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Ac'eplan	  'Beter	  presteren'	  (juni	  2011)	  

•  Meer	  opbrengstgerichte	  aanpak	  

•  Nederlands,	  Engels	  en	  wiskunde	  als	  doorstroomrelevante	  
vakken	  (inclusief	  diagnos'sche	  tussen'jdse	  toetsing)	  

•  Kennisbasis	  voor	  onder	  meer	  het	  natuurwetenschappelijke	  
domein	  	  

–  uitwerking	  kerndoelen	  
–  rich'nggevend,	  ruimte	  biedend,	  niet	  verplichtend	  

–  s'mulans	  voor	  meer	  'jd	  en	  aandacht	  in	  onderbouw	  -‐	  bij	  voorkeur	  
al	  vanaf	  eerste	  leerjaar	  –	  voor	  science,	  monodisciplinair	  (natuur-‐	  
en	  scheikunde,	  techniek,	  biologie)	  dan	  wel	  mul'dsicplinair	  
aangeboden	  



Ac'eplan	  'Beter	  presteren'	  (juni	  2011)	  

•  Vooronderzoek,	  exemplarische	  toespitsing	  op	  science	  
–  begrip	  kennisbasis	  	  
–  mogelijke	  func'es:	  

•  "geen	  vernieuwing	  aanbod,	  maar	  verbetering	  leeropbrengst",	  in	  interna'onaal	  
perspec'ef	  (PISA)	  en	  met	  het	  oog	  op	  het	  onderwijs	  in	  de	  bovenbouw	  (vmbo	  en	  
havo/vwo)	  

•  helder,	  concreet,	  geactualiseerd	  en	  breed	  gedragen	  beeld	  van	  wat	  leerlingen	  
minimaal	  moeten	  kennen	  en	  kunnen	  

•  geen	  verplich'ng	  voor	  scholen	  ten	  aanzien	  van	  wijze	  van	  realisering	  

•  geen	  gesleutel	  aan	  hoeveelheid	  'jd	  

–  mogelijke	  doelgroepen:	  leraren	  (in	  opleiding),	  lerarenopleiders,	  
methodeontwikkelaars,	  toetsontwikkelaars	  

–  mogelijke	  vorm	  en	  inhoud	  



Defini'e	  kennisbasis	  science	  
(vooronderzoek)	  

Rich'nggevend	  kader:	  

•  voor	  wat	  leerlingen	  moeten	  kennen	  aan	  vakinhouden	  en	  moeten	  
beheersen	  aan	  (vakspecifieke)	  vaardigheden,	  werkwijzen	  en	  
denkwijzen	  

•  voor	  wat	  beschouwd	  wordt	  als	  basisstof	  en	  keuzemogelijkheden,	  
geformuleerd	  in	  termen	  van	  leerdoelen	  en	  
inhoudsbeschrijvingen	  op	  intermediair	  niveau	  van	  concre'sering	  
(vwo,	  havo	  en	  vmbo	  b/k/g-‐t)	  

•  gebaseerd	  op	  kerndoelen,	  en	  leidend	  naar	  eindtermen	  en	  
referen'eniveaus	  

PISA	  2015	  raamwerk	  als	  spiegel	  en	  bron	  van	  inspira'e	  



Bronnen	  en	  inspira'e	  



Next	  Genera'on	  Science	  Standards	  	  

•  Gebaseerd	  op	  A	  Framework	  for	  K-‐12	  Science	  
Educa@on	  (NRC,	  2012)	  

•  Geïntegreerde	  leerdoelen	  
•  Drie	  componenten:	  

– Science	  and	  Engineering	  Prac'ces	  
– Disciplinary	  Core	  Ideas	  
– CrosscuZng	  Concepts	  



Dimension	  1	  
Prac'ces	  for	  K-‐12	  Science	  Classrooms	  

1.  Asking	  ques'ons	  and	  defining	  problems	  
2.  Developing	  and	  using	  models	  
3.  Planning	  and	  carrying	  out	  inves'ga'ons	  
4.  Analyzing	  and	  interpre'ng	  data	  
5.  Using	  mathema'cs	  and	  computa'onal	  thinking	  
6.  Construc'ng	  explana'ons	  and	  designing	  solu'ons	  
7.  Engaging	  in	  argument	  from	  evidence	  
8.  Obtaining,	  evalua'ng	  and	  communica'ng	  

informa'on	  



Dimension	  2	  
CrosscuZng	  Concepts	  

1.  Pacerns	  
2.  Cause	  and	  effect:	  mechanism	  and	  explana'on	  
3.  Scale,	  propor'on	  and	  quan'ty	  
4.  Systems	  and	  system	  models	  

5.  Energy	  and	  macer:	  flows,	  cycles	  and	  conserva'on	  
6.  Structure	  and	  func'on	  
7.  Stability	  and	  change	  



Dimension	  3	  
Disciplinary	  core	  ideas	  

1.  Physical	  Sciences	  
2.  Life	  Sciences	  
3.  Earth	  and	  Space	  Sciences	  
4.  Engineering,	  Technology	  and	  Applica'ons	  of	  Science	  



Aanpak	  ontwikkeling	  

•  Vooronderzoek	  >	  ontwerpcriteria	  
•  Interne	  feedback	  en	  klankbordgroepen	  	  
•  Afstemming	  met	  OCW	  

•  Feedback	  en	  validering;	  vervolg	  
•  Overleg	  met	  opleiders:	  ECENT	  conferen'e	  15	  mei	  

•  Overleg	  met	  materiaalontwikkelaars	  en	  uitgevers	  
29	  mei	  



Kennisbasis:	  Structuur	  	  

Korte	  introduc'e	  
Per	  domein:	  

– Waar	  het	  om	  gaat	  

–  Integrale	  doelen	  
– Drie	  dimensies	  

•  vaardigheden	  en	  karakteris'eke	  werkwijzen	  (D1)	  
•  vakinhouden	  (D2)	  
•  karakteris'eke	  denkwijzen	  (D3)	  



Waar	  het	  om	  gaat	  



Integrale	  doelen	  



Werkwijzen,	  vakinhouden	  en	  denkwijzen	  



Vaardigheden	  en	  werkwijzen	  

	  Gekozen	  is	  voor	  de	  volgende	  werkwijzen:	  	  
–  onderzoeken;	  	  
–  ontwerpen;	  	  
– modelgebruik	  en	  –	  ontwikkeling;	  	  
–  redeneervaardigheden;	  	  
–  rekenkundige	  en	  wiskundige	  vaardigheden;	  
–  informa'evaardigheden;	  	  
–  kri'sche	  en	  onderzoekende	  houding.	  	  

	  Geformuleerd	  in	  de	  vorm	  van	  ac'viteiten.	  



Karakteris'eke	  denkwijzen	  

Gekozen	  is	  voor	  de	  in	  de	  VS	  uitvoerig	  gevalideerde	  
denkwijzen:	  	  

–  patronen;	  	  
–  oorzaak	  en	  gevolg;	  	  
–  schaal,	  verhouding	  en	  hoeveelheid;	  	  
–  systeem	  en	  systeemmodellen;	  	  
–  behoud	  van	  energie	  en	  materie,	  transport	  en	  kringlopen;	  
–  structuur	  en	  func'e;	  stabiliteit	  en	  verandering;	  
–  duurzaamheid.	  

	  Geformuleerd	  in	  de	  vorm	  van	  inzichten.	  



Leerplan	  in	  beeld:	  vakinhouden	  



Opmerkingen	  'jdens	  validering	  

	   	  Te	  veel,	  te	  moeilijk	  (vmbo)!	  
	  Posi'e	  van	  techniek	  
	  Science	  (geïntegreerd	  versus	  aparte	  vakken)	  
	  Te	  weinig	  onderscheid	  tussen	  havo	  en	  vwo	  en	  tussen	  
vmbo	  b/k	  en	  g-‐t	  
	  Focus	  op	  beroepen	  en	  bedrijfsleven	  
	  Karakteris'eke	  werkwijzen	  en	  denkwijzen	  (zowel	  voor-‐	  als	  
tegenstanders)	  
	  Angst	  voor	  (verplichte)	  diagonis'sche	  toets	  n.a.v.	  deze	  
kennisbasis	  	  
	  Behoeme	  aan	  voorbeelden	  en	  voorbeeldma'ge	  
uitwerkingen	  



Vragen	  

•  Wat	  vindt	  u	  als	  opleider	  van	  een	  dergelijke	  
kennisbasis	  science?	  

•  Hoe	  kan	  deze	  kennisbasis	  science	  zinvol	  zijn	  in	  
de	  opleiding/nascholing	  van	  docenten?	  	  

•  Wat	  voor	  aanpassingen	  (in	  format)	  stelt	  u	  
voor?	  

•  Wat	  voor	  verdere	  uitwerkingen	  zouden	  zinvol	  
zijn	  bij	  deze	  kennisbasis?	  




