
Visie Talentenkracht 

PCBO Tytsjerksteradiel staat, wanneer het gaat om het onderwijs in Wetenschap en Technologie 

voor: 

Talentenkrachtprincipes: 

1. wij vinden dat alle kinderen talent hebben voor wetenschap en Technologie. Jonge kinderen 

zijn van nature nieuwsgierig, hebben een grote belangstelling voor de wereld om hen heen 

en een onderzoekende houding; 

2. hoewel jonge kinderen van nature nieuwsgierig zijn en de wereld willen onderzoeken, is het 

de opgave voor de leerkracht deze natuurlijke nieuwsgierigheid verder te helpen 

ontwikkelen en te sturen. 

Kind-aspecten: 

 bij kinderen staat de verwondering centraal als ze zich bezig houden met technische of 

wetenschappelijke onderwerpen; 

 technologie en Wetenschap lenen zich prima om de taal te stimuleren; 

 kinderen krijgen de ruimte om in hun eigen tempo te experimenteren. 

 

Leerkracht-aspecten:  

 de leerkracht stelt de verwondering centraal in zijn lessen van wetenschap en technologie; 

 de leerkracht zorgt ervoor dat kinderen hun spontane nieuwsgierigheid behouden en 

ontwikkelen; 

 de leerkracht kan het talent dat kinderen hebben, kunnen plaatsen in een 

onderwijsperspectief: kinderen dingen durven leren en niet alles laten afhangen van hun 

eigen ontdekkende activiteiten; 

 we werken als team samen met anderen (ook bijvoorbeeld bedrijven) aan het vergroten van 

onze kennis en vaardigheid op het gebied van technologie en wetenschap; 

 de leerkracht stimuleert het wetenschappelijk denken en kent de stappen van de methode 

die het wetenschappelijk denken van kinderen stimuleert. 

 

Methode en materiaal gerichte aspecten: 

 technologie en Wetenschap wordt in alle groepen gegeven en er is een doorgaande lijn (met- 

of zonder methode); 

 bij proefjes kun je het allerbeste gebruik maken van de stappen van het wetenschappelijk 

denken ( Stellen van een vraag, opstellen van een hypothese, onderzoeken of de hypothese 

klopt, observeren en constateren, conclusies trekken ); 

 het bedrijfsleven kan interessante problemen en materialen leveren voor technologie- en 

wetenschapslessen. Het is belangrijk om het bedrijfsleven in te schakelen bij de technologie- 

en wetenschap lessen. 



 


