
Welkom op de 
Winterschool! 
 
25 januari 2017  
Radboud Universiteit 



Opening 
 
Prof.dr. Carl Figdor 
Dr. Sanne Dekker 



Wetenschapsknooppunt 
Radboud Universiteit 

 

• Brengt wetenschap de klas in 

 

• Doel: Stimuleren van nieuwsgierigheid en onderzoekende 
houding van leerlingen en (aankomend) leraren 

 

• Samenwerking tussen Radboud Universiteit, Radboudumc, 
HAN Faculteit Educatie en diverse (basis)scholen 

 

 



Overzicht activiteiten WKRU 

 

Professionalisering in onderzoekend leren 

• Studiemiddagen 

• Cursussen 

• Coaching in de klas 

• Traject op maat 

 

Wetenschap de klas in! 

• Onderzoeker in de klas 

• Wetenschappelijke doorbraken de klas in! 



In ontwikkeling 

• Onderbouw - Leerlijn 
onderzoekend leren  

• Burgerschap 

• Hulpmiddelen voor in de klas  

• Nieuwsgierigheid 

• Kennis en expertise verdiepen en 
verbreden vanuit literatuur 

• Artikelen over onderzoekend leren 

• Internationale contacten 

 





Engelse materialen beschikbaar 



Bereik 2015-2016 

1468 leraren 

591 scholen 

8 schoolteams    

36700 leerlingen 

 



Petitie oktober 2016 



Onderzoekend leren volgens WKRU 

 

• Actieve rol van zowel leerling en leraar 

• Leerlingen doen zelf onderzoek 

• Leerlingen zoeken antwoord op hun eigen vragen  

• Leraar legt de inhoudelijke basis en begeleidt het 
onderzoeksproces 

 

• Zeven stappen van Van Graft & Kemmers (2007) als 
uitgangspunt 
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Waarom onderzoekend leren?  

• Leren vanuit nieuwsgierigheid  
¬ Betrokkenheid, intrinsieke motivatie, geheugenopslag  

 

• Inhoudelijke kennis over het thema 

 

• Ontwikkeling van diverse vaardigheden  
¬ Observeren, analyseren, samenwerken, concluderen, presenteren 

 

• Inzicht in hoe kennis tot stand komt 
 

 

Technologiepact 2020 (2013). Actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ (2014).  

Advies Platform Onderwijs2032 (2016): Leren vanuit nieuwsgierigheid, vakoverstijgend 
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Winterschool 

• Kennismaken met wetenschappelijke onderwerpen 

• Ideeën opdoen voor W&T in de klas 



Wetenschappelijke thema’s 

 

 

 

 

 

 

 

        Bosch      Geheugen          Malaria 



Radboud Science Awards 2016 



Samenwerking met scholen 

 

 



Boekenreeks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen en leidraad op www.wetenschapdeklasin.nl  

http://www.wetenschapdeklasin.nl/


Vandaag eerste kennismaking  
met de thema’s 

 

• Lezingen 
¬ Inhoudelijke achtergrond 

• Workshops 
¬ Kennismaken met verkenningsactiviteiten van de nieuwe thema’s 

¬ Ideeën voor W&T in de klas  

 

• Volg één workshop en bekijk morgen online wat er in de 
andere twee gebeurde 

• Volgend jaar volledige project in boekvorm beschikbaar 



Extra workshop 

• Verbreden van visie op onderzoekend leren en W&T 
onderwijs 

 

• Basisworkshop onderzoekend leren 

• Verdiepende workshop burgerschapsonderzoek 

• Begrijpend lezen en W&T 

• Artistiek onderzoek 

• Mindsets in het onderwijs 

 



Nieuw boek 



Cursussen en studiemiddagen 

Cursus start in maart 2017 



Teamscholing 

   Maatwerk voor schoolteams 



Meer informatie op www.wkru.nl  

http://www.wkru.nl/


Praktische zaken 

Zie programmaboekje of vraag de organisatie (oranje badges) 
 

Ochtend- en middagprogramma: 
• Workshopindeling staat op je badge 
• Workshop ’Schrijven’ vervangen door ‘Begrijpend lezen’ 
• Twee locaties: neem je jas mee 

 

Tijdens de pauzes: 
• Haal gratis boek 6 op bij onze boekenstand 
• Boek 1 t/m 5 vanaf de lunchpauze te koop 
• NIEUW! Bezoek de informatiemarkt W&T tijdens de lunch 

 
Bij vertrek: 
• Evaluatieformulier en badge inleveren 
• Certificaat ophalen (nodig voor registratie lerarenregister) 



Tot slot 

 

• Materialen van de workshops morgenmiddag online op 
www.wkru.nl onder ‘Materialen’ > ‘Winterschool’ 

 

• Volgende Winterschool: woensdag 31 januari 2018 

 

 

Twitteren over de Winterschool? #WKRU2017 

http://www.wkru.nl/

