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Programma	  

•  13:30	  –	  13:45	  :	  Het	  project	  (MD)	  

•  13:45	  –	  14:00	  :	  Bestaand	  materiaal	  &	  IBL/WoW	  (MD)	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  Example	  task:	  Brines	  (SF)	  

•  14:00	  –	  14:30	  :	  Materiaal	  aanpassen	  as	  a	  PD	  ac,vity	  

•  14:30	  –	  14:45	  :	  Reflec,e	  (DDU	  -‐	  MvH)	  (MD)	  



OVER	  HET	  PROJECT	  
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Mascil	  

•  “Mathema,cs	  and	  Science	  for	  Life”	  
•  Europees	  FP7-‐project:	  “suppor,ng	  ac,on	  on	  
innova,on	  in	  the	  classroom”	  

•  Loop,jd	  4	  jaar	  (1-‐1-‐2013	  tot	  31-‐12-‐2016)	  	  
•  Professionalisering	  van	  docenten:	  verrijken	  
van	  hun	  repertoire	  rich,ng	  
– onderzoekend	  leren	  
– verbinden	  van	  beroepsprak,jk	  met	  schoolvakken	  



Doelen	  

•  Onderzoekend	  leren	  in	  vo	  (en	  po)	  
•  Verbinding	  leggen	  met	  beroepsprak,jken	  

•  Engelse	  termen:	  IBST,	  inquiry	  learning	  
•  World	  of	  Work	  (WoW)	  



Waarom?	  

•  Mo,va,e,	  relevan,e	  (meer	  leerlingen	  in	  
technische	  studie)	  

•  21st	  C	  skills	  (problem	  solving,	  crea,vity,	  social	  
&	  communica,ve	  skills,	  …)	  



Methode	  

•  Inventariseren	  van	  best	  prac;ces	  (vooral	  
lesmaterialen	  voor	  IBST	  en	  WoW	  die	  zich	  in	  
reguliere	  lesprak,jk	  bewezen	  hebben)	  

•  Opzecen	  van	  learning	  communi;es	  van	  
docenten	  en	  vertegenwoordigers	  van	  
bedrijfsleven	  en	  beroepsopleidingen	  

•  Ontwikkelen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  scholings-‐
programma	  voor	  lerarenopleiding	  en	  nascholing	  



•  Onderzoekende	  houding	  
–  Willen	  weten,	  bekri;seren,	  delen,	  begrijpen,	  bereiken,	  innoveren	  (v.d.	  Rijst,	  2009)	  
–  Nieuwsgierigheid,	  kri;sch	  zijn,	  willen	  delen	  (T.	  van	  der	  Valk,	  2009)	  

	  

•  Leren	  onderzoeken	  
–  Voorbereiden,	  uitvoeren,	  presenteren,	  rapporteren	  (H.	  Oost,	  2002)	  
–  Expliciet	  aandacht	  voor	  onderzoeksvaardigheden	  en	  onderzoekscyclus	  
–  Doel	  is:	  leerlingen	  leren	  zelfstandig	  een	  onderzoek	  uit	  te	  voeren	  

•  Onderzoekend	  leren	  
–  Het	  onderwijs	  vindt	  plaats	  met	  een	  ac;eve	  rol	  voor	  leerlingen	  
–  Die	  rol	  hangt	  samen	  met	  kenmerken	  van	  onderzoeken	  

	  
–  Doelen:	  Leerlingen	  leren	  beter,	  zijn	  meer	  eigenaar	  van	  de	  stof.	  Docenten	  hebben	  beter	  zicht	  

op	  hun	  capaciteiten.	  Leerlingen	  ontwikkelen	  een	  onderzoekende	  houding	  en	  –vaardigheden.	  

Onderzoekend leren 





Ongestructureerde	  problemen	  







Veel	  projecten	  gingen	  ons	  voor	  /	  
werken	  parallel	  met	  ons	  

•  Jet-‐Net	  
•  Wisactueel.nl	  
•  EU-‐projects	  

–  inGenious	  
–  Primas	  
–  Establish	  
–  Parrise	  
–  …	  

•  Bètaberoepen	  in	  de	  les	  	  
•  …	  



Lesmaterialen	  voor	  IBST	  

•  Zie	  www.primas-‐project.eu	  	  







ACTIVITEIT:	  BESTAAND	  MATERIAAL	  
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Zoutproduc,e	  

hcp://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28147/	  
Video:	  hcp://www.youtube.com/watch?v=VM7HeserH0U	  



Vragen	  bij	  deze	  opdracht	  

•  Lees	  de	  twee	  versies	  van	  een	  opdracht	  
	  
•  Wat	  maakt	  een	  taak	  geschikt	  voor	  
“onderzoekend	  leren”?	  

•  Wat	  zorgt	  voor	  rela,e	  met	  beroepsprak,jk?	  



Reflec,e	  
•  geen	  kookboek/nadoen	  van	  een	  oplossing	  van	  een	  andere	  
•  materialen	  (meer	  varianten	  mogelijk...)	  -‐>	  varia,es	  
•  waarom	  doe	  ik	  het?	  -‐>	  relevan,e	  
•  voorkennis?	  -‐>	  niet	  te	  veel	  maar	  ook	  niet	  te	  weinig;	  moment	  
•  concreet	  probleem	  (pekel	  in	  de	  klas)	  -‐>	  realis,scher	  
•  IBL	  alleen	  vaardigheden?	  -‐>	  hangt	  af	  van	  voorkennis	  
•  communica,e	  s,muleren	  
•  PD:	  leraar	  opdracht	  laten	  aanpassen	  



Beroepsprak,jk	  

•  Is	  de	  beroepssitua,e	  realis,sch?	  
– elementen	  die	  de	  situa,e	  realis,scher	  maken	  
– combina,e	  met	  een	  bezoek	  aan	  een	  bedrijf	  
– geef	  leerlingen	  een	  rol	  van	  een	  
beroepsbeoefenaar,	  bijv.	  ingenieur	  







Quote	  1	  (Abrahamson	  et	  al.	  2006)	  

•  About	  Authen,city:	  
	  
The	  authen,city	  of	  'authen,c	  inquiry'	  may	  
depend	  more	  on	  the	  engagement	  and	  
reasoning	  that	  it	  enables	  than	  on	  specific	  
content	  



Quote	  2	  (Ainley	  et	  al.,	  2006)	  

Purpose:	  
•  Materials	  must	  have	  an	  explicit	  end	  product	  
that	  the	  pupils	  care	  about.	  	  

•  Materials	  involve	  making	  something	  for	  
another	  audience	  to	  use.	  



ONTWERPEN	  VAN	  LESSEN	  ALS	  
(NA)SCHOLINGSACTIVITEIT	  
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Opgaven	  uit	  boeken	  

•  Bekijk	  de	  taken	  
•  Kies	  een	  taak	  
•  Redesign	  
•  Bespreek	  met	  buren	  	  

– Lukte	  het?	  Sommige	  taken	  makkelijker	  dan	  
andere?	  

– Herken	  je	  gemeenschappelijke	  principes?	  Werken	  
die?	  
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ONTWERPPRINCIPES	  



Ontwerpprincipes	  (1)	  	  

•  Opdrachten	  minder	  (vooraf)	  structureren	  
	  

•  Open	  vragen	  stellen/aanbieden	  
	  

•  Samenwerking	  en	  communica,e	  s,muleren	  



Ontwerprincipes	  (2)	  

•  Rijke	  beroepscontexten	  toevoegen	  
(of	  gebruiken	  als	  start	  van	  het	  ontwerp)	  
	  

•  Leerlingen	  een	  (beroeps)rol	  geven	  	  
	  

•  Ac,viteiten	  inbouwen	  die	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  
werkzaamheden	  van	  beroepsbeoefenaar	  
	  

•  	  Als	  resultaat	  een	  product	  voor	  een	  doelgroep	  vragen	  



Een	  voorbeeld	  



DDU	  -‐	  GUIDELINES	  
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Mascil	  Guidelines	  document	  

•  Voorbeeldtaken	  WoW	  en	  IBL	  en	  voorbeelden	  
van	  redesign	  

•  Samenvasng	  van	  guidelines	  voor	  het	  
aanpassen	  van	  taken	  

•  Theorie	  achter	  WoW	  en	  IBL	  



Eerdere	  sugges,es	  

•  Alleen	  ervaren	  docenten	  zullen	  het	  gebruiken,	  
verder	  voornamelijk	  geschikt	  voor	  
lerarenopleiders	  

•  Begin	  met	  een	  voorbeeld	  en	  dan	  uitleggen	  
hoe	  het	  te	  gebruiken	  

•  Het	  moet	  niet	  te	  theore,sch	  zijn	  (theorie	  aan	  
het	  eind)	  

•  Veel	  concrete	  voorbeelden	  



Twee	  vragen	  

•  Hoe	  zou	  het	  guideline	  document	  er	  uit	  
moeten	  zien	  wil	  het	  nusg	  zijn	  bij	  het	  
ontwerpen	  van	  een	  (na)scholingsac,viteit?	  

•  Hoe	  zou	  je	  zo’n	  document	  gebruiken	  in	  jouw	  
prak,jk?	  


