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HEB JIJ EEN SUGGESTIE VOOR EEN FILM, SERIE, BOEK, STRIP  
OF GADGET DIE PAST IN DEZE RUBRIEK? STUUR HET DOOR 
NAAR ONDERWIJSBLAD@AOB.NL

Winterschool  
voor leraren
Hoe smaakt een vierkant? Welke kleur hee! een acht? 
Mensen met synesthesie koppelen zintuigen aan elkaar. 
Hoe dat precies werkt, komt aan bod op 26 januari tijdens 
de online Winterschool voor leraren basisonderwijs. Het 
Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen organiseert deze opeenvolgende themamidda-
gen voor ongeveer honderd leraren.
De Winterschool is bedoeld om het lesmateriaal dat 
prijswinnende wetenschappers voor het basisonderwijs 
ontwikkelen, breder bekendheid te geven. Dit jaar zijn de 
thema’s: samenwerkende zintuigen, de werking van de 
neus en de rol van het geloof in het dagelijks leven. Via 
lezingen en workshops maak je kennis met het onderzoek 
van de wetenschappers en leer je hoe je dit in de klas kunt 
behandelen. 
“Kinderen zijn van nature al nieuwsgierig”, vertelt Sanne 
Dekker, hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Univer-
siteit. “Met wetenschap in de klas kun je het onderwijs 
verrijken en die nieuwsgierigheid blijvend stimuleren. 
Tijdens de Winterschool leer je beproefde projecten 
kennen die je de volgende dag al in de klas kunt toepas-
sen. Kinderen leren hoe onderzoek werkt, hoe kennis tot 
stand komt en leren kritisch kijken naar nieuwe infor-
matie. Je kunt ze een wereld laten zien die sommigen niet 
automatisch tegen zullen komen.”
De Winterschool kost 40 euro als je alle drie themamid-
dagen op 26 januari, 2 en 9 februari wilt volgen. Vooraf 
krijg je het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas 
in!’ opgestuurd, over de drie thema’s en een pakketje met 
instructie en materialen om vooraf klaar te zetten. 
 
AANMELDING OP WKRU.NL. AL HET LESMATERIAAL IS TE  
VINDEN OP WETENSCHAPDEKLASIN.NL

De thuiszittersklas
Onderwijs is een contactsport waarin je jezelf op het spel moet 
durven zetten. Dit concludeert Martin Schravesande in zijn boek De 
thuiszittersklas, waarin hij openhartig zijn ervaringen beschrij!. De 
neerlandicus begon zijn carrière bij het ministerie van Onderwijs 
en besloot zelf leraar te worden. Na vijf jaar op een hogeschool in 
Den Haag kreeg hij in 2016 bij vso De Lans in Brummen de kans om 
een klas voor thuiszitters op te zetten. In zijn boek schui! de lezer 
als het ware aan bij de groep, leert de leerlingen kennen en voelt 
mee met de leraar, die zonder ervaring in het speciaal onderwijs 
dit avontuur is aangegaan. Het persoonlijke verslag vol ‘liefdevol 
aanklooien’ wisselt Schravesande af met wat er in de vijf jaren erna 
is geleerd, welke vorm het onderwijs hee! gekregen en waarom die 
succesvol is. De klas draait nu zo goed, dat de school een tweede wil 
starten. 
Met een heldere pedagogische visie en een krachtige organisatie 
kan elke reguliere school zo’n klas beginnen, denkt Schravesande. 
“Ik hoop dat meer scholen op deze manier aan de slag gaan”, vertelt 
hij. “Daarvoor is vooral ook pedagogische moed nodig. Bij deze kin-
deren is de eigen wil om zich te ontwikkelen beschadigd. Om deze 
te herstellen, is het essentieel om echt contact met ze te maken. Dat 
is altijd spannend omdat het betekent dat je jezelf ook open moet 
stellen.” Of zoals hij in het boek schrij!: ‘Het geven van vertrouwen 
is wederzijds een prachtig risico.’

MARTIN SCHRAVESANDE, DE THUISZITTERSKLAS, 
UITGEVERIJ VAN GENNEP, !18,90 OPENGEESTIG.NL

Wetenschappelijke experimenten in de klas sti-
muleren de nieuwsgierigheid. De leraar op de foto 
reageert trager, doordat het karton voor zijn ogen 
een deel van zijn visuele informatie wegneemt. 


