vooral het gebruik en de handel in fysieke producten die 
zorgden voor een concurrerende plek in de maatschappij. In de huidige 
samenleving komt de productiefactor kennis steeds meer op, dit betekent 
dat het geld tegenwoordig wordt verdiend met de handel in ideeën en technologieën. Vandaar dat 
tijdens de Europese Raad in Lissabon in 2000 de ambitie werd uitgesproken dat de EU in 2010 
uitgegroeid zou zijn tot de meeste concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld. De 
Nederlandse regering heeft op dat moment aangegeven binnen de Unie tot de kopgroep te willen 
behoren. 
Voortbordurend op de ambitie van Lissabon en de rol die Nederland daarbij wil spelen, heeft de 
Gemeente Zwolle een deel van haar beleid gericht op de intensivering van verschillende aspecten 
van kennis. In oktober 2002 verscheen er in de Zwolse Courant een artikel dat de lokale politiek 
Zwolle als kennisstad op de kaart wil zetten. Ook heeft de gemeente Zwolle in de nota 
economisch beleid 2004-2009 aangegeven dat de samenwerking tussen de Zwolse 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet worden verbeterd. ‘Om van Zwolle een 
kennisstad te maken, passend bij de traditie van Thorbecke en Bartjens, zal de lokale overheid 
een innovatieve overlegstructuur moeten creëren met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 
het onderwijsveld’ (nota economisch beleid 2004-2009) 
Bij het ontwikkelen van Zwolle als kennisstad wordt de nadruk op twee doelgroepen gelegd: 

• De jongeren; door een nieuw jeugdbeleid moet het zogenaamde braindrain, het 
wegtrekken van ‘slimme’ jongeren, worden voorkomen. Het nieuwe beleid moet ervoor 
zorgen dat het een voorrecht wordt in Zwolle op te groeien en talenten te ontwikkelen. 

• Creatieve mensen; Ook mensen met innovatieve ideeën moeten voor de stad behouden 
blijven. Creativiteit en innovativitiet zorgen in een kennisintensieve samenleving voor 
een goed klimaat voor de toename van werkgelegenheid. 

Daarnaast is het doel van het onderwijsbeleid van Zwolle vastgelegd in de volgende missie: alle 
jongeren in Zwolle krijgen een goede economische en sociale startpositie, die aansluit bij hun 
persoonlijke talenten; voor volwassenen zijn er goede mogelijkheden om zich te ontwikkelen en 
om achterstanden in te halen; en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zit een gestroomlijnde 
aansluiting, die zorgt voor wederzijdse impulsen.(Wijs,2005) 
Basisschool De Octopus wil graag inspelen op de ambitie van de gemeente Zwolle een kennisstad 
te worden. De school wil de Columbuslessen (zie §1.3) uitbreiden, door de leerlingen de 
mogelijkheid te geven de kennis, die ze tijdens de Columbuslessen opdoen, in het bedrijfsleven in 
praktijk te brengen door middel van ‘snuffelstages’. Aangezien de gemeente Zwolle in haar 
economisch beleid 2004-2009 heeft aangegeven dat de samenwerking tussen de Zwolse 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet worden verbeterd, hoopte De Octopus dat de 
gemeente de school zou steunen of zelfs subsidiëren bij de ontwikkeling van de stages. Helaas 
zag de gemeente geen meerwaarde in de plannen voor de ontwikkeling van de snuffelstage. De 
reactie van wethouder Pot van onderwijs was als volgt ‘In de situatie dat stages een verplicht 
onderdeel vormen van een opleiding, kunnen wij ons voorstellen dat scholen ons benaderen om 
richting bedrijfsleven te vragen voor het realiseren van stageplaatsen. Voor uw basisschool is 
deze situatie echter niet van toepassing’(januari 2005) (bijlage III)  
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§1.2.4 Het bedrijfsleven 
Er zijn in het Zwolse bedrijfsleven een aantal bedrijven die interessant zijn voor een snuffelstage 
voor de basisschoolleerlingen. Tijdens het zoektraject zijn een aantal bedrijven genoemd die 
interessant zouden kunnen zijn. Zo leek vrachtwagenproducent Scania erg interessant, maar 
bijvoorbeeld ook de waterzuivering, het Zwolse Sophia Ziekenhuis en PRO Rail. 
Zowel naar het ziekenhuis, Pro Rail en Scania zijn brieven gestuurd met de vraag of het mogelijk 
was een snuffelstage bij in hun instelling te gaan ontwerpen. Van PRO Rail en van het Zwolse 
Ziekenhuis is er nooit een reactie geweest. 
 Scania stond niet meteen negatief tegenover het idee van een snuffesltage, maar helaas kwam 
ook van Scania een afwijzing binnen. Volgens Scania kon een stage voor basisschoolleerlingen in 
hun bedrijf niet doorgaan: De werkzaamheden bij Scania zijn specifiek en eisen een zekere mate 
van technisch inzicht. Daarbij komt dat de omstandigheden in de fabriek aan hoge 
veiligheidseisen moeten voldoen. Derhalve kunnen wij en willen wij de verantwoording van 
kinderen van de basisschoolleeftijd niet op ons nemen.(zie bijlage IVb) 
Uiteindelijk is het niet gelukt om bedrijven zover te krijgen hun deuren open te stellen voor een 
snuffelstage. Bedrijven zien basisschoolleerlingen niet als hun doelgroep en het is erg moeilijk te 
voldoen aan de arbeidsvoorwaarden. 

§1.2.5 Van der Capellen VMBO 
Toen duidelijk werd dat het niet mogelijk was een bedrijf bereid te vinden haar deuren open te 
stellen voor een snuffelstage voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen, moest er naar andere 
oplossingen worden gezocht. Basisschool De Octopus heeft sinds een aantal jaren contact met de 
Van der Capellen Scholengemeenschap, afdeling VMBO. De Scholengemeenschap heeft al een 
aantal keren haar praktijkruimtes beschikbaar gesteld aan de basisschool. Op het moment dat de 
optie stage bij bedrijven niet mogelijk bleek, is besloten de snuffelstage te ontwerpen met behulp 
van de faciliteiten van Van der Capellen. De mogelijkheden voor de uitwerking van de 
snuffelstage zijn bij Van der Capellen net zo groot als bij een bedrijf, of zoals Arie Koning het 
verwoorde: Voertuigentechniek of robotica in de praktijkruimtes van de VMBO school is net zo 
interessant als snuffelen bij Scania.(26-01-2005) 
Hieronder zal een korte schets van de Van der Capellen VMBO worden gemaakt, om op deze 
manier helder te krijgen in welke omgeving de stage uiteindelijk ontworpen zal worden. 
Op de voorkant van de folder voor de ouders van potentiële nieuwe leerlingen staat het volgende: 
Vooruitkomen. Daar draait alles om op Van der Capellen VMBO. Dit is de school waar je 
ontdekt wat jou talent is. En wat 
voor moois je daarmee kunt doen. 
Zodat je trots en zelfverzekerd de 
toekomst tegemoet kunt 
gaan.(informatiefolder ouders 2005) 
Dit citaat maakt goed duidelijk dat 
er voor de leerlingen van Van der 
Capellen VMBO veel 
mogelijkheden liggen om te ontdekken wat hun talent is.    Figuur 1, het onderwijsaanbod   
Op het Van der Capellen wordt op het gebied van Techniek, Economie en Zorg en Welzijn 
onderwijs aangeboden. Zie figuur 1 voor het algehele overzicht van het aanbod.  
Deze school voor Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO) wil haar leerlingen 
graag de kans geven zich in alle sectoren te zoveel mogelijk (zichtbaar) te ontwikkelen. Er zijn 
hiervoor veel en uitgebreide praktijkruimtes aanwezig. Op deze manier kunnen de VMBO-
leerlingen, die het beste uit de verf komen in de praktijk, letterlijk laten zien wat ze kunnen.  
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De aanwezigheid van de vele uitgebreide praktijkruimtes in de school maakt de school tot een 
interessante locatie voor de snuffelstage. Hoewel de (hoog)begaafde leerlingen een heel andere 
doelgroep zijn dan de VMBO-leerlingen, kunnen de praktijkruimtes van de school toch voor 
hetzelfde doel worden gebruikt; in de praktijk laten zien wat je kunt. Het verschil tussen de 
VMBO-leerlingen en de (hoog)begaafde leerlingen is echter dat deze laatste groep achter deze 
praktijk een bepaalde hoeveelheid theorie verwerkt. Duidelijk is dat de snuffelstage ontwikkeld 
zal gaan worden in de praktijkruimtes van de sector techniek. Welk onderwerp precies gekozen 
gaat worden zal in de ontwerpfase blijken. 
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§1.3 De Columbuslessen  
Een van de visies van Basisschool De Octopus is dat elk kind de mogelijkheid moet krijgen zich 
te ontwikkelen op zijn of haar niveau. Vandaar dat de school adaptief onderwijs aanbiedt, dit 
betekent dat er in het onderwijs aandacht is voor alle kinderen. De school besteedt daarom naast 
de zorg aan ‘kinderen aan de onderkant’, ook zorg aan de kinderen die ver boven gemiddeld 
presteren. Voor deze laatste groep kinderen zijn de, hieronder beschreven, Columbuslessen 
ontwikkeld. 

§1.3.1 Het Columbusles-traject 
Het traject dat leerlingen, die de Columbuslessen volgen, doorlopen kan in vier fasen worden 
ingedeeld: 

1. Om te kunnen beoordelen of een kind (hoog)begaafd is werkt Basisschool de Octopus 
met een Leerlingvolgsysteem, via signaleringslijsten wordt door de leerkracht en ouders 
bijgehouden hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. (zie bijlage Ia) Aanleiding voor het 
invullen van deze lijsten kan zijn: 

       -     hele goede schoolresultaten van de leerling 
 -     minder goede schoolresultaten, maar leerlingen die opvallen door een brede                    
belangstelling, ‘pientere opmerkingen’, een originele kijk op problemen, gevoel voor 
humor. 

        -     Opmerkelijke talenten op specifiek gebied 
       -     Signalen van de ouders 
2. Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat een leerling mogelijk (hoog)begaafd is, 

wordt overgegaan op het diagnostisch handelingsprotocol. In deze fase wordt de 
bovenstaande signaleringslijst nogmaals ingevuld, maar dan uitgebreider. Daarnaast 
krijgt ook de betreffende leerling een vragenlijst (zie bijlage Ib)  De volgende 
onderwerpen worden in deze vragenlijst in beeld gebracht: 
- het algemeen leervermogen 
- leer- en werkhouding 
- gedrag t.o.v. de leerkracht 
- medeleerlingen  
Bij twijfel of een leerling echt hoogbegaafd is kan daarnaast een psychodiagnostisch 
onderzoek worden gedaan. (Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van hoogbegaafdheid) 

3. Als blijkt dat een leerling (hoog)begaafd is wordt bekeken welke extra begeleiding nodig 
is. Deze begeleiding kan bestaan uit: 
- Versnellen; De leerling krijgt de kans de leerstof in kortere tijd te doorlopen. Dit kan 

door de leerling klas over te laten slaan, de leerling binnen de jaargroep doorgaan te 
laten gaan met leerstof. Daarnaast kan ervoor worden gekozen de leerling in eigen 
tempo de basisstof te laten doorlopen of de leerling alleen de basisleerstof te laten 
doorlopen welke het nog niet beheerst. 

- Verrijken; Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verdieping en verbreding. 
Bij verdieping wordt binnen hetzelfde vakgebied, waarmee alle leerlingen bezig zijn, 
gekeken naar de mogelijkheden tot differentiatie. Bij verbreding krijgt de leerling de 
leerstof aangeboden die buiten allee reguliere aanbod valt. (geen leerstof aanbieden 
die nog behandeld gaat worden.)  

Om in te spelen op de verbreding van het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen, 
werden in het verleden voor alle leerlingen in Zwolle pluslessen georganiseerd. In deze 
pluslessen werd een thema behandeld dat niet in de lespakket van de Basisscholen of het 
Voortgezet Onderwijs werd aangeboden. Het nadeel van deze lessen was dat de lessen 
slechts acht weken per jaar werden aangeboden zodat er geen continuïteit in de lessen zat. 
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Daarnaast konden er slechts twee leerlingen per school deelnemen en was de locatie en 
het vervoer naar de pluslessen een probleem.  
Vandaar dat er door drie Basisscholen, De IJsselhof, De Markesteen en De Octopus, 
welke alledrie in dezelfde Zwolse wijk liggen, werd besloten samen pluslessen voor 
groep 7 en 8 aan te gaan bieden; De Columbuslessen.  
De kinderen die aan deze lessen meedoen worden geselecteerd op basis van het 
Leerlingvolgsysteem en het Diagnostisch onderzoek. Wanneer uit deze onderzoeken 
blijkt dat een leerling (hoog)begaafd is, mag de leerling daarna zelf beslissen of het, na 
het volgen van een introductieles, de lessen gaan volgen. De ouders moeten hiervoor dan 
wel toestemming hebben verleend en �25 willen bijdragen. Wanneer leerlingen definitief 
beginnen met het volgen van de lessen moeten ze een contract ondertekenen, dit zorgt 
voor extra motivatie. 

4. Uiteindelijk wordt de lessen geëvalueerd. Allereerst wordt de kennis die in de 
Columbuslessen is opgedaan getoetst aan de hand van ‘tentamens’ en observaties, de 
resutaten hiervan worden weergegeven de rapporten van de Columbusleerlingen. 
Daarnaast vinden er evalueerde gesprekken plaats met de kinderen en is er een gesprek 
met de groepsleerkracht en de ouders. 

§1.3.2 De invulling van de Columbuslessen 
In de groepen 7 en 8 worden de Columbuslessen aangeboden. Er 
zijn drie verschillende soorten lessen te onderscheiden, 
Wiskunde, Spaans en Electronica. Aan de hand van de prestaties 
van de leerling, en overleg met de groepsleerkracht en de ouders wordt besloten aan welke 
les(sen) de betreffende (hoog)begaafde leerling gaat deelnemen. Het kan zijn dat een leerling erg 
hoog scoort op de alfa vakken en daarom wordt geselecteerd voor de Columbuslessen Spaans. 
Wanneer een leerling hoog scoort op de beta vakken en daarom wordt gelecteerd voor de 
Columbuslessen Techniek en/of Wiskunde. Een combinatie is (in uitzonderlijke gevallen) ook 
mogelijk. Hieronder zullen de drie Columbuslessen worden uitgewerkt: 

- Wiskunde, georganiseerd door Basisschool De IJsselhof; Hierbij wordt gebruik gemaakt 
‘wisschriften’ en er worden wiskundelessen gegeven door een wiskundedocent van een 
Zwolse scholengemeenschap. De bedoeling van deze lessen is het meer inzicht krijgen in 
processen, het logisch denken te bevorderen en de leerling de mogelijkheid geven relaties 
te leggen tussen de lessen en de wereld om de leerling heen. 

- Spaans, georganiseerd door Basisschool De Markesteen; Bij deze lessen wordt van de 
methode ‘ASI-es’ gebruik gemaakt. Doel van deze lessen is het bevorderen van de 
leer/werkinspanning en discipline. Daarnaast is gekozen voor de Columbuslessen Spaans 
omdat Spaans, naast Engels een wereldtaal is, ook wordt Spaans niet aangeboden op de 
middelbare school waardoor er geen gevaar van overlap is. 

- Techniek, georganiseerd door Basisschool De Octopus; Er wordt in deze lessen gebruik 
gemaakt van de methode ‘Novice License’. Evenals bij wiskunde is het doel van deze 
lessen het meer inzicht krijgen in processen, het logisch denken bevorderen en de leerling 
de mogelijkheid geven relaties te leggen tussen de lessen en de wereld om de leerling 
heen. 

Op vaste tijdstippen in de week worden de verschillende lessen het gehele jaar door gegeven, 
daarnaast zijn er regelmatig gastlessen over ruimtevaart, meteorologie, energie of navigatie.  
De snuffelstage die voor deze opdracht ontworpen zal gaan worden krijgt een technisch 
onderwerp, vandaar dat hieronder kort zal worden omschreven hoe een Columbusles Techniek er 
in de praktijk uit ziet.(zie ook bijlage II, samenvatting Columbusles) 
Er is een groep van tien tot twaalf leerlingen geselecteerd voor de Columbuslessen Techniek, 
deze leerlingen komen van de drie verschillende basisscholen. Elke vrijdagmiddag  komen de 
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leerlingen samen voor een uurtje les over een technisch onderwerp. De lessen worden gegeven 
door de Directeur van Basisschool De Octopus Dhr. Fijlstra, die in zijn vrije tijd radioamateur is 
en hierdoor op het gebied van electronica vrij veel weet. Daarnaast wordt hij ondersteund door 
een aantal ‘technische mannen in de VUT’. In twee groepjes van tien leerlingen krijgen de 
leerlingen afwisselend theorie en praktijk te verwerken. Dhr. Fijlstra begint vaak met een stuk 
theoretisch onderbouwing, waarbij hij werkbladen van de methode ‘Novice License’ gebruikt. 
Vervolgens nemen zijn ‘technische collega’s’ het over en gaan met de leerlingen in praktijk 
brengen wat ze in de theorie hebben geleerd. Na een lessenreeks krijgen de leerlingen een 
‘tentamen’ over de in de lessen behandelde stof, waaruit blijkt of ze verder kunnen met een nieuw 
verdiepend onderwerp. 
Het idee van de Columbuslessen is, samenvattend, het combineren van theorie en praktijk. De 
groep hoogbegaafde leerlingen is erg goed in het opnemen van theorie. Het probleem is echter dat 
de leerlingen wat meer moeite hebben met het in praktijk brengen van het geleerde, vooral 
samenwerken is hierbij een probleem. Door het combineren van theorie en praktijk worden de 
leerlingen gestimuleerd praktisch bezig te zijn en samen te werken met andere leerlingen op hun 
eigen niveau. 
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§1.4 De Snuffelstage 
Nu de opdracht steeds specifieker wordt en we een locatie voor de ‘snuffelstage’ gevonden 
hebben, hebben we ook het onderwerp kunnen bepalen. Na de faciliteiten gezien en de 
verschillende vakdocenten op het Van de Capelle College gesproken te hebben, hebben wij in 
overleg met onze opdrachtgevers het onderwerp ‘Verkeersplein’ gekozen. 
 
De leerlingen van de Columbuslessen zullen door middel van een lessenserie van +/- 8 lessen 
kennis maken met de techniek van een verkeersplein. Het onderwerp zal zowel theoretisch als 
praktisch benaderd worden en er zal voldoende ruimte zijn voor zelfstandig werk. 
 
De lessenserie zal beginnen met een excursie naar een verkeersplein. De leerlingen hebben op dat 
moment nog geen extra informatie buiten hun eigen voorkennis omtrent dit onderwerp en het is 
dan ook voornamelijk bedoeld om de kinderen te ‘triggeren’.  
 
De resterende lessen zullen afwisselend theoretisch en praktisch van aard zijn. Qua theorie is de 
doelstelling, dat de kinderen aan het eind van de lessenserie een vrij gedetailleerd beeld hebben 
hoe een verkeersplein in elkaar steekt en op basis waarvan de stoplichten bepaalde signalen 
geven. 
In de praktijk zullen de kinderen kennis maken met een modelverkeersplein en hier allerlei 
handelingen mee verrichten. Ook zullen zij uiteindelijk zelf een eigen ‘verkeersplein’ in elkaar 
knutselen met werkende lichtjes. 
Voor de invulling van deze lessen krijgen wij hulp van respectievelijk de techniekdocent en de 
elektrodocent van het Van de Capelle College. 
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§1.5 De uiteindelijke probleemstelling 
Uiteindelijk komen wij tot de volgende randvoorwaarden: 

- De snuffelstage moet passen in de Columbuslessenreeks, 
- De snuffelstage moet voor de (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van de 

basisschool uitdagend genoeg zijn, 
- De snuffelstage moet geschikt zijn voor een groep van tien tot twaalf (hoog)begaafde 

leerlingen, 
- De snuffelstahe moet de hoogbegaafde leerlingen uitdagen op een praktische manier 

samen te gaan werken, 
- De snuffelstage moet op een, voor de (hoog)begaafde leerlingen, verdiepende manier 

theorie en praktijk combineren, 
- De snuffelstage dient als verbreding naast het algemene lesprogramma, 
- De snuffelstage-lessen moeten kunnen worden gegeven door docenten van Basisschool 

de Octopus, welke ondersteund worden door een aantal techneuten in de VUT, 
- De snuffelstage heeft een technisch onderwerp; Verkeerspleinen, 
- De snuffelstage moet passen binnen het aanbod aan praktijkruimten op het Van der 

Cappelen VMBO, 
- De ontwerp van de snuffelstage moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

 
Hieruit komt de volgende opdrachtomschrijving: 
 
Openbare Baissschool De Octopus uit Zwolle werkt samen met drie andere basisscholen om 
speciale onderwijsactiviteiten voor (hoog)begaafde leerlingen te kunnen bieden; De 
Columbuslessen. Voor de Columbuslessen op het gebied van de techniek wil men groepen van 
tien leerlingen de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in de werking van verkeerspleinen en de 
praktische toepassingen daarvan. Vervolgens wil men de leerlingen de mogelijkheid geven in de 
praktijk te gaan bekijken wat ze in theorie hebben geleerd of bedacht. 
Via het Van der Capellen VMBO in Zwolle zijn er mogelijkheden de theorie over verkeerspleinen 
in de praktijk te brengen.  
Basisschool De Octopus wil graag ondersteuning bij de uitwerking van een ‘snuffelstage’ over 
verkeerspleinen. 
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Hoofdstuk 2 (Hoog)begaafdheid 

§2.1 Kenmerken (hoog)begaafdheid 
 
Over het verschijnsel (hoog)begaafdheid bestaat nog veel onbegrip en onwetendheid. Niet met 
alle hoogbegaafden gaat het namelijk automatisch goed. In tegendeel zelfs: een groot deel van 
hen, vooral kinderen, kampt met problemen op geestelijk en sociaal gebied. De laatste jaren is er 
gelukkig steeds meer kennis verzameld over de factoren die ertoe leiden dat hoogbegaafden gaan 
onderpresteren, gedeprimeerd raken of te maken krijgen met andere klachten van psychische en 
lichamelijke aard. Zonder goede begeleiding blijven de kinderen echter met de problemen zitten 
en zullen zij ook als volwassenen hier hinder van ondervinden.  
 
Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, maar over het algemeen wordt de 
omschrijving van Renzulli (1979) gebruikt. Deze omschrijving gaat er van uit, dat de persoon 
naast een hoge intelligentie ook over enkele persoonskenmerken moet beschikken. De 
omschrijving luidt als volgt: 
 
� Hoge intellectuele vermogens: meestal wordt een grens van een IQ van 130 of hoger 

gehanteerd. 
� Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te 

volbrengen. 
� Creatief vermogen: creatief zijn in het oplossen van problemen. 
 
Als aanvulling op deze definitie, hebben Mönks, Heller en Gagné modellen ontwikkeld die naast 
de cognitieve factoren van Renzulli andere niet-cognitieve factoren beschrijven die kenmerkend 
zijn voor hoogbegaafdheid. 
 
Mönks (1993) heeft zijn model toegespitst op kinderen en onderscheidt drie factoren die 
betrekking hebben op de positieve invloed van de omgeving van de kinderen (gezin, school en 
vrienden). 
Zolang het kind binnen het gezin functioneert gaat alles meestal goed. De meeste ouders, vaak 
zelf hoogbegaafd, gaan in op wat het kind aangeeft en hun zoon of dochter mag zich in zijn of 
haar eigen tempo ontwikkelen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat het kind al leest en 
rekent ruim voordat het naar school gaat.  
En dan breekt eindelijk de eerste schooldag aan. Een hoogbegaafd kind kijkt hier vaak al weken 
naar uit: eindelijk écht leren. Maar in groep 1 en 2 is er nog geen sprake van echt leren in de zin 
van lezen, rekenen en schrijven. In veel gevallen is dit een enorme teleurstelling voor 
hoogbegaafde kinderen. In hun ogen wordt er alleen gespeeld. En dan vaak ook nog met puzzels 
en ander speelgoed waar zij thuis al 'uitgegroeid' zijn.  
Bovendien merken ze al heel snel dat ze 'anders' zijn dan de klasgenoten: andere interesses 
(dinosauriërs, de 2e wereldoorlog, sterren en planeten, de natuur), ander taalgebruik ('dure' 
woorden), andere grapjes (veel woordgrapjes) en het stellen van een heel afwijkend soort vragen 
("waarom moeten we eerst leven als we toch allemaal dood gaan?").  
Kortom, er is een duidelijk verschil tussen het hoogbegaafde kind en de rest van de leerlingen in 
de groep. En je kunt pas werkelijk contact maken met anderen als er een gezamenlijke interesse 
is, een zelfde manier van denken, je herkenning vindt bij die ander. Met andere woorden: er moet 
overlap zijn in de psychologische leefwereld. 
 



 17 

                    
figuur 2: Model van Mönks 

 
 
 
 
Het model van Heller (2000) gaat verder in het onderscheiden van kenmerken en factoren van 
hoogbegaafdheid. Ook in dit model zijn de niet-cognitieve factoren medebepalend voor de manier 
waarop de hoogbegaafdheid uiteindelijk tot uiting komt. Zo zal een leerling met een hoge 
intelligentie met faalangst minder goed presteren dan een leerling met hetzelfde hoge intelligentie 
niveau zonder faalangst. 
 
 

 
Figuur 3: Model van Heller & Hany 
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Het model van Gagné (1991) is vergelijkbaar met dat van Heller & Hany. Gagné gaat er ook 
vanuit dat er verschillende factoren zijn die meespelen in het bepalen of een hoogintelligent 
persoon ook tot uitzonderlijke prestaties komt. Hij onderscheidt onder andere ‘giftedness’ en 
‘talent’. ‘Giftedness’ onderscheidt zich van ‘talent’ door het feit dat het eerste is aangeboren en 
min of meer spontaan ontwikkelt. Talent is het uitzonderlijk goed beheersen van systematische 
vaardigheden en kennis van een bepaald onderwerp.  
In dit model heeft de aangeboren gave de rol van ‘raw material’ voor talent. Uit deze gaven 
kunnen zich door middel van leren, trainen en oefenen bepaalde talenten ontwikkelen. Dit proces 
wordt ondersteund (of gehinderd) door twee factoren (katalysatoren): de intrapersoonlijke- en de 
omgevingskatalysator.  
 
 

 
figuur 4: Model van Gagné 

 
Alle drie de modellen gaan ervan uit dat hoogbegaafde leerlingen uitblinken op de verschillende 
gebieden. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Er zijn ook hoogintelligente leerlingen die 
uitblinken op een bepaald vakgebied. In dat geval spreekt men niet over hoogbegaafde maar over 
begaafde leerlingen.  
Deze begaafde leerlingen hebben echter over het algemeen met dezelfde problemen te kampen en 
worden daarom vaak als hoogbegaafden behandeld en begeleid. 
 
Jammer genoeg denken veel scholen en instanties nog steeds dat hoogbegaafdheid uiterst 
zeldzaam is. Dit is niet het geval. Uitgaande van het hoge intelligentieniveau van een IQ van 130 
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of hoger gaat het om een percentage van 2,5% van de populatie (hoogbegaafden). Als er gekeken 
wordt naar het percentage leerlingen dat eigenschappen van hoogbegaafdheid bezit, begaafden 
dus, gaat het om een percentage van 10% van de populatie. 
Omgerekend naar een klas van 25 kinderen wil dat dus zeggen dat er in ongeveer elke tweede 
klas een kind zit dat hoogbegaafd is en dat er in elke klas 2 á 3 begaafde kinderen zitten.   
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§2.2 Eigenschappen en profielen van (hoog)begaafde kinderen 

§3.2.1 Eigenschappen 
Het is moeilijk om te spreken over de eigenschappen van hoogbegaafde kinderen, omdat deze 
eigenschappen erg uiteenlopen, per kind in verschillende mate aanwezig zijn en soms zelfs 
tegenovergesteld zijn. Zo is de ene hoogbegaafde sociaal erg sterk, terwijl de ander juist grote 
moeite heeft zijn of haar plek te vinden. Ook zijn er kinderen die bovenmatig presenteren, terwijl 
een grote groep hoogbegaafden juist onder de maat presteert, de zogenoemde onderpresteerders. 
 
Er is echter wel een lijst samen te stellen van eigenschappen die veel voorkomen en ook veel 
genoemd worden in de literatuur. Hoogbegaafden hoeven niet aan al deze eigenschappen te 
voldoen en het bezitten van één of meerdere eigenschappen hoeft zeker niet te betekenen dat de 
persoon in kwestie hoogbegaafd is. 

• Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)  

• Vroege ontwikkeling  

• Uitblinken meerdere gebieden  

• Gemakkelijk kunnen leren  

• Goed leggen van (causale) verbanden  

• Makkelijk kunnen analyseren van problemen  

• Het maken van grote denksprongen  

• Voorkeur voor abstractie  

• Hoge mate van zelfstandigheid  

• Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie  

• Creatief/origineel  

• Perfectionistisch  

• Apart gevoel voor humor  

• Hoge mate van concentratie  

 

§2.2.2 Profielen 
Elk kind is anders, ook als dat kind hoogbegaafd is. Hoogbegaafde kinderen delen veel 
eigenschappen, maar nog meer eigenschappen komen in meer of mindere mate voor, verschillen 
erg of zijn zelfs tegenstrijdig bij elk verschillend kind.  
Een tweedeling die vaak wordt gemaakt is die van goedpresenterende en onderpresteerders. Maar 
ook binnen deze twee groepen komen nog veel verschillen voor. Door Betts & Nijhart (1988) zijn 
de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen beschreven in profielen. Zij komen op zes 
profielen: 
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1. De succesvolle leerling 
Deze (hoog)begaafde leerling levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico 

en zoekt bevestiging van de leerkracht.  

2. De uitdagende leerling  
Deze leerling is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote 

stemmingswisselingen, maar is eerlijk en direct.  

3. De onderduikende leerling 
Deze leerling ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale 

acceptatie en wisselt in vriendschappen.  

4. De drop-out 
Deze leerling is creatief, maar neemt onregelmatig deel aan onderwijs, zoekt 

buitenschoolse uitdaging, isoleert zich zelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, 

bekritiseert zichzelf en anderen.  

5. De leerling met leer- en/of gedragsproblemen 
Deze leerling werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder, verstoort en reageert af.  

6. De zelfstandige leerling 
Deze leerling heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen 

doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt 

risico.  

 
(Zie bijlage VI voor een volledige uitwerking van de verschillende profielen.) 
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§2.2.3 Interviews 
 
Om een beeld te krijgen met wat voor leerlingen wij te maken hebben, hebben wij een aantal 
leerlingen uit de plusklas geïnterviewd. Het betrof vijf jongens in de leeftijd van 11 en 12 jaar, die 
extra lessen volgden met het onderwerp techniek en soms wiskunde. Daarnaast hebben wij ook de 
remedial teacher gesproken die zich bezig houdt met de hoogbegaafde kinderen op school. 
 
Kort zal per leerling aangegeven worden wat er uit het interview naar voren kwam (zie bijlage 
VII voor de vragenlijst). Vervolgens zal ook een samenvatting van het gesprek met de remedial 
teacher Marjan Lamberts gegeven worden (zie bijlage VIII voor het volledige interview). 
 
Wouter; leerling Columbusles 
De Columbuslessen zijn een beetje te saai naar zijn zin. Hij zou liever meer dingen zelf doen en 
ontdekken (proefjes enz.) en minder luisteren. Ook het huiswerk vindt hij wat veel en soms lastig. 
Hij kan zich niet voorstellen dat je heel veel moet lezen en dan ook nog alles moet kunnen 
onthouden. 
 
Wat hem leuk lijkt om meer over te weten zijn machines en hoe ze werken (kettingreactie?). Ook 
zou hij graag willen weten hoe een motor (van een auto bijvoorbeeld) precies werkt en er van 
binnen uit ziet. Als hij iets nieuws leert wil hij zeker ook de theorie erachter kennen maar het is 
niet leuk om naar hele lange verhalen te luisteren. Liever heeft hij dat het een beetje afgewisseld 
wordt. 
 
Verder vindt hij het normaal dat hij ‘slimmer’ is dan de andere kinderen in zijn klas. Ook de 
andere kinderen denken er volgens hem zo over. Extra werk vindt hij leuk om te doen en hij let 
altijd goed op tijdens de les. Soms niet maar dat doen andere kinderen ook wel eens. Extra 
huiswerk vindt hij op zich ook wel leuk als het maar niet teveel leen is en hij vindt het soms 
vervelend dat hij zo weinig tijd heeft om met vriendjes te spelen. 
 
Thomas; leerling Columbusles 
Thomas vindt de Columbuslessen erg leuk, vooral het proefjes doen. Aan de theoriestukken 
ergert hij zich minder, ook dat vindt hij meestal wel interessant. Wat hij vooral zo leuk vindt aan 
de Columbuslessen is dat hij er veel van leert en dingen leren is leuk. 
 
Waar hij graag meer van zou willen weten zijn computers en robots en dan vooral hoe ze in 
elkaar zitten en hoe dat eruit ziet. De theorie wil hij ook wel weten en hij vindt het niet erg om 
lang te luisteren. Het liefst zou hij eerste een heel stuk theorie willen en dan een heel stuk 
praktijk. 
 
In de klas vindt Thomas het het leukste om in groepjes te werken, hoewel hij sommige 
opdrachten liever in zijn eentje doet, omdat dat dan sneller gaat. Hij vindt het verder ook normaal 
dat hij slim is en de rest van zijn klas vindt dat ook. Hij vindt alles verder ‘gewoon’. 
 
Kasper; leerling Columbusles 
Het leukste aan de Columbuslessen vindt Kasper het leren van dingen en het proefjes doen. Hij 
vindt de lessen altijd wel leuk en gaat er altijd graag naartoe. Hij vindt het wel leuker als de lessen 
gegeven worden door meester Kees omdat die niet zoveel verteld, maar meer de kinderen zelf aan 
de slag laat gaan. De lessen van Dick zijn ook wel leuk, maar ietsje minder, omdat hij het niet 
leuk vindt om lang te luisteren. 
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Wat Kasper wel zou willen weten is hoe computers nou precies werken en er van binnen uitzien. 
Ook is hij geïnteresseerd in machines. Als hij moet kiezen tussen theorie en praktijk kiest hij voor 
praktijk. Als er al theorie bij moet zitten, dan het liefst in kleine stukjes en veel afgewisseld met 
de praktijk. 
 
Echt kiezen tussen zelfstandig werken en samenwerken kan Kasper niet. Hij vindt het allebei leuk 
op zijn tijd. Het ene werk leent zich meer voor samenwerken en het andere meer voor zelfstandig 
werken. Het leukste aan het feit dat hij ‘slim’ is vindt hij dat hij extra werk mag doen. Hij vindt 
het namelijk heel leuke om te leren en meer te weten dan anderen. De andere kinderen vinden het 
verder gewoon dat hij slim is en hij merkt er verder eigenlijk weinig van. 
 
Joachim; leerling Columbusles 
De Columbuslessen zijn erg leuk volgens Joachim en hoeven niet echt verbetert te worden. 
Vooral de praktijkonderdelen zijn leuk. Hij doet proefjes die hij geleerd heeft nu ook wel eens 
thuis.  
 
In zijn vrije tijd computert Joachim veel en dan het liefst spelletjes. Hij wil later ook 
computerspecialist worden. Hij zou nu al wel veel meer over computers willen weten en leren.  
 
In de klas zijn de lessen soms saai. Dan is Joachim al klaar en andere dingen aan het doen terwijl 
de rest het nog niet eens snapt. Hij vindt het verder wel leuk om samen te werken maar dan wel in 
een groepje met leerlingen die ook Columbuslessen volgen, die hebben namelijk allemaal 
dezelfde interesses. 
 
Kinderen laten wel merken dat ze Joachim slimmer vinden maar ze pesten hem er niet mee. Zelf 
vindt hij ook wel dat hij erg slim is, alleen niet altijd bij de Columbuslessen. Vaak snapt hij 
dingen zelf terwijl andere kinderen het steeds aan de juf vragen. 
 
Mark; leerling Columbusles 
Mark volgt zowel techniek- als wiskundelessen. Hij vindt de lessen om verschillende redenen 
leuk. Je leert er veel extra dingen en je ontmoet andere kinderen die ook heel slim zijn. Je leert 
van de lessen maar ook van de andere kinderen. Aan de Columbuslessen zou hij niet zoveel 
willen veranderen, er is precies genoeg theorie. In de gewone lessen zou hij juist wel wat meer 
theorie willen soms. 
 
Hij wil later wetenschapper worden met medicijnen of met computers. Hij zou ook wel wat meer 
van deze twee onderwerpen willen weten, hoewel hij er ook al veel vanaf weet. Het lijkt hem leuk 
om een keer een werkstukje te maken en dat dan in de praktijk te mogen testen. 
 
De lessen in de klas vindt Mark over het algemeen wel leuk. Vooral geschiedenis, maar dan wel 
de spannende verhalen en niet het langzame samen lezen. Hij heeft een filosofieboek van de 
meester gekregen waar hij ook veel in leest. Wat wel lastig is in de klas is dat juf zoveel uitlegt, 
hij snapt het na één keertje wel. 
 
Hij houdt wel van samenwerken maar dan een niet te groot groepje want dat is lastig. Andere 
kinderen merken volgens Mark wel dat hij slimmer is, maar ze zeggen nooit gemene dingen. 
Soms denkt hij wel eens: “Hoe komen kinderen aan die rare antwoorden, terwijl juf het al 
helemaal heeft uitgelegd.”  
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Marjan Lamberts; remedial teacher en Columbusles-docent 
‘De kinderen die de Columbuslessen volgen komen van drie basisschollen. Voor kinderen die 
extra uitdaging nodig hebben zijn er twee plannen: 
- Eerste leerlijn: de leerlingen krijgen extra onderdelen die boven op de reguliere leerstof 

wordt aangeboden. 
- Tweede leerlijn: de leerlingen krijgen zowel de extra onderdelen boven op de leerstof als 

ook deelname aan de Columbuslessen. 
 
Ongeveer 1/3 van de tweede leerlijn kinderen zijn hoogbegaafd de andere 2/3 begaafd. De 
kinderen krijgen op hun rapport ook cijfers voor de Columbuslessen, omdat het belangrijk is dat 
ze de lessen met een bepaald doel volgen. Ook krijgen ze een getuigschrift, waarop vermeld staat 
welke lessen zij gevolgd hebben. 
Het belangrijkste doel van de Columbuslessen is de kinderen te ‘leren leren’. 
 
De kinderen reageren vaak blij als ze de pluslessen mogen volgen. Ze merken zo ook dat er meer 
kinderen zijn, die slimmer zijn en ze worden ook uitgedaagd door hun leeftijdsgenootjes. 
In de klas wordt er heel gewoon op gereageerd dat sommigen wat slimmer zijn dan de anderen. 
Er worden wel vaker leerlingen om verschillende redenen uit de klas gehaald. 
 
Meisjes passen zich over het algemeen meer aan dan jongens. Daarom zijn (hoog)begaafde 
jongens ook eerder te herkennen dan (hoog)begaafde meisjes. Er zitten dan ook meer jongens bij 
de Columbuslessen dan meisjes. 
De leerlingen worden gevolgd en gediagnosticeerd door middel van het leerlingvolgsysteem. 
Daarnaast wordt de mening van de ouders en de leerkrachten belangrijk gevonden. Uit een 
combinatie van deze gegevens kan blijken dat een leerling voor de Columbuslessen in 
aanmerking komt.’ 
 
Conclusies 
Uit de gesprekjes met de jongens kwamen een aantal dingen naar voren. Samengevat kan het 
volgende geconcludeerd worden: 
 
• Leuk aan Columbuslessen:   proefjes doen, dingen leren  
• Minder leuk:    veel luisteren 
• Leuke onderwerpen:   computers, machines 
• Theorie/ praktijk:    praktijk 
• Samenwerken/ alleen werken:  allebei  
• Slim zijn:     geen probleem 
 
 
Met betrekking tot de zes profielen die eerder genoemd zijn, zijn we tot de conclusie gekomen, 
dat we hier te maken hebben met goedpresterende (hoog)begaafde kinderen. De jongens vallen 
over het algemeen positief op. Ze leveren goede en vaak creatieve prestaties en vinden het leuk 
om nieuwe dingen in groepjes of zelfstandig aan te pakken. Wij houden bij het ontwerpen van de 
lessenserie verder rekening met de profielen ‘succesvolle leerling’, ‘uitdagende leerling’ en 
‘zelfstandige leerling’.  
 
Dit maakt het voor ons in die zin makkelijk, dat al deze leerlingen graag willen leren en bereid 
zijn zich in te zetten om hun doelen te bereiken. Over het algemeen werkt het goed met deze 
leerlingen, omdat ze zelf van het belang van het leren overtuigd zijn en ze intrinsiek gemotiveerd 
zijn en niet zoals de zogenaamde ‘onderpresteerders’ heel erg gepusht moeten worden. 
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§2.4 Instructiedoelen 
(Hoog)begaafde kinderen leren anders. Dit houdt in dat zij ook ander lesmateriaal nodig hebben 
om te leren. Lesmateriaal wat in de klas wordt gebruikt is gemaakt voor de ‘gemiddelde’ leerling. 
In de praktijk komt deze ‘gemiddelde’ leerling veel minder vaak voor dan je zou verwachten. 
Zowel de groep kinderen die onder als de groep kinderen die boven het gemiddelde uitsteken is 
aanzienlijk groot. Weliswaar bevatten de meeste methodes extra opdrachten voor zowel de wat 
minder goed als de wat beter presterende leerlingen, maar écht uitdagend zijn deze meestal niet. 
 
Speciaal lesmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen dient aan een aantal voorwaarden te 
voldoen. Deze voorwaarden zijn af te leiden uit de kenmerken van (hoog)begaafdheid en de 
eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen.    
 
Een van de belangrijkste punten is natuurlijk de hoge intelligentie van de kinderen. Renzulli 
noemt deze eigenschap als eerste in zijn model en ook in alle andere modellen die van dit model 
zijn afgeleid staat een hoge intelligentie centraal. Een ander belangrijk, hierop aansluitend 
kenmerk van (hoog)begaafde kinderen is het feit dat zij over het algemeen erg snel kunnen leren. 
Zij nemen stof snel tot zich en maken grote denksprongen, wat tot gevolg heeft dat zij nieuwe stof 
snel doorhebben en anders dan andere kinderen nauwelijks behoefte hebben aan herhaling of 
extra uitleg van de leerkracht. Zij kunnen goed zelfstandig leren. 
Doordat (hoog)begaafde kinderen vaak goed en snel verbanden kunnen leggen en een specifieke 
interesse voor onderwerpen hebben nemen zij over het algemeen geen genoegen met een 
oppervlakkige of eenzijdige uitleg van een onderwerp. Daarbij komt dat zij als zij een onderwerp 
interessant vinden bijzonder geconcentreerd en gemotiveerd te werk kunnen gaan. 
 
Creativiteit is naast een hoge intelligentie een van de meest genoemde eigenschappen van 
(hoog)begaafde kinderen. Deze creativiteit uit zich voornamelijk in het vinden van creatieve, niet-
doorsnee oplossingen voor problemen. Waar ‘normaalbegaafde’ kinderen zich tevreden zullen 
stellen  met ‘een’ oplossing en vooral voor het resultaat gaan, vinden (hoog)begaafde kinderen, 
mede door hun goede analyseringsvermogen en het goed kunnen leggen van (causale) verbanden 
de oplosmethode zeker net zo interessant. Aan de andere kant is er ook een groep (hoog)begaafde 
kinderen die als het ware vastzitten in een té creatieve oplosmethode. Deze kinderen zal geleerd 
moeten worden dat niet ieder probleem om een even ingewikkelde manier van oplossen vraagt en 
dat het vaak veel makkelijker kan. 
Een goede manier om bovenstaande te bereiken is samen met de groep oplossingen te bespreken. 
Ieder voor zich heeft zo zijn eigen manier van doen en door samen over verschillende meningen 
te praten en discussiëren kan men tot hele andere inzichten komen. 
 
(Hoog)begaafde kinderen hebben over het algemeen een lange concentratiespanne. Daar staat 
tegenover dat ze graag zelf dingen willen doen en onderzoeken. Die concentratiespanne slaat dan 
ook vooral op het zelfstandig werken en in mindere mate op het luisteren naar de leerkracht. Om 
deze reden is het belangrijk om een goede afwisseling van theorie en praktijk te hebben. Enerzijds 
willen de kinderen veel weten over een onderwerp en zullen zij geboeid naar een verhaal 
luisteren, anderzijds willen ze vooral dingen zelf doen en zelf ontdekken.   
 
Uitgaande van al deze verschillende kenmerken en eigenschappen zijn wij tot de volgende 
voorwaarden voor gekomen: 
 
• Voldoende moeilijk (uitdaging) 
• Geen herhaling en voorkauwen (zelfstandig) 
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• Interessant & niet te oppervlakkig (diepte) 
• Verschillende oplosmethoden (creativiteit) 
• Onderzoek & discussie uitlokken 
• Goede afwisseling theorie/ praktijk 
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Hoofdstuk 3 Het constructivisme 

§3.1 Algemeen 
Koop een auto op de sloop, knap hem op en laat hem APK keuren. Verkoop hem via internet. Van 
de winst mag je een avondje karten en de rest gaat naar een goed doel. (Van Emst, 2002) 
 
Deze opdracht kregen leerlingen van de opleiding motorvoertuigentechniek op een VMBO 
school. De bedoeling was dat ze door middel van deze opdracht werden uitgedaagd zelf te 
onderzoeken welke kennis, vaardigheden, houding enz. 
nodig is bij het opknappen van een auto.  
 
De leertheorie die hierachter ligt is het constructivisme, 
waarin wordt benadukt dat leren een actief en 
constructief proces is. Aanhangers van het 
construtivisme zeggen zelfs dat leren eigenlijk alleen 
maar goed mogelijk is wanneer leerlingen zelf actief 
construerend bezig zijn met de leerstof.  
In het constructivisme wordt leren gezien als het 
verbinden van kennis aan bestaande kennis. Dit houdt in 
dat het van de aanwezige kennis afhangt welke kennis 
wordt opgeslagen. Nieuwe kennis wordt, met andere 
worden, gekoppeld aan bestaande kennis. Leerlingen 
leggen structuur aan op, herstructuren en generaliseren 
de kennis die ze hebben verkregen. (Boekaerts en 
Simons, 1995) 
 
Uit figuur 1 blijkt op welke manier mensen het beste 
leren, van deze figuur wordt binnen het constructivisme 
veel gebruik gemaakt.  
 
Een van de kenmerken van het constructivisme is dat er 
vanuit een groter geheel wordt gewerkt. Zoals uit de opdracht over de sloopauto blijkt, worden 
leerlingen met een einddoel geconfronteerd; het opknappen van een auto van de sloop. De 
leerlingen moeten zelf gaan nadenken hoe ze dat kunnen bereiken. Op deze manier splitsen de 
leerlingen zelf de opdracht in delen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om het 
uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Doordat leerlingen de noodzaak van het leren van bepaalde 
kennis nu begrijpen, zullen ze veel gemotiveerder zijn om te leren. Ze hebben immers een 
einddoel dat alleen bereikt kan worden door te leren en ontwikkelen. 
Om leerlingen te motiveren tot leren wordt in het constructivisme daarom gewerkt van geheel 
naar deel. (Van Emst, 2002) 
Volgens Boekaerts en Simons (1995) bouwen leerlingen door te reflecteren en reconstrueren over 
hun eigen theorieën op over hun leren, leerdoelen, soorten leertaken, leerstrategieën, hun eigen 
mogelijkheden etc.  
Door deze reconstructie en reflectie wordt een leerling zelfsturend bij zijn ontwikkeling. Door een 
leerling te laten ontdekken waar het staat in zijn ontwikkeling, is het in staat zelf te ontdekken wat 
het nog wil leren om het uiteindelijke doel (bijvoorbeeld het verkoopbaar maken van een 
sloopauto) te bereiken. Deze zelfsturendheid kan worden ondersteund door bijvoorbeeld 
gesprekken met de docent waarin uiteengezet wordt wat er nog moet gebeuren 
(geleerd/ontwikkeld) om de sloopauto voor een goede prijs te kunnen verkopen. 
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§3.2 Het constructivisme en hoogbegaafdheid  
Niet alleen voor leerlingen van de opleiding motorvoertuigentechniek is deze manier van leren 
interessant. Ook voor de (hoogbegaafde) leerlingen voor wie wij een lessenserie zullen gaan 
ontwerpen, is het constructivisme erg bruikbaar.  
Er zijn verschillende redenen waarom wij deze leertheorie geschikt achten voor hoogbegaafde 
kinderen. Van begin af aan was het idee om kinderen van de basisschool met de praktijk buiten 
hun school kennis te laten maken. Dit hopen we te bereiken door leerlingen een opdracht in de 
praktijk te geven, waarbij ze zelf moeten onderzoeken welke theorie kan bijdragen aan de 
oplossing. 
 
Daarnaast bieden de specifieke eigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen een goed 
uitgangspunt voor een constructivistisch ontwerp. 
De hoge intelligentie van de leerlingen vereist een uitdagend ontwerp. Deze uitdaging kan op 
verschillende manieren geboden worden, zowel op inhoudelijk als op leertechnisch niveau. 
Vooral dit laatste punt heeft betrekking op de door ons gekozen leertheorie. Het constructivisme 
is niet iets waar de leerlingen veel mee te maken krijgen op school. Het zal dan ook een uitdaging 
zijn om volgens deze theorie te leren. De leerlingen zullen niet alleen passief maar ook actief met 
hun leerproces bezig zijn. 
Een belangrijk uitgangspunt van het constructivisme is het werken van geheel naar delen. Een 
groot deel van de lessenserie zal dan ook naar dit principe worden ingericht. Voor 
(hoog)begaafde leerlingen is dit een aantrekkelijke manier van werken om verschillende redenen. 
Ten eerste nemen deze leerlingen geen genoegen met een oppervlakkige uitleg over een theorie. 
Ze zullen dieper er op in willen gaan totdat het naar hun idee diep genoeg is om het zinvol te 
maken. Door het werken van geheel naar delen zullen zij in hun behoefte worden voorzien. 
Daarnaast zijn verbanden erg belangrijk voor (hoog)begaafde leerlingen. Zij willen graag 
verbanden zien. Zij zien verbanden ook sneller dan andere kinderen. Het goed kunnen leggen van 
verbanden is de belangrijkste reden van het werken van geheel naar delen.  
Ook creatief bezig zijn is iets wat goed binnen het constructivisme past. (Hoog)begaafde 
leerlingen zijn creatief. Dit uit zich voornamelijk in hun manier van problemen oplossen. Ze zijn 
vaak in staat om met oplossingen te komen, waar andere kinderen niet zo snel op zouden komen. 
Het is ook belangrijk dat er een beroep op hun creativiteit wordt gedaan, om verveling en 
demotivatie tegen te gaan. Binnen een constructivistisch ontwerp is er voldoende ruimte voor 
creativiteit, voornamelijk door de subjectieve manier waarmee er tegen kennis aangekeken wordt 
en de werkvorm. 
 
Tijdens de interviews met de leerlingen en ook uit de literatuur, komt naar voren dat een goede 
afwisseling tussen theorie- en praktijkonderwijs erg gewenst is. De meeste kinderen vinden het 
niet leuk om alleen maar theorie te moeten leren en de meeste kinderen vinden het juist leuk om 
praktisch bezig te zijn. Om deze reden is het voor ons belangrijk om een goede verdeling tussen 
theorie en praktijk te hebben. We zullen in ons ontwerp de theorie in kleine delen aan bieden en 
direct aan laten sluiten bij de praktijk. Dit is wederom een goed binnen het constructivisme 
passende regel. Bij het werken van geheel naar delen wordt de theorie op een dusdanige manier 
aangeboden dat het direct aansluit bij de praktijk en dat het ook direct duidelijk is voor de 
leerlingen waarom ze iets leren, namelijk om het meteen in de praktijk te kunnen gebruiken. 
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In het huidige onderwijs wordt een deel theorie vaak afgesloten met een toets waar gemeten 
wordt wat er wel, maar vooral wat er niet geleerd is. Het wordt afgestraft als een leerling iets niet 
weet, terwijl het ‘normaal’ wordt gevonden wat er allemaal wel is geleerd. Binnen het 
constructivisme geldt het principe dat er veel meer waardering moet zijn voor wat een kind heeft 
geleerd in plaats van afstraffing voor wat het niet heeft geleerd. Vanuit dit oogpunt zal een 
afsluiting van een deel theorie op een constructivistische manier er dus anders uitzien, dan in het 
huidige onderwijs. Op deze manier zal een afsluiting veel positiever zijn en zullen de leerlingen 
veel gemotiveerder zijn om verder te gaan met een ander onderwerp.  

§3.3 Het constructivisme en het onderwerp 
 
Niet alleen de doelgroep is belangrijk voor het kunnen volgen van een bepaalde leertheorie, ook 
het onderwerp moet geschikt zijn. Hoewel het onderwerp ‘verkeerslichten op een verkeersplein’ 
veel objectieve theorie bevat, is het ook op een subjectieve manier te banaderen. Over het 
onderwerp zelf weten de leerlingen al het één en ander. Iedereen kent een verkeersplein en 
iedereen heeft daar al bepaalde kennis over op geslagen, die van persoon tot persoon verschillend 
is. Dit gegeven is een goede basis voor een constructivistische benadering omdat een van de 
uitgangspunten bij deze theorie is, dat leren ‘het verbinden van nieuwe kennis aan reeds 
bestaande kennis’ is.   
 
Ook het principe van werken van geheel naar delen is van toepassing op dit onderwerp. Een 
‘verkeersplein met verkeerslichten’ is een ruim onderwerp dat van veel kanten te benaderen is. 
Door te beginnen met het geheel (een opdracht) en dan steeds delen theorie te geven die op dat 
moment belangrijk zijn omdat ze op dat moment in de praktijk gebruikt kunnen worden zijn de 
leerlingen op een constructivistische manier met het onderwerp bezig. 
 
Niet alleen wordt de theorie op een subjectieve manier verwerkt door de leerlingen, maar ook de 
opdracht die in de lessenserie verwerkt is kan op een subjectieve manier benaderd worden. 
Hoewel het globale ontwerp voor iedereen het zelfde zal zijn, zal er ruimte zijn om het ontwerp 
naar eigen idee vorm te geven. Zo kunnen verschillende leerlingen in verschillende mate aandacht 
besteden aan verschillende details. De ene leerlingen zal erg diep ingaan op het technische aspect 
van een verkeersplein, terwijl een andere leerling meer aandacht besteed aan de ruimtelijke 
inrichting van een verkeersplein en bijvoorbeeld nadenkt over waar bomen, stoepen etc. moeten 
komen.  
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Hoofdstuk 4 Het ontwerp  
Het ontwerp zal bestaan uit een lesssenreeks, waarin de praktijk zoveel mogelijk gekoppeld gaat 
worden aan de theorie. Aangezien de opdrachtgever een soortgelijke lessenreeks ook voor andere 
onderwerpen wil gebruiken, is besloten een ‘framework’ te maken, waarin de school zelf een 
onderwerp kan passen. 
Het ontwerp zal worden omschreven als een ‘framework’ waarin verschillende onderwerpen 
kunnen worden ingepast. Allereerst zal de opbouw van het ‘framework’ worden omschreven, 
vervolgens zal dit framework voor het onderwerp ‘verkeersplein’ worden uitgewerkt. Elk 
onderdeel van de lessenserie zal, vanuit de literatuur worden onderbouwd. 
In figuur 1 is het framework in modelvorm weergegeven, waarvan elk onderdeel verderop is 
uitgewerkt. 
 

 
 

Figuur 1, het framework 
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§4.1 Het onderzoeken van ‘het grote geheel’ 
Het constructivisme gaat er vanuit dat de mens denkt van geheel naar deel. Een mens heeft een 
doel, hij wil bijvoorbeeld iets bereiken, iets onderzoeken of iets maken. Vanuit dat doel gaat hij 
manieren bedenken om dat doel te kunnen bereiken. (Van Emst, 2002)  
Daarnaast stelt het constructivisme dat kennis altijd gebonden is aan een context. Duffy en 
Jonassen zeiden hierover Each experience with an idea- and the environment of which that idea is 
a part- becomes part of that idea.’(1991, p.8) Met andere woorden wil dit zeggen dat de 
ervaringen, die mensen over een bepaald onderwerp opdoen, onderdeel worden van hun idee over 
dat onderwerp. Hierdoor wordt het leren contextgebonden, wat weet men kan worden 
opgehangen aan een bepaalde situatie, ervaring, gesprek etc.  
 
Op deze gedachten is het eerste onderdeel van de lessenserie opgehangen. De bedoeling is dat 
leerlingen, doordat ze geconfronteerd worden met een bepaalde context, een beeld vormen over 
deze context. Het ‘confronteren met een context’ kan zijn door leerlingen een bezoek te laten 
brengen (aan bijvoorbeeld een verkeersplein), door ze kennis te laten maken met een 
inhoudsdeskundige etc. 
Vanuit dat beeld zullen de leerlingen een probleemstelling kunnen vormen, dit doordat dat 
context nooit compleet is. Er zullen altijd vragen blijven over hoe bepaalde onderdelen werken 
etc. Dit gebeurt natuurlijk alleen wanneer leerlingen worden gestimuleerd om dieper in te gaan op 
het onderwerp. Dit kan worden gedaan door leerlingen met een bepaalde opdracht naar een 
context te laten kijken. 
 
Het verkeersplein hebben wij als volgt ingepast in het framework: 
De leerlingen zullen in groepjes van twee of drie leerlingen naar een verkeersplein met een groot 
aantal verkeerslichten gaan. Ze krijgen de opdracht mee te gaan kijken hoe de verkeerstromen op 
het verkeersplein geregeld zijn. Er zullen drie tot vier groepjes zijn die allemaal op een ander punt 
op het plein dit probleem gaan bekijken. Door middel van een stopwatch meten ze hoe lang de 
verkeerslichten op groen staan. Op een speciaal gemaakte lijst kunnen ze invullen hoeveel auto’s 
er in deze tijd langskomen, hoe de verkeerslichten op elkaar reageren etc. 
Wanneer de leerlingen weer terugkomen in de klas zal in de vorm van een kringgesprek worden 
besproken wat de bevindingen zijn van de verschillende groepjes. Daarna zullen deze groepjes 
aan de hand van hun (besproken) bevindingen hypotheses opstellen over hoe zij denken dat het 
verkeersplein werkt. 
Het ‘grote geheel’ zal ongeveer 1 lesuur in beslag nemen. 

§4.2 Uitleg van de basis 
Na het eerste onderdeel van de lessenserie, het onderzoeken van het grote geheel, wordt er nog 
iets dieper ingegaan op het grote geheel, voordat iedereen zelfstandig in groepjes aan de slag gaat. 
Hoewel dit onderdeel in zekere zin een theorieonderdeel is, is het hier toch om meerdere redenen 
op de plaats. Ten eerste is het een onderdeel van de inleiding. De inleiding is bedoeld om 
aandacht te trekken en de leerlingen te motiveren. Daarnaast dient de inleiding om ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen in ieder geval voldoende basiskennis hebben om de verdere lessenserie 
goed te kunnen doorlopen. 
Het idee is om van deze uitleg van de basis geen klassikale voordracht te maken, maar het in een 
voor de leerlingen interessante vorm te gieten. De leerlingen worden hierdoor nogmaals bewust 
gemaakt van het probleem/totale onderwerp van de lessenserie. Op deze manier wordt, zoals in 
het constructivisme centraal staat, vanuit het geheel gedacht.  
 
Bij het onderwerp ‘verkeersplein’ zal dit onderdeel bestaan uit het bekijken van een aflevering 
van ‘Het Klokhuis’ over verkeerspleinen. In de aflevering wordt op een interessante manier 
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ingegaan op het onderwerp en er komt zowel theorie als praktijk aan bod. De leerlingen zullen 
deze aflevering klassikaal bekijken en daarna de eerder gemaakte hypotheses in groepjes 
bijstellen. Vervolgens zullen de hypotheses weer klassikaal besproken worden. 
Ook ‘de uitleg van de basis’ zal ongeveer 1 lesuur in beslag nemen. 

§4.3 Grote ontwerpopdracht 
Het traditionele onderwijs knipt alle leerstof in delen en hoopt dat de hersenen daar één geheel 
van maken. Volgens Schadé, neuroloog aan de universiteit van Utrecht, is dit is een moeilijk 
proces, omdat dit haaks staat op de werking van de hersenen. Het onderwijs volgens het 
constructivisme wordt dus zoveel mogelijk breinvriendelijk ingericht. Dat houdt in dat we 
gehelen moeten ontwerpen die interessant zijn voor leerlingen en van waaruit de zich de delen 
eigen zullen maken (Van Emst, 2002). 
 
In ons ontwerp ziet dit er op de volgende manier uit. Na de inleiding, die bestaat uit het 
onderzoeken van het grote geheel en de uitleg van de basis, krijgen de leerlingen een grote 
ontwerpopdracht. Deze opdracht zal gedurende de rest van de lessenserie centraal staan. 
Gedurende de opdracht zullen er delen theorie gegeven worden, die op dat moment belangrijk 
voor de leerlingen zijn en die zij vervolgens in de praktijk toe zullen kunnen gaan passen. Ze 
gebruiken de theorie dus direct om hun doel te bereiken. Deze delen theorie zullen steeds één les 
beslaan. Het is afhankelijk van het onderwerp, hoeveel delen theorie er gegeven zullen worden.  
 
In ons specifieke ontwerp over verkeerslichten zal de grote ontwerpopdracht eruit bestaan dat de 
kinderen een maquette van een verkeersplein maken. Deze maquette moet echt werkende 
verkeerslichten bevatten. Verder moet het verkeerplein ‘aangekleed worden’, het gaat dus niet 
alleen om de elektronica. Zo moeten de verkeerslichten een omhulsel hebben en er moet 
geschilderd en geknutseld worden. Hoe de kinderen hun verkeersplein met verkeerslichten gaan 
vormgeven staat alleen in grote lijnen vast. De details mogen zelf ingevuld worden en ze mogen 
ook zelf verzinnen hoe het geheel er precies uit gaan zien. Deze opdracht zal uitgevoerd worden 
in de groepjes zoals deze aan het begin gevormd zijn. 
Tijdens het maken van de maquette zullen de kinderen steeds een deel van de les bezig gaan met 
een bepaald theorieonderdeel. De theoretische opdrachten zullen eerst gegeven worden en dan de 
theoretische discussie. Na die lessen zijn er nog een paar lessen om de maquette af te maken. 
In totaal zal dit onderdeel 5 lesuren in beslag nemen en zullen allemaal op het Van der Capellen 
VMBO plaatsvinden. 

§4.3.1 Theorieopdracht 
Om het grote geheel theoretisch te onderbouwen, krijgen de leerlingen terwijl ze met hun grote 
ontwerpopdracht bezig zijn stukken theorie aangereikt (dit zijn de delen die het grote geheel 
vormen). Dit zal in het begin van het ontwerpen gebeuren, zodat ze de theorie ook daadwerkelijk 
om kunnen zetten in de praktijk. Voor ze de theorieopdrachten krijgen hebben ze ook al een beeld 
van wat ze gaan doen, het is dus niet zo dat ze de theorie aangeboden krijgen en dan pas beginnen 
over het ontwerp na te denken. De theorie is bedoeld om extra diepgang te geven, maar is voor 
een deel ook echt nodig om tot een goed eindprodukt te komen. 
 
In ons ontwerp zijn er in het totaal drie theoretische opdrachten, waarvan er twee ingaan op de 
techniek van verkeerspleinen en één zal een discussieopdracht zijn. Over deze laatste opdracht 
volgt hieronder meer. De eerste twee opdrachten zijn gelijkwaardig en het maakt niet uit welke 
van de twee eerste gegeven wordt. Wel is het van belang dat ze als eerste gegeven worden, omdat 
de theorie belangrijk is voor de voortgang van het ontwerpen van de maquette. 
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De VICTO-opdracht, is een opdracht waarbij de techniek van het programmeren wordt 
aangeleerd. VICTO is een computerprogramma met daaraan verbonden een modelverkeersplein. 
Op de computer kunnen allerlei waarden ingegeven worden waardoor het model aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. Je zou bijvoorbeeld de hoeveelheid auto’s die vanuit bepaalde richtingen 
komen kunnen invoeren en kijken of de verkeerslichten dan nog naar behoren werken. Als dat 
niet het geval is zou je iets aan de instellingen van het verkeerslicht moeten doen.  
 
De technisch lego-opdracht, is een opdracht waarbij de techniek van het ontwerpen wordt 
behandeld.                                                                                                                                                                              

§4.3.2 Theoretische discussies 
Niet alleen de technische inhoud, maar ook het algemene leerproces zal ondersteund worden door 
een theoretische opdracht. De opdracht zal een discussieopdracht zijn, waar stellingen over het 
onderwerp besproken en bediscussieerd zullen worden. Dit laatste is ook de reden dat deze 
opdracht na de eerste technisch inhoudelijke opdrachten gegeven wordt, omdat de leerlingen op 
dit moment al een goed overzicht hebben van de theorie en dat het dus ook zin heeft om deze 
discussies te houden. 
Niet alleen de inhoud van het onderwerp zal tijdens deze discussie besproken worden, ook de 
manier waarop de leerlingen tot deze conclusie komen en dus hoe zij bepaalde zaken geleerd 
hebben zal aan de orde komen. In zekere zin is deze discussieopdracht een reflectie op wat er tot 
nu toe behandeld en geleerd is.  
De theoretische lessen in het grote geheel zullen maximaal 1 lesuur in beslag mogen nemen. 
Korter mag ook. 

§4.4 Eindpresentatie 
Binnen het constructivisme geldt het principe dat er veel meer waardering moet zijn voor wat een 
leerling heeft geleerd in plaats van afstraffing voor wat het niet heeft geleerd.(zie hoofdstuk 3) 
Vandaar dat ervoor is gekozen de lessenserie af te sluiten met een presentatie waarin de 
leerlingen kunnen presenteren wat ze hebben geleerd.  
Ook moeten de leerlingen door het presenteren uitleggen wat ze geleerd hebben, het 
constructivisme stelt dat leerlingen het meest leren door het uit te leggen aan anderen. (zie figuur 
1 hoofdstuk 3) Door af te sluiten met een presentatie wordt duidelijk of de leerling ook echt heeft 
begrepen wat het heeft geleerd. 
 
In het ontwerp hebben wij de eindpresentatie als volgt ingepast. De leerlingen presenteren de 
maquette van een verkeersplein aan het publiek (hun eigen klas, leerkracht en eventueel ouders). 
Ze moeten in de presentatie niet alleen de werking van het verkeersplein verwerken, maar ook de 
manier waarop zij tot het uiteindelijke ontwerp zijn gekomen. Door gebruik te maken van de 
(bij)gestelde hypotheses zullen ze dit duidelijk aan kunnen geven. 
De eindpresentatie zal maximaal 1 dagdeel in beslag nemen. Het is leuk om deze in de 
gemeenschappelijke ruimte van Basisschool De Octopus te laten plaatsvinden. 

§4.5 De rode draad 
Rode draad door het gehele ontwerp zal het stellen van hypotheses zijn. De leerlingen zullen, aan 
de hand hun bevindingen in de eerste les (zie ‘het grote geheel’), in groepjes van twee of drie 
leerlingen hypotheses moeten gaan opstellen van hun verwachtingen over de werking van het 
bestudeerde. Deze hypotheses kunnen de vorm krijgen van ‘Wij verwachten dat......., omdat.....’ 
etc.  
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De hypotheses zullen op een groot vel worden geschreven, welke in de klas waar de leerlingen 
aan de opdracht werken, zal worden opgehangen. Aan het eind van elke les zal kort op de 
hypotheses worden gereflecteerd en zullen deze eventueel aangepast worden aan de hand van wat 
er die les geleerd is. Naderhand zal, als het goed is, op de grote vellen het leerproces, dat de 
leerlingen doorlopen hebben, te zien zijn. 
Als afsluiting van de lessenreeks moeten de leerlingen hun (bij)gestelde hypotheses toetsen aan 
hun uiteindelijke ontwerp. Vragen als ‘waarom doet mijn ontwerp het wel/niet’, ‘waarom is mijn 
verwachting in de praktijk niet uitgekomen’ etc. zullen hierbij aan bod komen. De bevindingen 
van het toetsen van de hypotheses zullen in de presentatie moeten worden verwerkt. De leerlingen 
zullen hun hypotheses, door middel van argumenten die ze halen uit de theorie en de praktijk, 
moeten onderbouwen.  
 
Het centraal stellen van hypotheses tijdens de hele lessenserie kan ook vanuit het constructivisme 
worden onderbouwd. Het constructivisme gaat er vanuit dat reflectie het leren stimuleert. 
(Boekaerts en Simons, 1995) 
Door middel van het (bij)stellen van de hypotheses, reflecteren de leerlingen op hun eigen 
ontwikkeling over het onderwerp van de lessenserie. Hierdoor worden de leerlingen gedwongen 
na te denken over hun leerdoelen, mogelijkheden, strategieën etc.  
Het (bij)stellen van hypotheses stimuleert met andere woorden de motivatie van het leren en zorgt 
daarmee voor een continue reflectie op het leerproces. 
Daarnaast gaat het constructivisme er vanuit dat leren altijd gebonden is aan een context. Door 
leerlingen met een bepaalde context te confronteren, gaan zich een beeld vormen van deze 
context. Door de leerlingen deze ideeën in de vorm van hypotheses op te laten schrijven bevorder 
je de ontwikkeling van de beeldvorming rondom deze context. 
Een andere reden dat is gekozen voor het gebruik van hypotheses in de lessenserie is omdat deze 
is ontworpen voor hoogbegaafde leerlingen. We gaan er vanuit dat deze leerlingen in de toekomst 
op academisch niveau gaan functioneren en op deze manier hopen we de leerlingen al een eerste 
kennismaking te geven met deze denkwijze. 
Als afsluiting van elke les zullen ongeveer de laatste vijf a tien minuten vrij gemaakt moeten 
worden voor het stellen van hypothesen. 
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Hoofdstuk 5 De constructie 
Door langdurige ziekte van de inhoudsdekundige op het gebied van verkeerspleinen is het helaas 
niet gelukt de lessenserie op zodanige wijze uit te werken dat deze door de leerlingen in gebruik 
kan worden genomen. Daarom is ervoor gekozen een docentenhandleiding te ontwikkelen bij de 
lessenserie. Deze moet zo in elkaar zitten dat de docent, op het moment dat de inhoudsdeskundige 
weer aanwezig is, zo aan de slag kan met de lessenserie. Daarnaast is het erg belangrijk dat de 
lessenserie voor elk willekeurig onderwerp invulbaar is. Vandaar dat het basismodel van de serie 
in de handleiding zo goed mogelijk is uitgewerkt, zodat de docent zelf, zonder enige 
onderwijskundige ondersteuning voor een nieuw onderwerp de lessenserie kan invullen. In 
bijlage IX is de handleiding weergegeven. 
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Hoofdstuk 6 De evaluatie 

§ 6.1 Evaluatieopzet 
 
Vanaf het begin van het ontwerpproces zijn wij er vanuit gegaan dat we een gebruiksklare 
lessenserie zouden gaan ontwerpen voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 op het gebied 
van verkeerspleinen. Helaas bleek tijdens het proces dat het niet meer mogelijk was een kant en 
klare lessenserie te ontwerpen. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat onze 
inhoudsdeskundige, die ons zou gaan begeleiden bij de inhoudelijke invulling van het 
onderwijskundige ontwerp, voor langere tijd uit de running is. Hierdoor konden wij zijn expertise 
helaas niet gebruiken.  
Het onderwijskundige ontwerp van de lessenserie is echter wel helemaal klaar en we hopen deze 
zodanig ontworpen te hebben dat er geen onderwijskundige kennis meer nodig is om de 
lessenserie verder in te gaan vullen. De manier waarop wij dit bereikt hopen te hebben is door het 
maken van een docentenhandleiding, welke wij aan de hand van het ontwerp hebben 
geconstrueerd. De evaluatie van het ontwerp zal bijgevolg eveneens aan de hand van de 
docentenhandleiding worden uitgevoerd. 
 
 Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de handleiding zullen de verschillende soorten 
betrokkenen van de handleiding  worden geïnterviewd. Door face-to-face contact met 
verschillende potieel bij het ontwerp betrokken groepen zal er zoveel mogelijk informatie naar 
boven komen. We hebben voor een evaluatie aan de hand van een interview gekozen omdat een 
interview de meest belangrijke bron van informatie verkijgen is. Rossie et al. (1999) kunnen de 
betrokkenen waarop geëvalueerd kan worden worden verdeeld in: 

- De groep die daadwerkelijk aan het werk gaat met het ontwerp 
- De groep die overzicht over het grote geheel waarin het ontwerp zich afspeelt. Deze 

mensen zitten op de ‘sleutelplekken’ binnen het ontwerp. 
- Stakeholders, zoals bijvoorbeeld docenten die met een ander vergelijkbaar model hebben 

gewerkt e.d. 
 
Tijdens de evaluatie zullen wij daarom verschillende groepen gaan interviewen. Uit de groep die 
daadwerkelijk aan het werk gaat met het ontwerp zullen  twee (van de in totaal 4) 
Columbuslesdocenten samen worden geïnterviewd. Zij zullen met het ontwerp moeten werken en 
doordat zij de leerlingen zelf kennen, kunnen het beste inschatten hoe het ontwerp in elkaar 
steekt. Hierdoor hopen wij vooral antwoord te krijgen op de vraag of de betreffende docenten van 
de (hoog)begaafde leerlingen denken dat de docentenhandleiding bruikbaar is voor de doelgroep. 
Daarnaast hopen we hierdoor duidelijk te krijgen of docenten met de gemaakte handleiding uit de 
voeten kunnen. 
 
De tweede groep die geïnterviewd zal worden zijn de mensen op de zogenaamde sleutelplekken 
binnen het ontwerp. Aangezien een groot deel van de het ontwerp zich afspeelt op het Van der 
Capellen VMBO zal degene die het meeste overzicht heeft over de mogelijkheden van het 
ontwerp binnen het Van der Capellen worden geïnterviewd. 
 
Als laatste groep zullen een aantal docenten binnen basisschool de Octopus in een 
groepsinterview worden ondervraagd over de kwaliteit van de handleiding.  Door ook andere 
docenten de handleiding te laten beoordelen hopen we een goed beeld te krijgen over de 
bruikbaarheid van de handleiding voor de onderwijzende docenten.  
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De vraag die centraal staat tijdens onze evaluatie luidt:  
 
In hoeverre is  de gemaakte docentenhandleiding, op onderwijskundig gebied, kwalitatief goed en 
klaar voor gebruik en op welke punten dient de handleiding nog te worden verbeterd? 
 
Hierbij willen wij zelf eerst de volgende vraag beantwoorden: 

• Wat wordt gezien als het onderwijskundige gebied?  
 
Vervolgens zullen de volgende deelvragen worden gesteld: 

• In hoeverre is het, in de handleiding, ontwikkelde model duidelijk? 
• In hoeverre kunnen leerkrachten van Basisschool De Octopus met de handleiding uit de 

voeten? 
• In hoeverre zijn de lessen die in de handleiding zijn beschreven volgens Basisschool De 

Octopus bruikbaar voor hoogbegaafde leerlingen? 
• In hoeverre kan het Van der Capellen VMBO met in de handleiding genoemde 

lesonderdelen uit de voeten? 
• Is het mogelijk om, zonder verdere onderwijskundige ondersteuning, de lessenserie 

inhoudelijk in te vullen? 
 

Op basis van de bovenstaande deelvragen hopen wij duidelijk te krijgen in hoeverre de 
docentenhandleiding onderwijskundig gezien af is. Om eventuele aanpassingen helder te krijgen, 
stellen wij tenslotte nog onderstaande vraag: 

• Wat zou, om dit mogelijk te maken, eventueel nog aangepast moeten worden. 
 
Om in de interviews duidelijk te krijgen wat we precies bedoelen met ‘onderwijskundig gebied’, 
zullen we hiervan een beschrijving geven: 

Als onderwijskundig gebied zien wij het vakgebied van de onderwijskundige, van waaruit wij 
de beslissingen die wij tijdens het ontwerpproces hebben gemaakt kunnen onderbouwen. 
Hierdoor ontstaat een verantwoord ontwerp (docentenhandleiding).  
Wij als inhoudsdeskundigen op het gebied van onderwijskunde, hopen door onze specifieke 
expertise, een goede basis te hebben gelegd voor de handleiding van de lessenserie voor 
hoogbegaafde leerlingen. Dit hebben wij bereikt door een uitgebreid vooronderzoek naar de 
verschillende actoren, die binnen de lessenserie een rol spelen te koppelen aan onze 
onderwijskundige kennis. Voor ons is het ontwerp geslaagd als: 

- De opbouw van de docentenhandleiding duidelijk en bruikbaar is; 
- De docentenaanwijzingen voldoende zijn; 
- De handleiding een compleet beeld van de lessenserie geeft. 

 
In bijlage X zijn de evaluatie interviews weergegeven. 
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§6.2 Evaluatieuitwerking 
In deze paragraaf zullen de interviews met de afgevaardigde van het Van der Capellen VMBO en 
de Columbuslesdocenten worden weergegeven. Het groepinterview kon door logistieke 
omstandigheden niet plaatsvinden. Mogelijk wordt deze in de toekomst nog bijgevoegd. 
 
De columbuslesdocenten 
Er zal worden begonnen met de uitwerking van het interview met de Columbuslesdocenten; Arie 
Koning en Dick Fijlstra. De belangrijkste uitkomsten van het interview zullen worden verwerkt: 
 
Het model 
Het nut van het model is voor de docenten helemaal duidelijk, ze zijn erg enthousiast over het 
resultaat. Met het eerste ontwerp van de lessenserie zijn ze één van de zeven proefscholen scholen 
in Nederland geworden die van ruimtevaartorganisatie ESA subsidie krijgt voor het aanbieden 
van wetenschappelijk onderwijs op de basisschool. 
Ook het nu van de verschillende onderdelen binnen de lessenserie is erg duidelijk, al geven de 
docenten aan dat het onderdeel rode draad redelijk moeilijk is. Wanneer de leerlingen goed 
begeleid worden, schatten ze echter in dat het onderdeel haalbaar is ‘het zijn niet voor niets 
hoogbegaafde leerlingen, een beetje uitdaging is goed voor ze’.(Arie Koning) De rode draad in 
het geheel wordt overigens verder als bruikbaar ervaren. Door steeds kort terug te komen op het 
leerproces van de leerlingen beklijft het beter.  
Ook de afsluiting van de lessenserie ervaren de docenten als positief, de leerlingen krijgen 
namelijk een heel duidelijk doel voorgeschoteld. Het zou echter mooi zijn wanneer er iets meer 
over de beoordeling in de handleiding zou staan. Hierbij moet niet alleen aan de beoordeling van 
de docent worden gedacht, maar ook aan de beoordeling van leerlingen onderling. 
De docenten vinden dat het model, zoals het nu is opgezet, heel duidelijk aangeeft wat er wanneer 
moet worden gedaan. Hierdoor is het model in de toekomst volgens de docenten zeker invulbaar 
voor andere onderdelen; een multifunctioneel model. 
Voor hoogbegaafde leerlingen kinderen is het model zeker bruikbaar, wanneer het 
hypothesenverhaal wordt weggenomen denken de docenten dat het ook bruikbaar is voor andere 
leerlingen. 
Het model behoeft, volgens de docenten, geen aanpassingen. Wel zou de toevoeging van een 
suggustie voor beoordelen mooi zijn. Arie Koning geeft daarnaast aan dat hij geïnteresseerd is 
naar de theorie achter het ontwerp. Hierbij heb ik aangegeven dat dit niet thuishoort in de 
handleiding, omdat dit afbreuk doet aan de helderheid van het ontwerp. Wel kan er in de 
handleiding een verwijzing komen naar dit verslag dat in de Wetenschapswinkel ligt en waarin 
heel duidelijk is weergegeven op basis van welke theorie of andere reden een bepaalde beslissing 
is genomen. 
 
Het verkeersplein 
Volgens de Columbuslesdocenten is een verkeersplein een goed onderwerp om tijdens deze 
lessenserie te gebruiken. Wel vinden ze het belangrijk dat er inderdaad gestart wordt met het 
grote geheel. Wanneer een leerling, volgens de docenten, zelf een verkeersplein ervaar gaat het 
meer leven en komen er vanzelf vragen, waarop tijdens de lessen verder geborduurd kan worden.  
Aangezien de inhoudsdeskundige op het gebied van verkeerspleinen voor langere tijd ziek is, is 
het afwachten of het onderwerp in de toekomst verder ingebouwd kan worden. 
Ook kwamen de docenten al zelf met suggesties voor eventuele eigen invulling van theoretische 
opdrachten. Zo kwamen ze met het idee om tijdens ‘het grote ontwerp’ naar de landelijke 
verkeerscentrale in Driebergen te gaan om eens te kijken hoe daar gewerkt wordt. Een goede 
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aanvulling voor in de handleiding is daarom duidelijk te maken dat het de docenten vrij staat de 
theoretische opdrachten naar eigen inzicht in te vullen.  
 
Het Van der Capellen VMBO 
Op het Van der Capellen VMBO heb ik Peter Koster, docent informatietechniek geïnterviewd. 
Hij heeft overzicht over wat er in de praktijkruimtes van het Van der Capellen VMBO op het 
gebied van verkeerspleinen haalbaar is. 
 
Het model 
Het model is in zijn geheel zeker duidelijk. Peter Koster zou er echter voor hebben gekozen het 
tijdslijntje dat de lessen aangeeft aan de andere kant van het model te zetten. 
Het is hem echter in zijn geheel duidelijk wat het nut van de verschillende onderdelen in het 
model is. 
Op zich moet het ontwerpdeel binnen het model bruikbaar zijn, alleen de precieze invulling van 
de theoretische opdrachten ziet Peter Koster nog niet helemaal voor zich. De VICTO-lessen lijken 
hem geen probleem, alleen heeft hij geen idee hoe snel de leerlingen dingen oppakken e.d. Dus 
het is een kwestie van proberen of de lessen geschikt zijn voor deze doelgroep. 
Het ontwerpdeel is volgens Peter Koster zeker haalbaar, er zit vogens hem wel wat tijd voor de 
begeleidende docenten in. Voor de theoretische opdrachten is bijvoorbeeld handig om een 
schema te maken met welk groepje wanneer welke opdracht doet. Op deze manier komt er een 
goed overzicht over wie wanneer wat gedaan heeft. Qua ruimte kan de opdracht prima binnen het 
Van der Capellen VMBO worden uitgevoerd. Wel moet er van tervoren voldoende met de 
techniekdocenten worden overlegd over het gebruik van materialen e.d. 
Op het eerste gezicht is het model volgens Peter Koster op het Van der Capellen VMBO haalbaar, 
maar de praktijk zal de échte bruikbaarheid uitwijzen. 
Ook Peter Koster miste de beoordeling van de lessenserie in de handleiding. Een aanvulling 
hiermee betekend een meerwaarde voor de handleiding. 
 
Het verkeersplein 
Het onderwerp verkeersplein is, volgens Peter Koster, erg uitdagend. Het is een onderwerp dat 
voor iedereen in het dagelijks leven normaal is. Ierdereen gebruikt stoplichten en het is leuk om 
juist op dat onderwerp dieper in te gaan. 
Het onderwerp verkeerspleinen is zeker praktisch haalbaar, wel moet worden gekeken hoe het zit 
met de verzekeringen voor de leerlingen op het moment dat ze op excursie naar een verkeersplein 
gaan. Het is goed om dit ook als aandachtspunt in de handleiding te verwerken. 
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§6.3 De verwerking 
Uit de evaluatie zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

- De rode draad is het meest pittige onderdeel in de lessenserie, geeft dit in de handleiding 
aan. 

- De beoordeling mist in de handleiding. Het zou leuk zijn wanneer ook de leerlingen 
elkaar kunnen beoordelen. 

- Zorg ervoor dat de docenten de mogelijkheid hebben de theorie achter het ontwerp te 
bekijken. Dit kan door in de handleiding te verwijzen naar het eindverslag. 

- Maak duidelijk dat het docenten vrij staat de theoretische opdrachten in het 
ontwerpgedeelte zelf in te vullen. 

- Het tijdslijntje met de lessen zou naar de andere kant van het model kunnen. 
- Het is handig een schema te maken met daarin welke leerlingen wanneer voor de 

theoretische lessen aan de beurt zijn. 
- Overleg voordat de lessenserie begint met de techniekdocenten over het gebruik van 

materialen e.d. 
- In de handleiding moet worden vermeld dat ervoor moet worden gezorgd dat de 

leerlingen tijdens hun bezoek aan een verkeersplein verzekert zijn. 
 
Op het tijdslijntje dat naar de andere kant van het model moet na, hebben wij besloten de 
docentenhandleiding aan te passen. In bijlage XI is de aangepaste handleiding te vinden. Over het 
algemeen zijn het kleine aanpassingen, daarnaast is er één hoofdstuk over de beoordeling van de 
lessenserie toegevoegd. 
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 Bijlagen 

Bijlage Ia Signaleringslijst ouders en leerkrachten fase 1 
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Bijlage Ib Vragenlijsten ouders, leerkrachten en leerlingen fase 2 
Alleen een voorbeeld van een leerlingenvragenlijst is gegeven de vragenlijsten voor de 
leerkrachten en ouders zijn hetzelfde. 
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Bijlage II Verslag bijwoning Columbusles 
Elke vrijdagmiddag wonen de leerlingen die geselecteerd zijn voor de Columbuslessen een les 
van een uur bij. Op vrijdagmiddag 19 november 2004 was er op Basisschool De Octopus een 
Columbusles over elektronica en radiogolven. Linda heeft de les over elektronica bijgewoond en 
Maaike de les over radiogolven. 
 
Radiogolven 
Op vrijdagmiddag 26 november komen de leerlingen die geselecteerd zijn voor de Columbusles 
elektronica samen op basisschool De Octopus. De leerlingen komen van de drie basisscholen die 
meedoen aan het project. 
Een groepje van ongeveer tien leerlingen gaat naar het lokaal waar de theorielessen over 
radiogolven worden gegeven. De leerlingen hebben de vorige keer huiswerk op gekregen, wat ze 
nodig hebben bij de komende les, het maken van huiswerk is verplicht voor de leerlingen. Blijkt 
dat de kinderen de opgekregen stof niet beheersen worden ze (na een waarschuwing) uit de 
Columbuslessen gezet. De algemene indruk over de sfeer in de les was dat er veel mogelijkheid 
tot interactie was, maar dat de leerlingen zich wel echt bezig moesten houden met het besproken 
onderwerp. De Columbuslessen zijn dus zeker geen ‘relaxed tussendoortje’ voor de leerlingen om 
even niet in de reguliere klas te zitten. 
Allereerst wordt er door Dick Fijlstra, directeur van de Octopus en radioamateur, een 
‘hoorcollege’ gegeven over de werking van radiogolven, ingegaan wordt op VHF-golven, 
middelgolf, korte golf en lange golf. Het valt op dat de leerlingen al een behoorlijke kennis 
hebben van de werking van deze golven en dat ze erg open staan om nieuwe dingen te leren. Dit 
was vooral te merken aan de grote interactie in de klas. De vragen van de leerkracht werden snel 
en enthousiast beantwoord, maar ook de leerlingen zelf kwamen met vragen. Aan het eind van het 
(korte) college werd er door de leerkracht een praktijkvoorbeeld gegeven van het werken met 
radiogolven; In een bijgebouw van de school zat een collega-radioamateur met een zendmast, 
door middel van een walkie talkie communiceerde de leerkracht met zijn collega in het andere 
gebouw. De werking van een radiogolf werd op deze manier voor de leerlingen meteen concreet 
gemaakt. 
Nadat de theorie van die week was behandeld (ongeveer na 15 minuten) mochten de leerlingen 
zelf aan de slag. Met een speciaal apparaatje moesten de leerlingen de frequentie van een 
bepaalde radiogolf meten. Door wat rond te lopen in de klas merkte ik dat de leerlingen over het 
algemeen erg enthousiast over het in de praktijk experimenteren met de geleerde stof.  
Wanneer de leerlingen de juiste frequentie (door middel van een speciale berekening) hadden 
gevonden, mochten ze naar het bijgebouw van de school waar de collega-radioamateur de 
kinderen wat zou leren over morse. Allereerst gaf de (gepensioneerde) vrijwilliger een korte 
theoretische inleiding op het gebruik van morse, waarna de leerlingen zelf aan de hand van het 
morse-alfabet hun naam in morse mochten zenden. In het lokaal in de school stond nog steeds de 
docent die aan de hand van de morsesignalen probeerde te raden wie, wanneer zijn naam aan het 
verzenden was. Ook dit is weer een voorbeeld waarbij de geleerde theorie ook meteen in de 
praktijk wordt gebracht.  
Mijn algemene indruk is dat de leerlingen erg enthousiast waren over de Columbuslessen en dat 
er ze zeker werden uitgedaagd praktische oplossingen te vinden voor problemen uit de theorie en 
samen te werken. Wel had ik het idee dat er een verschil in motivatie tussen de leerlingen, er 
waren leerlingen die de lessen heel enthousiast meededen en er waren leerlingen die de lessen 
meer beschouwden als verplicht en ook een dergelijke houding hadden. Ik had het idee dat deze 
laatste houding een belemmering voor de enthousiaste leerlingen was. Aangezien ik de lessen 
maar één keer heb bijgewoon kan ik echter niet zeggen of dit een structureel probleem is of dat 
dit eenmalig was en aan bijvoorbeeld een ‘slechte dag’ van een aantal leerlingen lag.   
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Bijlage III Afwijzing Zwolse wethouder 
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Bijlage IVa Brief Scania 
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Bijlage IVb Afwijzing Scania 

 
 



 49 

Bijlage V Verslag bezoek Van der Capellen VMBO 
Op maandag 7 februari 2005 hebben Linda en Maaike een bezoek gebracht aan het Van der 
Capellen VMBO in Zwolle. De aanleiding van dit bezoek was het mislopen van de 
onderhandelingen met bedrijven over het ontwerpen van een snuffelstage. Op het Van der 
Capellen VMBO waren er wel mogelijkheden deze stage te gaan ontwerpen.  
Aangezien er op deze maandagmorgen een open dag was voor de hoogste groepen van de 
basisschool was deze gelegenheid erg goed om eens te gaan bekijken om wat voor soort school 
het gaat.  
Allereerst hebben we de opening van de open dag meegemaakt, waarbij de leerlingen van Van 
der Capellen presenteerden wat ze op de verschillende afdelingen op de school leerden. Hier werd 
al erg duidelijk dat de school er erg veel waarde aan hecht dat de leerlingen de mogelijkheid 
krijgen te laten zien wat ze kunnen. 
Na de opening kregen wij, samen met de andere aanwezige basisschool docenten een rondleiding 
door de school. Op de verschillende afdelingen van de school lieten de leerlingen aan de hand van 
practica de potentiële toekomstige medeleerlingen zien wat ze allemaal geleerd hadden. Wat ons 
het allereerste opviel was de aanwezigheid van een enorme hoeveelheid (erg mooie) praktijk 
lokalen. Zo was er een autotechnieklokaal met een echte jeep die door de leerlingen zelf moest 
worden opgeknapt, een studio voor de afdeling media, een groot elektronicalokaal voor 
toekomstige elektriciens, een restaurant, een computertechnieklokaal met een echte robotarm etc. 
Duidelijk werd ons weer dat de school het inderdaad erg belangrijk vind dat haar leerlingen alle 
mogelijkheden krijgen te laten zien wat ze kunnen. 
Na uitgebreid de school bekeken te hebben hadden we een gesprek met Dhr. Ron Dorreboom, de 
directeur van de school. Met hem hebben we onze opdracht besproken en hebben we te horen 
gekregen dat we alle vrijheid bij het ontwerpen van de snuffelstage zouden krijgen. Nadat we wat 
gebrainstormd hadden over de concrete uitwerking van de snuffelstage, besloten we een nieuwe 
afspraak te maken. Tijdens deze afspraak gaan we beslissen wat het precieze onderwerp van de 
stage gaat worden en op dat moment zullen er ook docenten aanwezig zijn die ons de 
mogelijkheden en beperkingen voor de stage zullen uitleggen.  
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Bijlage VI: profielen 
 

De succesvolle leerling 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• Perfectionistisch 

• Goede prestaties 

• Zoekt bevestiging leerkracht 

• Vermijdt risico 

• Accepterend en 

conformerend 

• afhankelijk 

• schoolprestaties 

• prestatietests 

• intelligentietest 

• nominatie door 

leerkracht 

•  versneld en verrijkt curriculum  

• ontwikkelen van persoonlijke 

interesses  

• vooraf testen, uitsluitend leerstof die 

nog niet beheerst wordt: 

leerstofinkorting  

• ontwikkeling van vaardigheden voor 

zelfstandig leren  

• mentor  

• begeleiding van school- en 

beroepsloopbaan 

 

De uitdagende leerling 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• corrigeert de leerkracht  

• stelt regels ter discussie  

• is eerlijk en direct  

• grote 

stemmingswisselingen  

• vertoont inconsistente 

werkwijzen  

• slechte zelfcontrole  

• creatief  

• voorkeur voor activiteit en 

discussie  

• komt op voor eigen 

opvattingen  

• nominatie door medeleerlingen  

• nominatie door ouders  

• interviews  

• geleverde prestaties  

• nominatie door volwassene 

buiten het gezin  

• creativiteitstests  

• tolerant klimaat  

• zoveel mogelijk bij passende 

leerkracht plaatsen  

• cognitieve en sociale 

vaardigheden trainen  

• directe en heldere 

communicatie met de leerling  

• gevoelens toestaan  

• mentor  

• zelfwaardering opbouwen  

• gedrag besturen met contacten  

• verdieping  
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• competitief 

 

De onderduikende leerling 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• ontkent begaafdheid  

• doet niet mee in 

programma's  

• vermijdt uitdaging  

• zoekt sociale acceptatie  

• wisselt in 

vriendschappen  

• nominatie door begaafde 

medeleerlingen  

• nominatie door ouders  

• prestatietests  

• intelligentietests  

• prestaties  

• begaafdheid herkennen en adequaat 

opvangen  

• niet participeren in speciale 

activiteiten toestaan  

• sexe-rol modellen geven (vooral 

meisjes)  

• doorgaan met informeren over 

opleidings- en 

beroepsmogelijkheden  

 

 

De drop-out leerling 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• neemt onregelmatig deel 

aan onderwijs  

• maakt taken niet af  

• zoekt buitenschoolse 

uitdaging  

• verwaarloost zichzelf  

• isoleert zichzelf  

• creatief  

• bekritiseert zichzelf en 

anderen  

• werkt inconsistent  

• verstoort, presteert 

gemiddeld of minder  

• defensief  

• analyse van verzameld werk  

• informatie van leerkrachten uit het 

verleden  

• discrepantie tussen 

intelligentiescore en geleverde 

prestaties  

• inconsistenties in prestaties  

• creativiteitstest  

• nominatie door begaafde 

medeleerlingen  

• geleverde prestaties in niet-

schoolse setting  

• diagnostisch onderzoek  

• groepstherapie  

• niet-traditionele 

studievaardigheden  

• verdieping  

• mentor  

• niet-traditionele 

leerervaringen buiten de klas  
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De leerling met leer- en/of gedragsproblemen 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• werkt inconsistent  

• presteert gemiddeld of 

minder  

• verstoort, reageert af  

• sterk uiteenlopende resultaten 

op onderdelen van een 

intelligentietest  

• herkenning door relevante 

anderen  

• herkenning door leerkracht met 

ervaring met onderpresteerders  

• interview  

• wijze van presteren  

• plaatsing in programma voor 

begaafden  

• voorzien van benodigde bronnen  

• niet-traditionele leerervaringen  

• begin met onderzoek en 

ontdekkingen  

• tijd met ontwikkelingsgelijken 

doorbrengen (niet per se 

leeftijdgenoten)  

• individuele begeleiding  

 

 

De zelfstandige leerling 
Gedragskenmerken Herkenning Begeleiding van de school 

• goede sociale 

vaardigheden  

• werkt zelfstandig  

• ontwikkelt eigen doelen 

• doet mee  

• werkt zonder 

bevestiging  

• werkt enthousiast voor 

passies  

• creatief  

• komt op voor eigen 

opvattingen  

• neemt risico  

• bereikte schoolresultaten  

• producten  

• prestatietests  

• interviews  

• nominatie door leerkracht, 

klasgenoot, ouders, zichzelf  

• intelligentietests  

• creativiteitstests  

• ontwikkelen van een lange 

termijnplan voor studie  

• versneld en verrijkt curriculum  

• belemmeringen in tijd en plaats 

wegnemen  

• vooraf testen, uitsluitend leerstof die 

nog niet beheerst wordt: 

leerstofinkorting  

• mentor  

• begeleiding van school- en 

beroepsloopbaan  

• vervroegde toelating tot 

vervolgopleiding  
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Bijlage VII: Vragenlijst leerlingen 
 
Columbuslessen: 
 
• Vind je de Columbuslessen leuk? 
• Vind je de Columbuslessen leuk zoals ze nu worden gegeven? 
• Wat is er zo leuk aan de Columbuslessen? 
• Wat zou je willen veranderen aan de Columbuslessen? 
 
Interesse: 
 
• Wat voor onderwerpen vind je leuk? 
• Wat vind je leuker wiskunde of techniek? 
• Waar zou je wel eens wat meer over willen weten? 
• Zou je het leuk vinden om een keer naar een bedrijf toe te gaan? 
• Wat zou je willen weten van een bedrijf wat te maken heeft met techniek? 
• Wat vind je leuker de theorie ergens over leren of zien hoe het in de praktijk werkt? 
• Wat wil je later worden? 
 
Gedrag: 
 
• Als de juf of meester wat uitlegt, denk je dan wel eens aan wat anders? 
• Denk je vaak aan andere dingen in de klas? 
• Vind je het leuk om in een groepje of met zijn tweeën te werken? 
• Of vind je het leuker om zelfstandig te werken? 
• Vind je het leuk om extra schoolwerk te doen? 
 
• Denk je dat je slimmer bent dan de anderen in je klas? 
• Waaraan merk je dat? 
• Merken andere kinderen dat ook? 

Wat vind je daarvan? 
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Bijlage VIII: Interview met Marjan Lamberts op 7-12-2004 
 
Marjan Lamberts is remedial teacher op de basisscholen waar de Columbuslessen worden 
gegeven. Aangezien zij zelf ook Columbuslessen geeft en betrokken is bij de plaatsing 
van de kinderen voor de Columbuslessen hebben we haar geïnterviewd. Tijdens het 
interview zijn we vooral ingegaan op de kinderen die de Columbuslessen volgen, we zijn 
niet heel diep ingegaan op de inhoud en de structuur van de lessen. 
 
Vertel eens iets over de kinderen die de Columbuslessen volgen? 
Op de drie scholen wordt allereerst bekeken of kinderen meer kunnen dan de reguliere 
lesstof. Voor de kinderen waarvan blijkt dat zij meer uitgedaagd dienen te worden zijn er 
twee verschillende plannen: 

- De eerste leerlijn leerlingen: Deze leerlingen krijgen alle extra onderdelen die 
bovenop de reguliere leerstof worden aangeboden. 

- De tweede leerlijn leerlingen: Deze leerlingen krijgen zowel alle extra onderdelen 
bovenop de reguliere leerstop aangeboden plus daarbij de deelname aan de 
Columbuslessen. 

Ongeveer 1/3 van de leerlingen die vallen onder de tweede leerlijn leerlingen zijn ook 
echt hoogbegaafd, de rest kan worden omschreven als begaafde leerlingen. 
Voor de kinderen is het van belang dat ze de Columbuslessen met een bepaald doel 
volgen, vandaar dat er voor de Columbuslessen cijfers op het rapport verschijnen. 
Daarnaast ontvangen de kinderen een getuigschrift waarin is opgenomen welke 
Columbuslessen ze hebben gevolgd. 
Een kenmerk van deze hoogbegaafde leerlingen is dat ze niet gewend zijn om te ‘leren’, 
de reguliere lessen gaat hen zo makkelijk af dat ze niet gewend zijn zich in te spannen.  
Vandaar dat één van de belangrijkste doelen tijdens de Columbuslessen is dat de kinderen 
‘leren te leren’. 
Daarnaast kunnen deze kinderen behoorlijk wat aan, laatst was er een groep die anderhalf 
uur lang geboeid naar een technisch verhaal over de ruimtevaart heeft zitten kijken. 
 
Hoe merk je dat kinderen (hoog)begaafd zijn en daarom in aanmerking kunnen 
komen voor de Columbuslessen? 
Deze kinderen zijn vaak druk en hebben veel uitdaging nodig. Vaak worden ze daarnaast 
niet altijd begrepen door hun groepsgenoten. 
 
Hoe reageren kinderen op het volgen van de Columbuslessen? 
Wanneer kinderen worden geselecteerd voor een plusles, een les op een hoger niveau (in 
groep 7 en 8 zijn dit de Columbuslessen), moeten ze een presentatie geven. Je merkt aan 
deze kinderen dat ze blij zijn dat ze mogen ‘denken’. Door het volgen van de pluslessen 
merken ze dat ze niet de enige zijn die meer uitdaging nodig hebben. Hierdoor komt er 
meer evenwicht in de lessen. De kinderen worden namelijk door de andere kinderen van 
hun eigen niveau veel meer uitgedaagd. 
 
Hoe reageren andere kinderen in de klas op het feit dat de (hoog)begaafde 
leerlingen af en toe de klas uit gaan voor extra lessen? 
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Voor de meeste kinderen is dit heel gewoon, de kinderen zijn zich bewust van de 
verschillen onderling. En iedereen wordt wel eens om een bepaalde reden de klas 
uitgehaald. 
 
Merk je nog verschil tussen de plusles-kinderen onderling? 
Ja, meisjes passen zich veel beter aan dan jongens, hierdoor merk je bij jongens eerder 
dat ze (hoog)begaafd zijn en dus in aanmerking komen voor de lessen dan bij meisjes. 
 
Hoe worden leerlingen geselecteerd voor een plusles? 
Leerlingen worden gevolgd en er wordt een diagnose gesteld met behulp van het 
leerlingvolgsysteem. Hieruit kan veel informatie worden gehaald. Daarnaast wordt de 
mening van de ouders en de leerkracht hierbij erg belangrijk gevonden. Probleem is 
echter dat de verschillende ouders en leerkrachten verschillend over de signalering van 
(hoog)begaafdheid denken, waardoor het gevaar bestaat dat er geen objectief beeld 
ontstaat. Daarom is testen op (hoog)begaafdheid het beste. 
 
Wat wordt er gedaan met de Columbuslessen nadat de kinderen naar de 
middelbare school zijn gegaan? 
Er is een samenwerkingsverband met scholengemeenschappen in Zwolle, zodat het 
geleerde uit de Columbuslessen kan worden voortgezet op het middelbaar onderwijs, 
zonder dat er overlapping ontstaat in de leerstof. 
 
Wat is de manier van werken binnen een Columbusles? 
Er wordt vanuit gegaan dat de Columbuslessen de interesse van de leerlingen trekken. 
Door middel van een combinatie van theorie en praktijk. Daarnaast worden de kinderen 
uitgedaagd samen te werken en samen tot een antwoord te komen. Het allerbelangrijkste 
is dat de kinderen kunnen aantonen hoe ze aan het gevonden antwoord zijn gekomen. 
Deze kinderen vinden het erg prettig dat ze op deze manier moeten werken. 
 
Hoe ervaren de kinderen de Columbuslessen 
Er zijn kinderen die het allerliefst individueel werken en die de Columbuslessen daarom 
als negatiever ervaren, maar 2/3 van de kinderen vind het fantastisch samen uitgedaagd te 
worden op hun eigen niveau. Wel geven de kinderen aan dat ze het leuk zouden vinden 
wanneer hun geleerde kennis ook echt getest zou worden. 
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Bijlage IX de docentenhandleiding 
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§ 1  Inleiding 
Voor u ligt de docentenhandleiding voor een lessenserie, gemaakt voor (hoog)begaafde 
kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. 
 
De lessenserie is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Een van de basisprincipes 
binnen deze stroming is, dat leren een actief en constructief proces is. De manier waarop 
nieuwe kennis wordt geïnterpreteerd, opgeslagen en geactiveerd is afhankelijk van de 
reeds aanwezige kennis van de leerling en de koppeling hieraan. Een belangrijk gevolg 
hiervan is, dat er geleerd wordt van geheel naar delen. Op deze manier krijgt de leerling 
een beter overzicht van de stof en wordt de kennis op een voor de leerling ‘logische’ 
manier opgeslagen en zal ook beter terug gehaald kunnen worden. 
 
De handleiding heeft als doel, dat de leerkracht een idee krijgt hoe de lessen gegeven 
dienen te worden. Eerst zal het framework waarin de lessenserie is ingepast uitgelegd 
worden. Daarna zullen de onderdelen van de lessenserie één voor één besproken worden. 
Per onderdeel zal er aandacht besteed worden aan de inhoud van de les en er zullen 
suggesties gedaan worden voor de werkvormen, materialen en verdere aandachtspunten.�
 
Het onderwerp van deze lessenserie is verkeerspleinen, dit onderwerp zal in de 
afzonderlijke onderdelen worden uitgediept. Onder een verkeersplein verstaan de makers 
een druk verkeers(kruis)punt waarop een groot aantal verkeersaders samenkomen. Op dit 
(kruis)punt moeten in ieder geval een groot aantal stoplichten voor in ieder geval vier 
richtingen staan. 
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 § 2  Het model van de lessenserie 
In het onderstaande model is de lessenserie schematisch weergegeven. Het model bestaat 
uit een lesssenreeks, waarin de praktijk zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan de theorie.  
In de handleiding zal elk onderdeel kort worden besproken, waarbij het onderwerp 
verkeerspleinen zal worden uitgewerkt. 
De lessenserie bestaat uit 7 verschillende lessen die kunnen worden verdeeld in drie 
blokken en een rode draad die door de hele serie loopt. In onderstaande paragraaf zal kort 
op deze structuur worden ingegaan. Verderop in dit hoofdstuk zal in worden gegaan op 
de inhoudelijke invulling. De lessenserie zal voor een deel klassikaal worden ingevuld, 
een ander deel zal in groepjes van twee of drie leerlingen worden uitgevoerd. Deze 
groepjes zullen aan het begin van de lessenserie worden gevormd en tot het eind van de 
lessenserie dezelfde samenstelling houden. 

 
 

Figuur 1: model 



 60 

 
De rode draad 
Door de hele lessenserie zal het stellen van hypotheses centraal staan. Na de 
eerste les zullen de leerlingen voor het eerst hypotheses opstellen in groepjes van 
twee of drie, deze groepjes zullen gedurende de hele lessenserie dezelfde 
samenstelling hebben. Het stellen van hypotheses loopt als rode draad door de 
lessenserie 
 
 

 
Inleiding 
Het eerste deel van de serie bestaat uit twee lessen en 
vormen de inleiding op het onderwerp. Via twee 
verschillende benaderingen zullen de leerlingen een eerste 
kennismaking krijgen met het onderwerp. Op basis van 
deze inleiding moeten de leerlingen voldoende voorbereid zijn om 
de rest van de lessen te volgen. 

 
 
 
De grote ontwerpopdracht 
Het tweede gedeelte neemt de meeste tijd in binnen de 
lessenserie; vijf lessen. In dit onderdeel zullen de 
leerlingen op basis van de inleiding een werkstuk gaan 
maken over dit onderwerp, waarbij ze tijdens het maken 
van het werkstuk regelmatig theorie krijgen aangeboden. 
In dit onderdeel zullen de leerlingen vooral hun eigen 
idee over het onderwerp van de lessenserie uitwerken. 
 
 
 

De afsluiting 
De afsluiting van de lessenserie zal een eindpresentatie zijn 
waarin de leerlingen presenteren wat ze hebben gemaakt en op 

welke manier ze daartoe zijn gekomen. Eveneens zal dit onderdeel dienen als toetsing 
voor de hele lessenserie dienen. 
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§ 3  Het (bij)stellen van hypotheses (Rode draad) 
Rode draad in de lessenserie speelt het stellen van hypotheses. Al vanaf de eerste les 
zullen de leerlingen, in groepjes van 2 of 3, een hypothese moeten opstellen over 
hoe zij verwachten dat het verkeersplein werkt. Wanneer de leerlingen een 
lessenserie over het verkeersplein krijgen moeten ze in de eerste les hun 
verwachting uitspreken over de werking van het gehele verkeersplein, naar 
aanleiding van wat zij in de eerste les (zie het grote geheel) hebben gezien. Deze 
verwachtingen (hypotheses) zullen ze op een groot vel moeten schrijven, welke 
gedurende de hele lessenserie in de klas zal hangen. Op deze manier moeten ze 
bewust gaan nadenken over hun eigen verwachte leerproces. 
 
De invulling voor het stellen van hypotheses kan niet van tevoren worden 
aangegeven. Deze is namelijk afhankelijk van wat de verwachting van de leerlingen 
over het ontwerp. De leerlingen zullen deze hypotheses dus zelf mogen invullen. 
 
Voorbereiding 
In elke les binnen de lessenserie moet ervoor worden gezorgd dat de vellen papier 
aanwezig zijn.(waarop de hypothesen geschreven kunnen worden). Als het enigszins 
mogelijk is moeten deze vellen papier zichtbaar in de klas opgehangen zijn. Het is van 
belang dat deze vellen voldoende groot zijn zodat deze tijdens alle lessen kunnen worden 
beschreven.  
Daarnaast is het van belang dat er stiften aanwezig zijn zodat de leerlingen hun 
hypotheses eventueel kunnen bijstellen. 
 
Tijdens de les  
Aan het eind van elke les moeten de leerlingen de tijd krijgen na te denken over eventuele 
aanpassingen aan hun eerder gestelde hypotheses. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg dat de leerlingen elke les voldoende tijd krijgen om na te denken over de 
hypotheses 

- Zorg dat de vellen met daarop de hypotheses elke les in de klas hangen. 
- Maak de leerlingen duidelijk dat ze in het begin niet te groot moeten beginnen op 

de vellen papier, er moet namelijk de hele lessenserie nog ruimte zijn de vellen te 
berschrijven. 

 
Bij alle onderdelen zal kort worden ingegaan op hoe het stellen van hypotheses in de 
lessen kan worden verwerkt. 
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§ 4 Onderzoeken van het grote geheel 
Het eerste deel van de lessenserie zal bestaan het ‘het onderzoeken 
van het grote geheel’. Met het ‘grote geheel’ wordt de totale 
inhoud van de leerstof bedoeld. 
Doel van dit onderdeel is dat de aandacht, van leerlingen over het onderwerp 
verkeerpleinen wordt getrokken en dat leerlingen gemotiveerd raken om meer te weten te 
komen over verkeerpleinen.  
Van belang is het dat leerlingen in dit onderdeel ‘het grote geheel’ van de lessenserie 
gaan onderzoeken. Met andere woorden zullen de leerlingen in dit onderdeel onderzoek 
moeten doen naar het verkeersplein en zijn werking in het geheel. Vaak is het zo dat 
leerstof in stukken wordt aangeboden die uiteindelijk samen één groot geheel vormen. In 
deze lessenserie vormt dit grote geheel, het verkeersplein, de start van de serie. Verderop 
in de serie zullen de leerlingen van dit ‘grote geheel’ (de totale leerstof) zelf in stukken 
opdelen. 
 
De leerlingen zullen in groepjes van twee of drie leerlingen naar een verkeersplein met 
een groot aantal verkeerslichten gaan. Ze krijgen de opdracht mee te gaan kijken hoe het 
eraan toe gaat op een verkeersplein. Er zullen drie tot vier groepjes zijn die allemaal op 
een ander punt op het plein dit probleem gaan bekijken. Leerlingen kunnen tijdens het 
bezoek aan het verkeersplein bijhouden hoeveel auto’s er langskomen, hoe de 
verkeerslichten op elkaar reageren etc. Belangrijk is dat de leerlingen zelf bepalen waar 
ze naar kijken. 
 
Voorbereiding 
Ga op zoek naar een veilig verkeersplein (met bijvoorbeeld stoepen!) waar de leerlingen 
een goed beeld krijgen van de werking van het verkeersplein. Zorg eventueel voor ouders 
die meelopen/fietsen naar het verkeersplein.  
 
Tijdens de les  
Aan het begin van de les zullen de deelnemende leerlingen in groepjes van twee of drie 
leerlingen worden ingedeeld. Vervolgens zal kort worden uitgelegd wat de bedoeling van 
de gehele les is; De leerlingen zullen naar een verkeersplein gaan en zullen zelf moeten 
zorgen dat ze een goede indruk krijgen van de werking van een verkeersplein.  
Aan het eind van de les zullen de leerlingen hun bevindingen in een kringgesprek 
bespreken. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat het aanbieden van het ‘grote geheel’ geen klassikale 
aangelegenheid wordt, waarbij alleen maar theorie wordt gegeven. Juist het in de 
praktijk brengen van de theorie is in het grote geheel van belang. 

- zorg dat de leerlingen echt worden geconfronteerd met hoe het totale geheel van 
leerstof er uiteindelijk uitziet. 
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De rode draad 
Wanneer de leerlingen weer terugkomen in de klas zal in de vorm van een kringgesprek 
worden besproken wat de bevindingen zijn van de verschillende groepjes. Daarna zullen 
deze groepjes aan de hand van hun (besproken) bevindingen hypotheses opstellen over 
hoe zij denken dat het verkeersplein werkt. Deze hypotheses zullen op een groot vel 
worden geschreven en zullen gedurende de hele lessenserie in de klas hangen. 
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§ 5  Uitleg van de basis     
Na de eerste les, waarin het grote geheel wordt 
onderzocht, is het uitleggen van de basis de tweede 
les van de inleiding. Voordat iedereen aan de slag 
gaat met de grote ontwerpopdracht is het belangrijk om iets dieper in te gaan op het 
onderwerp verkeerspleinen, zodat er ook daadwerkelijk zinvol begonnen kan worden aan 
de ontwerpopdracht na deze les. Deze les is dan ook bedoeld om er zeker van te zijn dat 
alle leerlingen een bepaalde basiskennis hebben over het onderwerp. 
Dit zal gebeuren door middel van het kijken van een DVD van een aflevering van het 
Klokhuis over verkeerspleinen. 
 
Voorbereiding 
De materialen die voor deze les nodig zijn: 
• Video/DVD- speler 
• DVD Klokhuis  
• De vellen papier met de hypothesen + stiften 
 
Behalve dat de docent de video/DVD regelt en bekijkt, is er geen verdere voorbereiding 
nodig voor deze les. 
 
Tijdens de les  
De kinderen zullen tijdens de les gezamenlijk de aflevering van het Klokhuis kijken. 
Deze aflevering zal ongeveer 15 minuten duren. Daarna zal over de net verworven kennis 
van het onderwerp gepraat worden in de groep en zullen uiteindelijk de hypothesen, aan 
de hand van de nieuwe informatie, bijgesteld worden. Deze nieuwe hypothesen zullen bij 
de oude hypothesen op het vel geschreven worden. 
 
Aandachtpunten 

- In deze les draait het erom dat de leerlingen dezelfde basiskennis over 
verkeerspleinen krijgen, extra theorie hoeft in deze les dus niet gegeven te 
worden. 
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§ 6  Grote ontwerpopdracht 
De grote ontwerpopdracht staat centraal in de hele lessenserie. De 
leerlingen beginnen na de tweede les al met deze opdracht, dat wil 
zeggen voordat ze alle theorie hebben gehad. Steeds verder werkend 
aan de grote opdracht, wordt de leerlingen in de vorm van 
theorieopdrachten, vervolgens de kennis gegeven om de 
ontwerpopdracht goed uit te voeren. 
 
De ontwerpopdracht bestaat uit het maken van een maquette van een 
verkeersplein. Deze maquette moet echt werkende verkeerslichten bevatten en moet 
worden ‘aangekleed’, het gaat dus niet alleen om de elektronica. Zo moeten de 
verkeerslichten een omhulsel hebben en er moet geschilderd en geknutseld worden. Hoe 
de kinderen hun verkeersplein gaan vormgeven staat alleen in grote lijnen vast. Dat wil 
zeggen het product moet aan de bovenstaande eisen voldoen. De details mogen zelf 
ingevuld worden en ze mogen ook zelf verzinnen hoe het geheel er precies uit gaat zien. 
Zo zal de één veel aandacht besteden aan de huisjes erom heen, de ander mooie 
fietspaden aan gaan leggen en een derde exact een stoplicht proberen na te maken. Deze 
opdracht zal uitgevoerd worden in de groepjes zoals die in het begin gevormd zijn. 
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding moet er met het Van der Capellen VMBO worden afgesproken 
wanneer de lessen precies plaats zullen vinden, welke docent er in de praktijklokalen 
aanwezig zal zijn en wat voor materiaal er aanwezig is.  
Ook moeten de vellen (+stiften) waarop de kinderen hun hypothesen geschreven hebben 
naar het Van der Capellen VMBO getransporteerd worden. 
 
Tijdens de les  
De kinderen werken aan de opdracht in de groepjes, zoals deze eerder gevormd zijn. 
Ook tijdens de ontwerpopdracht moeten de kinderen de tijd krijgen om hun hypothesen 
eventueel bij te stellen als ze iets nieuws geleerd hebben, wat van invloed is op deze 
hypothesen. 
 
Tijdens het maken van de maquette zullen de kinderen steeds een deel van de les bezig 
gaan met een bepaald theorieonderdeel. De theoretische opdrachten zullen eerst gegeven 
worden en dan de theoretische discussie. Na die lessen zijn er nog een paar lessen om de 
maquette af te maken. 
 
Aandachtspunten 

- De gemaakte maquette moet in de laatste les van deze serie worden 
gepresenteerd, zorg ervoor dat de leerlingen in één van de laatste ontwerplessen 
op de hoogte zijn van deze presentatie en dat ze gaan nadenken over de invulling 
hiervan. (het is niet alleen de bedoeling dat het eindproduct wordt gepresenteerd, 
maar ook het proces dat tot dit eindproduct heeft geleid). Eventuele extra 
voorbereiding van de presentatie kan als huiswerk gegeven worden. 
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§ 7  Theoretische gedeelte  

§ 7.1  Theoretische opdrachten 
Om het grote geheel theoretisch te onderbouwen, krijgen de 
leerlingen terwijl ze met hun grote ontwerpopdracht bezig zijn 
stukken theorie aangereikt (dit zijn de delen die het grote geheel 
vormen). Dit zal in het begin van het ontwerpen gebeuren, zodat 
ze de theorie ook daadwerkelijk om kunnen zetten in de praktijk. 
De theorie is bedoeld om extra diepgang te geven, maar is voor 
een deel ook echt nodig om tot een goed eindproduct te komen. 
 
In deze lessenserie zijn er in het totaal drie theoretische opdrachten, waarvan er twee 
ingaan op de techniek van verkeerspleinen. Dit zijn de VICTO-opdracht en de opdracht 
met technisch lego. De derde zal een discussieopdracht zijn. Over deze laatste opdracht 
volgt hieronder meer.  
 
Voorbereiding 
Deze opdrachten worden in de zelfde groepjes gedaan waarin de kinderen al de hele tijd 
werken. Ter voorbereiding van het theoretische gedeelte moet er een schema gemaakt 
worden, om duidelijk te hebben welk groepje wanneer welke theoretische opdracht doet. 
Verder moeten per opdracht de materialen doorgenomen worden. VICTO is in het 
praktijklokaal aanwezig, voor technisch lego moet gezorgd worden.  
 
Tijdens de les  
De VICTO-opdracht, is een opdracht waarbij de techniek van het programmeren wordt 
aangeleerd. VICTO is een computerprogramma met daaraan verbonden een 
modelverkeersplein. Op de computer kunnen allerlei waarden ingegeven worden 
waardoor het model aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je zou bijvoorbeeld de 
hoeveelheid auto’s die vanuit bepaalde richtingen komen kunnen invoeren en kijken of de 
verkeerslichten dan nog naar behoren werken. Als dat niet het geval is zou je iets aan de 
instellingen van het verkeerslicht moeten doen. 
 
Tijdens de technisch lego-opdracht zullen de kinderen leren hoe het bouwen van een 
verkeersplein in zijn werk gaat. Deze opdracht dient nog nader ingevuld te worden. 
 
Ook tijdens deze lessen zal er aandacht voor het bijstellen van de hypothesen zijn. 
 
Aandachtspunten 

- Het is belangrijk om de 2 theoretische opdrachten aan het begin van het 
ontwerptraject, omdat voor de opdracht deze kennis nodig is. 

- De twee theoretische opdrachten zijn gelijkwaardig. Het maakt niet uit welke 
eerst wordt gegeven.  
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§ 7.2  Theoretische discussie 
Niet alleen de technische inhoud, maar ook het algemene leerproces zal ondersteund 
worden door een theoretische opdracht. De opdracht zal een discussieopdracht zijn, waar 
stellingen over het onderwerp besproken en bediscussieerd zullen worden. Dit laatste is 
ook de reden dat deze opdracht na de eerste technisch inhoudelijke opdrachten gegeven 
wordt, omdat de leerlingen op dit moment al een goed overzicht hebben van de theorie en 
dat het dus ook zin heeft om deze discussies te houden. 
 
Voorbereiding 
Voor deze opdracht geldt ook dat er een schema moet zijn waarin duidelijk is welk 
groepje wanneer de discussieopdracht zal doen. Overigens is het wenselijk om meerdere 
groepjes tegelijk deel te laten nemen aan deze opdracht, zodat ze ook van elkaar kunnen 
leren.  
Aan het begin van de les moet ieder groepje even de tijd krijgen om het vel met 
hypothesen te bekijken. 
 
Tijdens de les  
Niet alleen de het thema verkeerspleinen zal tijdens deze discussie besproken worden, 
ook de manier waarop de leerlingen tot deze conclusie komen en dus hoe zij bepaalde 
zaken geleerd hebben zal aan de orde komen. In zekere zin is deze discussieopdracht een 
reflectie op wat er tot nu toe behandeld en geleerd is 
 
Aandachtspunten 

- Voordat de leerlingen aan de discussieopdracht deel nemen moeten zij de 
andere theoretische opdrachten gedaan hebben, zodat zij voldoende stof tot 
discussie hebben. 

 
 
 
 
.  
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§ 8  Eindpresentatie  
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen al het geleerde 
samenvoegen in een eindpresentatie waarin ze laten zien wat ze 
nu uiteindelijk met de opdracht hebben bereikt en geleerd. In deze presentatie is het 
daarom niet alleen van belang dat de leerlingen presenteren wat ze uiteindelijk hebben 
gemaakt, maar ook hoe ze zich gedurende de hele opdracht hebben ontwikkeld. Hierin 
moeten ze dus ook de (bij)gestelde hypotheses presenteren. 
De eindpresentatie kan worden gezien als toetsing van de lessenserie. Wanneer de 
leerlingen in staat zijn goed te presenteren wat ze geleerd hebben zullen ze de leerstof in 
zich op hebben genomen. 
 
De leerlingen presenteren (de in vastgestelde groepjes) de maquette van een 
verkeersplein aan het publiek (hun eigen klas, leerkracht en eventueel ouders). Ze moeten 
in de presentatie niet alleen de werking van het verkeersplein verwerken, maar ook de 
manier waarop zij tot het uiteindelijke ontwerp zijn gekomen. Door gebruik te maken van 
de (bij)gestelde hypotheses zullen ze dit duidelijk aan kunnen geven. 
 
Voorbereiding 
Zorg ervoor dat er een geschikte ruimte is waar de presentaties gegeven kunnen worden. 
Er moet hierbij rekening worden gehouden dat de gemaakte maquettes van het 
verkeersplein naar deze ruimte moeten worden getransporteerd.  
Ook moet vroeg van tevoren bekend worden gemaakt dat de presentaties plaatsvinden 
zodat ouders, leerkrachten en de eigen klas aanwezig kunnen zijn. 
Maak een schema waarin de volgorde van de presenterende groepjes duidelijk wordt. 
 
Tijdens de les  
De leerlingen zullen in de vaste groepjes op hun eigen manier het gemaakte product en 
het doorlopen proces presenteren aan de genodigden. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg dat de leerlingen hun eindproduct op een goede manier presenteren 
- Zorg dat de leerlingen ook hun leerproces weer te geven, door te zorgen dat ze 

ook de gestelde hypotheses in de presentatie verwerken. 
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Bijlage X De evaluatie interviews 
 
Evaluatie-interview met Basisschool De Octopus over de docentenhandleiding 
 
Inleiding 
Als onderwijskundig gebied zien wij het vakgebied van de onderwijskundige, van waaruit wij de 
beslissingen die wij tijdens het ontwerpproces hebben gemaakt kunnen onderbouwen. Hierdoor 
ontstaat een verantwoord ontwerp (docentenhandleiding).  
Wij als inhoudsdeskundigen op het gebied van onderwijskunde, hopen door onze specifieke 
expertise, een goede basis te hebben gelegd voor de handleiding van de lessenserie voor 
hoogbegaafde leerlingen. Dit hebben wij bereikt door een uitgebreid vooronderzoek naar de 
verschillende actoren, die binnen de lessenserie een rol spelen te koppelen aan onze 
onderwijskundige kennis. 
Dit interview zal daarom gaan over de volledigheid van het onderwijskundige ontwerp. 
 
Het model voor de lessenserie 

1. Is het model in zijn geheel duidelijk? 
 
2. Ziet u het nut van de verschillende onderdelen binnen het model? 

 
3. Wat denkt u van de bruikbaarheid van de inleiding van de lessenserie? 

 
4. Wat denkt u van de bruikbaarheid van het ontwerponderdeel? 

 
5.  Wat denkt u van het nut van het afsluitende onderdeel van de lessenserie 

 
6. Wat denkt u van het nut van de rode draad? 

 
7. Kunt u per onderdeel zeggen in hoeverre dit invulbaar is voor een specifiek onderwerp?  

 
8. Denkt u dat het model bruibaar is voor de hoogbegaafde leerlingen? 

 
9. Heeft u nog verdere suggesties voor eventuele aanpassing van het model? 

 
Het verkeersplein 

1. Denkt u dat het onderwerp verkeersplein voldoende uitdaging biedt voor de 
(hoog)begaafde leerlingen? 

 
2. Denkt u dat het onderwerp verkeersplein tot dusver op een goede manier in het model is 

ingepast. 
 

3. Denkt u dat het onderwerp verkeersplein door uzelf verder in te vullen valt? 
 

4. Heeft u verder nog suggesties voor de verdere invulling van het onderwerp? 
 
N.B. Dit interview zal ook gebruikt worden voor het groepsinterview met een groepje docenten 
van basisschool De Octopus.
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Evaluatie-interview met het Van der Cappellen VMBO over de docentenhandleiding 
 

Inleiding 
Als onderwijskundig gebied zien wij het vakgebied van de onderwijskundige, van waaruit wij de 
beslissingen die wij tijdens het ontwerpproces hebben gemaakt kunnen onderbouwen. Hierdoor 
ontstaat een verantwoord ontwerp (docentenhandleiding).  
Wij als inhoudsdeskundigen op het gebied van onderwijskunde, hopen door onze specifieke 
expertise, een goede basis te hebben gelegd voor de handleiding van de lessenserie voor 
hoogbegaafde leerlingen. Dit hebben wij bereikt door een uitgebreid vooronderzoek naar de 
verschillende actoren, die binnen de lessenserie een rol spelen te koppelen aan onze 
onderwijskundige kennis. 
Dit interview zal daarom gaan over de volledigheid van het onderwijskundige ontwerp. 
 
Het model voor de lessenserie 

1. Is het model in zijn geheel duidelijk? 
 
2. Ziet u het nut van de verschillende onderdelen binnen het model? 

 
3. Krijgt u, door middel van het model, een duidelijk overzicht van de lessenserie? 

 
4. Wat denkt u van de bruikbaarheid van het ontwerpdeel binnen het model? 

 
5. Denkt u dat deze werkwijze past binnen de mogelijkheden van het Van der Capelle 

VMBO (op het gebied van faciliteiten voor praktijkruimtes) voor verschillende 
onderwerpen? 

 
6. Hebt u suggesties voor aanpassingen van het model voor een betere bruikbaarheid. 

 
Het verkeersplein 

1. Wat vind u van de invulling voor het onderwerp verkeersplein in het ontwerpgedeelte tot 
nu toe? 
 

2. Denkt u dat de invulling van het model voor het onderwerp verkeersplein praktisch 
haalbaar is? 

 
3. Hebt u eventuele suggesties voor aanpassingen van de inhoud? 
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Bijlage XI Aangepaste docentenhandleiding 
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§ 1  Inleiding 
Voor u ligt de docentenhandleiding voor een lessenserie, gemaakt voor (hoog)begaafde 
kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. 
 
De lessenserie is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Een van de basisprincipes 
binnen deze stroming is, dat leren een actief en constructief proces is. De manier waarop 
nieuwe kennis wordt geïnterpreteerd, opgeslagen en geactiveerd is afhankelijk van de 
reeds aanwezige kennis van de leerling en de koppeling hieraan. Een belangrijk gevolg 
hiervan is, dat er geleerd wordt van geheel naar delen. Op deze manier krijgt de leerling 
een beter overzicht van de stof en wordt de kennis op een voor de leerling ‘logische’ 
manier opgeslagen en zal ook beter terug gehaald kunnen worden. Wanneer u meer 
informatie wilt over de theorieën op basis waarvan dit ontwerp is gemaakt, kunt u het 
ontwerpverslag opvragen bij de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente in 
Enschede. 
 
De handleiding heeft als doel, dat de leerkracht een idee krijgt hoe de lessen gegeven 
dienen te worden. Eerst zal het framework waarin de lessenserie is ingepast uitgelegd 
worden. Daarna zullen de onderdelen van de lessenserie één voor één besproken worden. 
Per onderdeel zal er aandacht besteed worden aan de inhoud van de les en er zullen 
suggesties gedaan worden voor de werkvormen, materialen en verdere aandachtspunten.�
 
Het model kan voor verschillende onderwerpen worden ingevuld. Het onderwerp van 
deze lessenserie is verkeerspleinen, dit onderwerp zal in de afzonderlijke onderdelen 
worden uitgediept. Onder een verkeersplein verstaan de makers een druk 
verkeers(kruis)punt waarop een groot aantal verkeersaders samenkomen. Op dit 
(kruis)punt moeten in ieder geval een groot aantal stoplichten voor in ieder geval vier 
richtingen staan. 
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 § 2  Het model van de lessenserie 
In het onderstaande model is de lessenserie schematisch weergegeven. Het model bestaat 
uit een lesssenreeks, waarin de praktijk zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan de theorie.  
In de handleiding zal elk onderdeel kort worden besproken, waarbij het onderwerp 
verkeerspleinen zal worden uitgewerkt. 
De lessenserie bestaat uit 7 verschillende lessen die kunnen worden verdeeld in drie 
blokken en een rode draad die door de hele serie loopt. In onderstaande paragraaf zal kort 
op deze structuur worden ingegaan. Verderop in dit hoofdstuk zal in worden gegaan op 
de inhoudelijke invulling. De lessenserie zal voor een deel klassikaal worden ingevuld, 
een ander deel zal in groepjes van twee of drie leerlingen worden uitgevoerd. Deze 
groepjes zullen aan het begin van de lessenserie worden gevormd en tot het eind van de 
lessenserie dezelfde samenstelling houden. 

 
 

Figuur 1: model 
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De rode draad 
Door de hele lessenserie zal het stellen van hypotheses centraal staan. Na de 
eerste les zullen de leerlingen voor het eerst hypotheses opstellen in groepjes van 
twee of drie, deze groepjes zullen gedurende de hele lessenserie dezelfde 
samenstelling hebben. Het stellen van hypotheses loopt als rode draad door de 
lessenserie 
 
 

 
Inleiding 
Het eerste deel van de serie bestaat uit twee lessen en 
vormen de inleiding op het onderwerp. Via twee 
verschillende benaderingen zullen de leerlingen een eerste 
kennismaking krijgen met het onderwerp. Op basis van 
deze inleiding moeten de leerlingen voldoende voorbereid zijn om 
de rest van de lessen te volgen. 

 
 
 
De grote ontwerpopdracht 
Het tweede gedeelte neemt de meeste tijd in binnen de 
lessenserie; vijf lessen. In dit onderdeel zullen de 
leerlingen op basis van de inleiding een werkstuk gaan 
maken over dit onderwerp, waarbij ze tijdens het maken 
van het werkstuk regelmatig theorie krijgen aangeboden. 
In dit onderdeel zullen de leerlingen vooral hun eigen 
idee over het onderwerp van de lessenserie uitwerken. 
 
 
 

De afsluiting 
De afsluiting van de lessenserie zal een eindpresentatie zijn 
waarin de leerlingen presenteren wat ze hebben gemaakt en op 

welke manier ze daartoe zijn gekomen. Eveneens zal dit onderdeel dienen als toetsing 
voor de hele lessenserie dienen. 
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§ 3  Het (bij)stellen van hypotheses (Rode draad) 
Rode draad in de lessenserie speelt het stellen van hypotheses. Al vanaf de eerste les 
zullen de leerlingen, in groepjes van 2 of 3, een hypothese moeten opstellen over 
hoe zij verwachten dat het verkeersplein werkt. Wanneer de leerlingen een 
lessenserie over het verkeersplein krijgen moeten ze in de eerste les hun 
verwachting uitspreken over de werking van het gehele verkeersplein, naar 
aanleiding van wat zij in de eerste les (zie het grote geheel) hebben gezien. Deze 
verwachtingen (hypotheses) zullen ze op een groot vel moeten schrijven, welke 
gedurende de hele lessenserie in de klas zal hangen. Op deze manier moeten ze 
bewust gaan nadenken over hun eigen verwachte leerproces. 
 
De invulling voor het stellen van hypotheses kan niet van tevoren worden 
aangegeven. Deze is namelijk afhankelijk van wat de verwachting van de leerlingen 
over het ontwerp. De leerlingen zullen deze hypotheses dus zelf mogen invullen. 
 
Voorbereiding 
In elke les binnen de lessenserie moet ervoor worden gezorgd dat de vellen papier 
aanwezig zijn.(waarop de hypothesen geschreven kunnen worden). Als het enigszins 
mogelijk is moeten deze vellen papier zichtbaar in de klas opgehangen zijn. Het is van 
belang dat deze vellen voldoende groot zijn zodat deze tijdens alle lessen kunnen worden 
beschreven.  
Daarnaast is het van belang dat er stiften aanwezig zijn zodat de leerlingen hun 
hypotheses eventueel kunnen bijstellen. 
 
Tijdens de les  
Aan het eind van elke les moeten de leerlingen de tijd krijgen na te denken over eventuele 
aanpassingen aan hun eerder gestelde hypotheses. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg dat de leerlingen elke les voldoende tijd krijgen om na te denken over de 
hypotheses 

- Zorg dat de vellen met daarop de hypotheses elke les in de klas hangen. 
- Maak de leerlingen duidelijk dat ze in het begin niet te groot moeten beginnen op 

de vellen papier, er moet namelijk de hele lessenserie nog ruimte zijn de vellen te 
berschrijven. 

- Voor de hoogbegaafde leerlingen zal dit het meest pittige onderdeel van de 
lessenserie zijn. Wees u hiervan van bewust en zorg ervoor dat de leerlingen 
voldoende begeleiding hierin krijgen. 

 
Bij alle onderdelen zal kort worden ingegaan op hoe het stellen van hypotheses in de 
lessen kan worden verwerkt. 
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§ 4 Onderzoeken van het grote geheel 
Het eerste deel van de lessenserie zal bestaan het ‘het onderzoeken 
van het grote geheel’. Met het ‘grote geheel’ wordt de totale 
inhoud van de leerstof bedoeld. 
Doel van dit onderdeel is dat de aandacht, van leerlingen over het onderwerp 
verkeerpleinen wordt getrokken en dat leerlingen gemotiveerd raken om meer te weten te 
komen over verkeerpleinen.  
Van belang is het dat leerlingen in dit onderdeel ‘het grote geheel’ van de lessenserie 
gaan onderzoeken. Met andere woorden zullen de leerlingen in dit onderdeel onderzoek 
moeten doen naar het verkeersplein en zijn werking in het geheel. Vaak is het zo dat 
leerstof in stukken wordt aangeboden die uiteindelijk samen één groot geheel vormen. In 
deze lessenserie vormt dit grote geheel, het verkeersplein, de start van de serie. Verderop 
in de serie zullen de leerlingen van dit ‘grote geheel’ (de totale leerstof) zelf in stukken 
opdelen. 
 
De leerlingen zullen in groepjes van twee of drie leerlingen naar een verkeersplein met 
een groot aantal verkeerslichten gaan. Ze krijgen de opdracht mee te gaan kijken hoe het 
eraan toe gaat op een verkeersplein. Er zullen drie tot vier groepjes zijn die allemaal op 
een ander punt op het plein dit probleem gaan bekijken. Leerlingen kunnen tijdens het 
bezoek aan het verkeersplein bijhouden hoeveel auto’s er langskomen, hoe de 
verkeerslichten op elkaar reageren etc. Belangrijk is dat de leerlingen zelf bepalen waar 
ze naar kijken. 
 
Voorbereiding 
Ga op zoek naar een veilig verkeersplein (met bijvoorbeeld stoepen!) waar de leerlingen 
een goed beeld krijgen van de werking van het verkeersplein. Zorg eventueel voor ouders 
die meelopen/fietsen naar het verkeersplein.  
 
Tijdens de les  
Aan het begin van de les zullen de deelnemende leerlingen in groepjes van twee of drie 
leerlingen worden ingedeeld. Vervolgens zal kort worden uitgelegd wat de bedoeling van 
de gehele les is; De leerlingen zullen naar een verkeersplein gaan en zullen zelf moeten 
zorgen dat ze een goede indruk krijgen van de werking van een verkeersplein.  
Aan het eind van de les zullen de leerlingen hun bevindingen in een kringgesprek 
bespreken. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat het aanbieden van het ‘grote geheel’ geen klassikale 
aangelegenheid wordt, waarbij alleen maar theorie wordt gegeven. Juist het in de 
praktijk brengen van de theorie is in het grote geheel van belang. 

- zorg dat de leerlingen echt worden geconfronteerd met hoe het totale geheel van 
leerstof er uiteindelijk uitziet. 

- Contoleer of de leerlingen verzekerd zijn voor een bezoek aan een (druk) 
verkeersplein. 
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De rode draad 
Wanneer de leerlingen weer terugkomen in de klas zal in de vorm van een kringgesprek 
worden besproken wat de bevindingen zijn van de verschillende groepjes. Daarna zullen 
deze groepjes aan de hand van hun (besproken) bevindingen hypotheses opstellen over 
hoe zij denken dat het verkeersplein werkt. Deze hypotheses zullen op een groot vel 
worden geschreven en zullen gedurende de hele lessenserie in de klas hangen. 
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§ 5  Uitleg van de basis     
Na de eerste les, waarin het grote geheel wordt 
onderzocht, is het uitleggen van de basis de tweede 
les van de inleiding. Voordat iedereen aan de slag 
gaat met de grote ontwerpopdracht is het belangrijk om iets dieper in te gaan op het 
onderwerp verkeerspleinen, zodat er ook daadwerkelijk zinvol begonnen kan worden aan 
de ontwerpopdracht na deze les. Deze les is dan ook bedoeld om er zeker van te zijn dat 
alle leerlingen een bepaalde basiskennis hebben over het onderwerp. 
Dit zal gebeuren door middel van het kijken van een DVD van een aflevering van het 
Klokhuis over verkeerspleinen. 
 
Voorbereiding 
De materialen die voor deze les nodig zijn: 
• Video/DVD- speler 
• DVD Klokhuis  
• De vellen papier met de hypothesen + stiften 
 
Behalve dat de docent de video/DVD regelt en bekijkt, is er geen verdere voorbereiding 
nodig voor deze les. 
 
Tijdens de les  
De kinderen zullen tijdens de les gezamenlijk de aflevering van het Klokhuis kijken. 
Deze aflevering zal ongeveer 15 minuten duren. Daarna zal over de net verworven kennis 
van het onderwerp gepraat worden in de groep en zullen uiteindelijk de hypothesen, aan 
de hand van de nieuwe informatie, bijgesteld worden. Deze nieuwe hypothesen zullen bij 
de oude hypothesen op het vel geschreven worden. 
 
Aandachtpunten 

- In deze les draait het erom dat de leerlingen dezelfde basiskennis over 
verkeerspleinen krijgen, extra theorie hoeft in deze les dus niet gegeven te 
worden. 
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§ 6  Grote ontwerpopdracht 
De grote ontwerpopdracht staat centraal in de hele lessenserie. De 
leerlingen beginnen na de tweede les al met deze opdracht, dat wil 
zeggen voordat ze alle theorie hebben gehad. Steeds verder werkend 
aan de grote opdracht, wordt de leerlingen in de vorm van 
theorieopdrachten, vervolgens de kennis gegeven om de 
ontwerpopdracht goed uit te voeren. 
 
De ontwerpopdracht bestaat uit het maken van een maquette van een 
verkeersplein. Deze maquette moet echt werkende verkeerslichten bevatten en moet 
worden ‘aangekleed’, het gaat dus niet alleen om de elektronica. Zo moeten de 
verkeerslichten een omhulsel hebben en er moet geschilderd en geknutseld worden. Hoe 
de kinderen hun verkeersplein gaan vormgeven staat alleen in grote lijnen vast. Dat wil 
zeggen het product moet aan de bovenstaande eisen voldoen. De details mogen zelf 
ingevuld worden en ze mogen ook zelf verzinnen hoe het geheel er precies uit gaat zien. 
Zo zal de één veel aandacht besteden aan de huisjes erom heen, de ander mooie 
fietspaden aan gaan leggen en een derde exact een stoplicht proberen na te maken. Deze 
opdracht zal uitgevoerd worden in de groepjes zoals die in het begin gevormd zijn. 
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding moet er met het Van der Capellen VMBO worden afgesproken 
wanneer de lessen precies plaats zullen vinden, welke docent er in de praktijklokalen 
aanwezig zal zijn en wat voor materiaal er aanwezig is.  
Ook moeten de vellen (+stiften) waarop de kinderen hun hypothesen geschreven hebben 
naar het Van der Capellen VMBO getransporteerd worden. 
 
Tijdens de les  
De kinderen werken aan de opdracht in de groepjes, zoals deze eerder gevormd zijn. 
Ook tijdens de ontwerpopdracht moeten de kinderen de tijd krijgen om hun hypothesen 
eventueel bij te stellen als ze iets nieuws geleerd hebben, wat van invloed is op deze 
hypothesen. 
 
Tijdens het maken van de maquette zullen de kinderen steeds een deel van de les bezig 
gaan met een bepaald theorieonderdeel. De theoretische opdrachten zullen eerst gegeven 
worden en dan de theoretische discussie. Na die lessen zijn er nog een paar lessen om de 
maquette af te maken. 
 
Aandachtspunten 

- De gemaakte maquette moet in de laatste les van deze serie worden 
gepresenteerd, zorg ervoor dat de leerlingen in één van de laatste ontwerplessen 
op de hoogte zijn van deze presentatie en dat ze gaan nadenken over de invulling 
hiervan. (het is niet alleen de bedoeling dat het eindproduct wordt gepresenteerd, 
maar ook het proces dat tot dit eindproduct heeft geleid). Eventuele extra 
voorbereiding van de presentatie kan als huiswerk gegeven worden. 
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- Maak, voordat de ontwerpopdracht begint, met de verantwoordelijke docent van 
het Van der Capellen VMBO afspraken over wat wel en niet mogelijk is in de 
praktijkruimten en welke materialen gebruikt kunnen worden.  
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§ 7  Theoretische gedeelte  

§ 7.1  Theoretische opdrachten 
Om het grote geheel theoretisch te onderbouwen, krijgen de 
leerlingen terwijl ze met hun grote ontwerpopdracht bezig zijn 
stukken theorie aangereikt (dit zijn de delen die het grote geheel 
vormen). Dit zal in het begin van het ontwerpen gebeuren, zodat 
ze de theorie ook daadwerkelijk om kunnen zetten in de praktijk. De theorie is bedoeld 
om extra diepgang te geven, maar is voor een deel ook echt nodig om tot een goed 
eindproduct te komen. 
In deze lessenserie zijn er in het totaal drie theoretische opdrachten, waarvan er twee 
ingaan op de techniek van verkeerspleinen. Dit zijn de VICTO-opdracht en de opdracht 
met technisch lego. De derde zal een discussieopdracht zijn. Over deze laatste opdracht 
volgt hieronder meer.  
 
Voorbereiding 
Deze opdrachten worden in de zelfde groepjes gedaan waarin de kinderen al de hele tijd 
werken. Ter voorbereiding van het theoretische gedeelte moet er een schema gemaakt 
worden, om duidelijk te hebben welk groepje wanneer welke theoretische opdracht doet. 
Verder moeten per opdracht de materialen doorgenomen worden. VICTO is in het 
praktijklokaal aanwezig, voor technisch lego moet gezorgd worden.  
 
Tijdens de les  
De VICTO-opdracht, is een opdracht waarbij de techniek van het programmeren wordt 
aangeleerd. VICTO is een computerprogramma met daaraan verbonden een 
modelverkeersplein. Op de computer kunnen allerlei waarden ingegeven worden 
waardoor het model aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je zou bijvoorbeeld de 
hoeveelheid auto’s die vanuit bepaalde richtingen komen kunnen invoeren en kijken of de 
verkeerslichten dan nog naar behoren werken. Als dat niet het geval is zou je iets aan de 
instellingen van het verkeerslicht moeten doen. 
 
Tijdens de technisch lego-opdracht zullen de kinderen leren hoe het bouwen van een 
verkeersplein in zijn werk gaat. Deze opdracht dient nog nader ingevuld te worden. 
 
Ook tijdens deze lessen zal er aandacht voor het bijstellen van de hypothesen zijn. 
 
Aandachtspunten 

- Het is belangrijk om de 2 theoretische opdrachten aan het begin van het 
ontwerptraject, omdat voor de opdracht deze kennis nodig is. 

- De twee theoretische opdrachten zijn gelijkwaardig. Het maakt niet uit welke 
eerst wordt gegeven.  

- Maak voordat de theoretische lessen beginnen een schema met daarin welke 
groepjes wanneer aan de beurt zijn voor welke les, op deze manier houdt u 
voor uzelf een goed overzicht over wat de groepjes al aan theoretische kennis 
hebben. 
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Het staat u, als docent overigens vrij om zelf invulling te geven aan de theoretische 
lessen. 
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§ 7.2  Theoretische discussie 
Niet alleen de technische inhoud, maar ook het algemene leerproces zal ondersteund 
worden door een theoretische opdracht. De opdracht zal een discussieopdracht zijn, waar 
stellingen over het onderwerp besproken en bediscussieerd zullen worden. Dit laatste is 
ook de reden dat deze opdracht na de eerste technisch inhoudelijke opdrachten gegeven 
wordt, omdat de leerlingen op dit moment al een goed overzicht hebben van de theorie en 
dat het dus ook zin heeft om deze discussies te houden. 
 
Voorbereiding 
Voor deze opdracht geldt ook dat er een schema moet zijn waarin duidelijk is welk 
groepje wanneer de discussieopdracht zal doen. Overigens is het wenselijk om meerdere 
groepjes tegelijk deel te laten nemen aan deze opdracht, zodat ze ook van elkaar kunnen 
leren.  
Aan het begin van de les moet ieder groepje even de tijd krijgen om het vel met 
hypothesen te bekijken. 
 
Tijdens de les  
Niet alleen de het thema verkeerspleinen zal tijdens deze discussie besproken worden, 
ook de manier waarop de leerlingen tot deze conclusie komen en dus hoe zij bepaalde 
zaken geleerd hebben zal aan de orde komen. In zekere zin is deze discussieopdracht een 
reflectie op wat er tot nu toe behandeld en geleerd is 
 
Aandachtspunten 

- Voordat de leerlingen aan de discussieopdracht deel nemen moeten zij de 
andere theoretische opdrachten gedaan hebben, zodat zij voldoende stof tot 
discussie hebben. 

 
 
 
 
.  
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§ 8  Eindpresentatie  
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen al het geleerde 
samenvoegen in een eindpresentatie waarin ze laten zien wat ze 
nu uiteindelijk met de opdracht hebben bereikt en geleerd. In deze presentatie is het 
daarom niet alleen van belang dat de leerlingen presenteren wat ze uiteindelijk hebben 
gemaakt, maar ook hoe ze zich gedurende de hele opdracht hebben ontwikkeld. Hierin 
moeten ze dus ook de (bij)gestelde hypotheses presenteren. 
De eindpresentatie kan worden gezien als toetsing van de lessenserie. Wanneer de 
leerlingen in staat zijn goed te presenteren wat ze geleerd hebben zullen ze de leerstof in 
zich op hebben genomen. 
 
De leerlingen presenteren (de in vastgestelde groepjes) de maquette van een 
verkeersplein aan het publiek (hun eigen klas, leerkracht en eventueel ouders). Ze moeten 
in de presentatie niet alleen de werking van het verkeersplein verwerken, maar ook de 
manier waarop zij tot het uiteindelijke ontwerp zijn gekomen. Door gebruik te maken van 
de (bij)gestelde hypotheses zullen ze dit duidelijk aan kunnen geven. 
 
Voorbereiding 
Zorg ervoor dat er een geschikte ruimte is waar de presentaties gegeven kunnen worden. 
Er moet hierbij rekening worden gehouden dat de gemaakte maquettes van het 
verkeersplein naar deze ruimte moeten worden getransporteerd.  
Ook moet vroeg van tevoren bekend worden gemaakt dat de presentaties plaatsvinden 
zodat ouders, leerkrachten en de eigen klas aanwezig kunnen zijn. 
Maak een schema waarin de volgorde van de presenterende groepjes duidelijk wordt. 
 
Tijdens de les  
De leerlingen zullen in de vaste groepjes op hun eigen manier het gemaakte product en 
het doorlopen proces presenteren aan de genodigden. 
 
Aandachtspunten 

- Zorg dat de leerlingen hun eindproduct op een goede manier presenteren 
- Zorg dat de leerlingen ook hun leerproces weer te geven, door te zorgen dat ze 

ook de gestelde hypotheses in de presentatie verwerken. 
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§ 9 De beoordeling 
Het is bij de beoordeling van de lessenserie niet alleen van belang dat het eindproduct, de 
maquette, wordt beoordeeld. Het proces dat de leerlingen naar het eindproduct heeft 
gebracht is bij de waardering net zo belangrijk.  
Wanneer u het proces wilt beoordeling kunt u daarbij de gemaakte hypotheses van de 
rode draad gebruiken. Zij zullen, als het goed is, duidelijk aangeven welke groei de 
leerling tijdens het proces heeft doorgemaakt. Dit komt doordat de leerlingen tijdens de 
lessen tot nieuwe inzichten komen, deze zullen ze aan het eind van de les bijstellen in hun 
hypotheses. Wanneer dit elke les gedaan wordt ontstaat er een duidelijk beeld van hoe de 
gedachtengang van de leerlingen tijdens de lessenserie is verlopen. Met andere woorden 
wordt het groeiproces/ontwikkelingsproces van de leerlingen via de (bij)gestelde 
hypotheses weergegeven. 
  
Beoordeling van de docent 
Een manier waarop de lessenserie kan worden beoordeeld zal hieronder worden 
weergegeven. Natuurlijk kunt u deze aanpassen naar de maatstafen en gewoonten van uw 
eigen school. 
 
De lessenserie is opgedeeld in vier onderdelen, de inleiding, het grote ontwerp, de 
eindpresentatie en de rode draad. Op deze vier onderdelen zult u de leerlingen moeten 
gaan beoordelen.  
Aangezien het moeilijk is om aan, bijvoorbeeld een proces, een waarde te geven, zal er 
met een puntenschaal van 0 tot 3 punten worden gewerkt. 
 
Een 0 wordt gegegeven als: 

- De leerling niet in staat is geweest de opdracht uit te voeren. 
Een 1 wordt gegeven als: 

- De leerling de opdracht heeft weten uit te voeren; 
- Er een product is ontwikkelt, maar dit product het doel (het ontwikkelen van een 

verkeersplein) niet bereikt. 
Een 2 wordt gegeven als: 

- De leerling de opdracht heeft weten uit te voeren; 
- Er een product is ontstaan dat het doel (het ontwikkelen van een verkeersplein) 

heeft bereikt. 
Een 3 wordt gegeven als: 

- Als de leerling de opdracht zeer goed heeft weten uit te voeren; 
- Er veel eigen intiatief, creativiteit of handigheid is laten zien. 

 
Op onderstaand scoreformulier kunnen de scores worden ingevuld om tot een 
totaalscoren te komen. 
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Met de beoordeling van het product wordt hetgene wat de leerling aan het eind van het 
onderdeel heeft geproduceerd. Met proces wordt de ontwikkeling van de leerling tijdens 
het onderdeel aangeduid. 
 
Beoordeling van de leerlingen 
Aangezien de leerlingen tijdens de gehele lessenserie erg zelfstandig bezig zijn, is het 
leuk om de kinderen ook de kans te geven elkaar te beoordelen. Ook hiervoor kan 
bovenstaand schema worden gebruikt. Het is dan wel aan te raden het onderdeel proces 
eruit te halen.  
 
 
 


