
I n s c h r i j v e n  k a n  t o t  v r i j d a g  1 9  f e b r u a r i  v i a  d e z e  l i n k !
V r a g e n ?  m a i l  n a a r  t e c h n i e k p u n t g o u d a @ g m a i l . c o m

Module 1: Ontwerpend leren
Ontwerpend leren gaat over creëren: aan de hand van een probleemstelling 
worden leerlingen uitgedaagd om eigen oplossingen voor een probleem te bedenken.
Tijdens de module leer je lessen ontwerpend leren voorbereiden en krijg je tips voor
de uitvoering. Je leert:
- werken met de ontwerpcyclus
- een goede probleemstelling formuleren
- kinderen stimuleren bij het samenwerken
- het integreren van ontwerpend leren in kunst- en cultuuronderwijs en/of 
   vakoverstijgende projecten.
 
Module 2: Onderzoekend leren
Onderzoekend leren begint met een onderzoeksvraag die aansluit bij de
verwondering en nieuwsgierigheid van het kind. Kinderen gaan actief op zoek naar het
antwoord op de vraag door te onderzoeken: kijken, vergelijken, meten, luisteren,
tellen. Tijdens de module onderzoekend leren leer je:
- herkennen welke onderwerpen geschikt zijn voor een les onderzoekend leren 
- goede onderzoeksvragen formuleren 
- een inspirerende en leerzame onderzoeksles geven.

Module 3: Beleid schrijven
In deze module gaat het over de ambities van jullie school, over de huidige situatie en
over de stappen die jullie als school kunnen gaan zetten om de ambities te
verwezenlijken. Daarbij kijken we realistisch naar wat haalbaar is in de situatie op jullie
school. Als je deze zaken goed in beeld hebt, is het op papier zetten ervan nog maar
een kleine stap. Daar krijg je handige tips en trucs voor.

Cursus 'Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs'
voor leerkrachten én techniekcoördinatoren

Zijn jullie als school enthousiast over en nieuwsgierig naar het implementeren van wetenschap en
techniek in het basisonderwijs? Wil jij je kennis rondom W&T en onderzoekend en ontwerpend leren
verdiepen en is er al heel lang de wens om een doorgaande lijn te maken waarin W&T is verbonden
aan de missie en visie van jullie school? Dan is dit de cursus die wellicht aan de vraag van jullie school
voldoet.

Techniekpunt Gouda, onderdeel van de Brede School, mag deze cursus in het voorjaar van 2021
GRATIS aanbieden aan basisscholen in Gouda. Deze cursus is geschikt voor techniekcoördinatoren,
leidinggevenden en leerkrachten in het basisonderwijs die affiniteit hebben met W&T. 

De cursus bestaat uit drie modules. 
Elke module bestaat uit 2 lessen van 2 uur en 15 minuten.

"een doorgaande lijn W&T in je school"

Docent : Ilse Disseldorp
Ilse is docent aan de Pabo InHolland en ze heeft
het curriculum van de post-hbo opleiding
‘Onderwijskundig coördinator wetenschap &
technologie’ opnieuw vormgegeven. Daarnaast is
zij onderwijsadviseur op het gebied van
Wetenschap en Techniek.

“Ik heb passie voor het leren van mijn leerlingen en
van de leerkrachten en studenten die ik train. Mijn
vakgebied, wetenschap en technologie, biedt legio
mogelijkheden om leren betekenisvol te
maken. Het vraagt om het opdoen van ervaringen,
vaardigheden én kennis. Lesgeven volgens de
didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
daagt eerkrachten uit om uit hun comfortzone te
komen en dat is een proces dat ik graag begeleid”.

Data
Module 1, Ontwerpend leren :
Dinsdag 16 maart en  23 maart 2021

Module 2, Onderzoekend leren: 
Dinsdag 6 april en 20 april 2021

Module 3, Beleid schrijven: 
Dinsdag 25 mei en 1 juni 2021

Tijd: 
19.30 uur – 21.45 uur. (inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:
Nader te bepalen (indien noodzakelijk digitaal).

Kosten:
Deelname is kosteloos, niet vrijblijvend

Word gastschool!
Wij zijn op zoek naar diverse Goudse scholen die zich willen aanmelden als leslocatie. Op die
manier zullen we elke avond gebruik maken van een andere school en ruimte. Als gastschool
verzorg je die avond de koffie en thee en geef je eventueel een korte rondleiding. Op die manier
zullen jullie ook elkaar inspireren.  Mochten we de bijeenkomsten niet fysiek laten plaatsvinden
ziet de docent voldoende mogelijkheden om deze cursus digitaal te doen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMPR5SO_IaOaoeQixiFAAm0cD0eWoNe_wsET73Eh0SFSLpWQ/viewform?usp=sf_link

