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De Lerarenopleiding



Cursusdoelen

1. Oefenen in het doen van experimenteel 
onderzoek

2. Bekend raken met de wetenschappelijke 
praktijk.



Experimentele verkenningen in 18 uur
Call for Papers.

Abstracts submitted: 2 September

■ Heb jij een experimenteeel onderzoek gedaan naar een alledaags 
verschijnsel?

■ Kun je het op HBO niveau toelichten op een poster?
■ Stuur dan voor 2 september je voorstel in en schrijf je in voor de 

posterconferentie op 14 oktober

Meer informatie op de Sharepointsite. 

POSTER CONFERENTIE
14 Oktober,  
Padualaan 97, Utrecht



Studenten krijgen voorbeeld te 
zien aan begin van cursus















In het V.O. 
(bovenbouw HV, projectweek)



Didactische opbouw van de 
lessen

Meerdere practica biologie en scheikunde, met 
tussendoor:
1. Uitpluizen van voorbeelden, aandacht voor 

de authentieke natuurwetenschappelijke 
praktijk 

2. Samen schrijven, met taalsteun 
3. Zelfstandig schrijven



Uitpluizen van authentieke  
voorbeelden





Docent pluist uit.



1. Leerling markeert en 
beschrijft de kwaliteiten.

2. Leerling bestudeert welke 
kwaliteiten de docent ziet. (Op 
woord- en zinsniveau 
uitgeplozen voorbeeld)

3. Leerling noteert welke  
kwaliteiten de docent 
opvallend belangrijk vindt.  



Veel interactie tussen leerlingen 
tijdens het schrijven



Snelle	
feedback	op	
schriftelijke	
tussen-

producten



Veel	variatie	in	eindproducten



Ervaringen leerlingen

■ Van alle activiteiten van de projectweek 
vonden ze het uitpluizen van voorbeelden 
het meest leerzaam. 





Maak een poster met daarop 
antwoorden op vragen zoals:

1. Wat zijn voorwaarden voor een geslaagde 
les over wetenschappelijke posters? 

2. Wat moet je als docent weten? 
3. Welke ervaringen heb je als docent nodig om 

dit te kunnen begeleiden? 
4. Voor welke thema’s/onderwerpen in jouw 

onderwijs kun je deze ideeën gebruiken? 
Voor welke doelgroepen is dit geschikt? 

5. Welke voorkennis hebben studenten aan de 
lerarenopleiding nodig om dit te kunnen 
leren?  



Uitwisseling

Bestudeer de poster van een ander groepje en 
stel vragen. 

(Zorg dat iemand van je eigen groepje achter 
blijft bij je eigen poster)



Dank voor jullie belangstelling

■ Gerald.vandijk@hu.nl
■ Martijn.koops@hu.nl
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