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Geschiedenis
In juli 2004 is het Platform Bèta Techniek van 
start gegaan. Het kreeg van de overheid de 
opdracht om te zorgen voor voldoende en 
kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici.  
De ambitie van het Platform Bèta Techniek 
is dat 40% van alle afgestudeerden  (vmbo, 
havo, vwo, mbo, hbo en wo) een bèta techni-
sche opleiding heeft genoten. Om dat te be-
reiken moeten we bij de basis beginnen: het 
primair onderwijs. In 2006 is gestart met het 
programma TalentenKracht1. TalentenKracht 
is een onderzoeksprogramma van zeven 
universiteiten naar de talenten van kinderen 
(3-14 jaar) op het gebied van wetenschap en 
techniek. 

Vindplaatsscholen 
In 2011 is samen met 43 basisscholen een start gemaakt met het 
vindplaatsenonderzoek. Het vindplaatsentraject is een onderzoekstra-
ject waarbij scholen, samen met onderzoekers van TalentenKracht, 
de bij de school aanwezige kennis oppakken voor de praktische in-
vulling van de Talentenkaart. Het gaat daarbij om scholen die al ge-
vorderd zijn met het wetenschap- & techniekonderwijs. De vraag van 
de school staat in dit onderzoek centraal, maar de school levert ook 
een bijdrage aan het onderzoek van de begeleidende Satelliet van 
TalentenKracht.

Op de scholen wordt onder meer onderzoek gedaan naar: 
  Beschrijvingen van cognitieve talenten, die in de context van we-

tenschap en techniek zichtbaar worden bij kinderen
  Beschrijvingen van de manier waarop die talenten zich zouden 

kunnen ontwikkelen
  Beschrijvingen van activiteiten op het gebied van wetenschap en 

techniek die cognitieve talenten bij kinderen zichtbaar maken
   Beschrijvingen van verschillende manieren waarop cognitieve 

talenten voorkomen bij kinderen, bijvoorbeeld een kind kan een 
probleem oplossen door trial-and-error of door het probleem in 
heldere bewoordingen te omschrijven

   Interventies die de talenten ontlokken en waarmee de talenten tot 
ontwikkeling te brengen zijn

   Instrumenten waarmee gemeten en/of getoetst kan worden dat 
de talenten zich ontwikkelen 

Daarbij is de nadruk gelegd op kennisdeling. De scholen kregen een 
financiële bijdrage waarmee ze de expertise van de TalentenKracht 
onderzoekers konden inhuren, maar ook om in te zetten op kennis-
deling. Dat betekent dat de vindplaatsschool ook andere scholen in 
de omgeving informeert over de opgedane kennis. Maar ook dat de 
school bijvoorbeeld de ouders, de kinderopvang en de voor- en na-

Kun je de leerresultaten op het gebied van rekenen-wiskunde verhogen 

zonder dat de leerlingen ervaren dat ze er meer tijd aan besteden? Voor 

een antwoord op deze vraag werd door SBO de Tweern de hulp ingeroe-

pen van het Platform Bètatechniek. Willem Uittenbogaard ontwierp samen 

met de leerkrachten een lessenserie waarin ballen de hoofdrol kregen.
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  De eerste les moet gaan over alle ballen 
die mee zouden kunnen doen aan ons 
onderzoek. In onze brainstorm komen 
we nogal wat ballen tegen. We verwach-
ten dat kinderen die ballen ook zouden 
kunnen noemen. We bedenken: gehakt-
bal, voetbal, tennisbal,  nasibal, konin-
ginnebal, pingpongbal, maar ook andere 
betekenissen van bal: ’Jij bent een bal’. 

Het zou in onze lessenserie steeds moeten 
gaan over het classificeren en  seriëren van 
de ballen.

Les 1: Introductie
We houden in de klas een inleiding over wat 
we van plan zijn en stellen de leerlingen de 
vraag welke ballen volgens hen mee moeten 
doen. Er is natuurlijk ook een taalaspect:. in 
welke woorden komt het woord bal voor? 
We kwamen hierbij wel voor enkele verras-
singen te staan… We besluiten met de kin-
deren samen om ons onderzoek te beperken 
tot SPORT- en SPELballen.  Alle andere bal-
len doen niet mee. We verzamelen een grote 
hoeveelheid ballen. Bij elkaar meer dan 50. 
We noemen: knikker, stuiterbal, pingpong-
bal, golfbal, biljartbal, jeu de boules-bal, 
honkbal, softbal, handbal, waterpolobal, 
voetbal, strandbal, skippybal, stalen kogel, 
rugbybal,  enzovoort, enzovoort. 
Natuurlijk komt  de vraag op wat een sport 
is en wat een spel.  Die vraag is nog niet zo 
makkelijk te beantwoorden.

Reacties van leerkrachten na 
de introductieles
  ‘De eerste les was een goede start van 
het thema. De kinderen waren su-
per aan het samenwerken om zoveel 
mogelijk soorten ballen te verzinnen. 
Al snel kwamen ook de verschillende 
snacks, bitterbal, bal gehakt, bor-
relnootje naar voren. Ook kwamen 
enkele jongens met de teelbal. Na 
deze inventarisatie gingen we over tot 
classificatie. Daarin kwam de vraag: 
wanneer is iets een sport of spel? Na 
een brainstormmoment werd gesteld: 
met een sport kun je iets winnen en 
een spel speel je voor de gezelligheid.’ 

  ‘In mijn klas vonden ze vooral de eet-
ballen bijzonder interessant en kregen 
we een discussie of een mandarijn 
rond was ja of nee.’

schoolse opvang betrekt bij het onderzoek. Veel scholen werkten ook 
samen met schoolbegeleiders en Pabo’s. 

SBO De Tweern
Een van die vindplaatsscholen is SBO de Tweern in Goes.  Deze 
school  vraagt in 2010 aan het Platform Bètatechniek ondersteuning 
voor het ontwerpen van sciencelessen waarin het reken-wiskunde-
onderwijs op een natuurlijke manier aan de orde komt. In samen-
werking met de universiteit van Leiden wordt een onderzoeksvraag 
geformuleerd:

Kun je door het creëren van lestijd, waarin sbo-leerlingen in de context 
van wetenschap en techniek bezig zijn, de leerresultaten op het gebied 
van rekenen en wiskunde significant verbeteren? 

Van de acht bovenbouwgroepen doen er vier mee aan de nieuwe 
sciencelessen. Vier groepen doen dus niet mee. De universiteit van 
Leiden doet ervoor en erna onderzoek bij alle acht groepen. De resul-
taten van dat onderzoek hopen we in het volgende artikel in Volgens 
Bartjens (maart 2014) te kunnen publiceren. 
Rond de zomer van 2012 werd mij (Willem Uittenbogaard) gevraagd 
een bijdrage te leveren aan het ontwerpen van nieuwe lessenseries. 
Drie van de vier lessenseries waren al min of meer ingevuld. De 
vierde lessenserie was nog open. Dat werd het ballab. De bedoeling 
was dat het allemaal vorm zou krijgen in het schooljaar 2012 -2013.  
Samen met vier leerkrachten van de bovenbouw is een lessenserie 
ontworpen voor de groepen 7 en 8. Vier groepen van 14 leerlingen in 
de leeftijd van tien tot twaalf jaar. De opzet is in elke les reken-wis-
kundeproblemen aan de orde te laten komen zonder dat leerlingen 
het idee hebben dat ze  een extra rekenles krijgen. 

Ballenlaboratorium
In een gezamenlijke vergadering van een paar uur hebben we een 
aantal zaken op een rijtje gezet:  
  De lessenserie krijgt de naam het ballenlaboratorium. 
  We gaan allerlei natuurwetenschappelijke onderzoeken doen aan 

de hand van een verzameling ballen. Met natuurwetenschappe-
lijk bedoelen we hier dat kinderen nadenken over allerlei manie-
ren van onderzoek  doen die eerlijk en  herhaalbaar zijn en wat 
uitkomsten betreft  een voorspellende waarde hebben.
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Alle ballen verzamelen
Gezamenlijk worden de lesdoelen bepaald 
voor de vervolglessen bepaald. We komen 
tot de volgende onderwerpen:
Les 2: Welke bal rolt het verst?
Les 3: Welke bal is het zwaarst?
Les 4: Welke bal stuitert het best?
Les 5: Welke bal heeft de grootste inhoud?
Les 6: Welke bal drijft en welke niet?

Elke week zullen we een les van zo’n ander-
half uur aan het onderwerp besteden en dat 
zes weken lang. We willen graag dat leerlin-
gen niet alleen de onderzoekjes uitvoeren 
maar  vooral ook nadenken over allerlei stra-
tegieën om dat onderzoek uit te voeren.

De gymzaal is een uitstekende omgeving voor 
dit meetonderzoek

Les 2: Welke bal rolt het verst?
Bij de vraag ’Welke bal rolt het verst?’ is het 
van belang aandacht te besteden aan de on-
derzoeksopzet. Het is niet de bedoeling om 
de bal zo maar een zetje te geven. Er moet 
een rolbaan komen die voor alle ballen het-
zelfde is, want anders kun je niet vergelijken. 
Een paar vragen komen daarbij naar voren: 
Wat doen we met de ballen die er aan de zij-
kant al afrollen?  Hoe laat je de bal beginnen? 
Hoe vaak rollen we elke bal? 
Eerlijkheid, nauwkeurigheid en betrouwbaar-
heid komen in beeld. En natuurlijk het ge-
middelde om uitschieters aan de boven- en 
onderkant te voorkomen.
De bal moet eerlijk uitrollen en dan moet 
met het meetlint de afstand bepaald worden. 
Het aflezen van het meetlint levert nog de 
nodige problemen op. Ook het noteren is 
voor veel kinderen nog niet zo eenvoudig: 16 

meter en 35 centimeter: 16,35 meter. Elk groepje heeft 4 of 5 ballen 
waarvan de rolafstand gemeten moet worden. Om toevalstreffers uit 
te sluiten wordt afgesproken dat elke bal drie keer moet rollen en dat 
het gemiddelde van de drie afstanden genomen wordt.

Eerst voorspellen, dan meten
In elk groepje werd eerst een voorspelling gedaan en pas daarna 
werd er daadwerkelijk gerold en gemeten met de ballen. 

Groepje: Joost, Glen en Martijn

Bal Afstand

1. Metalen bal
2. Softbal
3. Babybal 
4. Voetbal 
5. Rugbybal 

1. 21.7 meter
2. 19.46 meter
3. 11.6 meter
4. 10.7 meter
5. 6.2 meter

Groepje: Jessica, Tim en Silmariën

Bal Afstand

1. Strandbal
2. Biljartbal
3. Stuiterbal 
4. Knikker 
5. Tennisbal 

1. 22 meter
2. 19.29 meter
3. 19.19 meter
4. 19.12 meter
5. 8.35 meter

De voorspelling   De uitkomst

De voorspelling  De uitkomst
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Reacties van leerkrachten na de eerste meetles 
(les 2)

  ‘In deze les had ik het gevoel dat de kinderen grotendeels zelf-
standig met de opdracht bezig waren. Er was een grote mate 
van betrokkenheid merkbaar. De kinderen waren onderling 
met elkaar in overleg over welke bal het verst zou komen en 
waarom. De winnaar werd uiteindelijk de stuiterbal maar in 
eerste instantie koos bijna iedereen voor de biljartbal.’

  ‘De afspraken over de stand van de plank en het loslaten van 
de bal kwamen vlot tot stand. Het was eenieder duidelijk dat 
daar wel een gelijkenis in moest zijn. Het was mooi om te zien 
hoe kinderen met veel enthousiasme op hun knieën de bal door 
de gymzaal volgen. De bal toeschreeuwend en haast aanmoe-
digend om maar zover mogelijk te komen. De lastigste bal 
bleek nog de skippybal te zijn. Door de handvatten stuiterde 
deze steeds een andere richting op.’

  ‘In de rekenles was de vraag om een gemiddelde uit te reke-
nen een aantal malen aan de orde gekomen. Dat kwam in 
deze opdracht goed van pas en door dit nu gezamenlijk in een 
groepje te doen kregen sommige leerlingen de strategie door. 
Een bijkomend voordeel was dat de kinderen konden profiteren 
van elkaar, omdat enkele kinderen al op het niveau van groep 
8 rekenden.’

  ‘De kinderen waren heel fanatiek bezig, op hun buik in de 
gymzaal kijken hoe ver de ballen rolden. Lastig vonden ze het 
aflezen van de centimeters. We hebben vervolgens mooie staaf-
diagrammen gemaakt.’

  ‘Natuurlijk komt ook de vraag op wat nou precies een sport 
is en wat een spel. Het viel niet mee om daar precies een ant-
woord op te krijgen. Voetbal en tennis leken duidelijk, maar 
niet alle sporten zijn bekend en je kunt ook met een voetbal 
spelen, volgens de kinderen. En is het dan nog een sport?’

Vervolg
Hoewel er natuurlijk veel gerekend moet worden (bijvoorbeeld bij het 
uitrekenen van de gemiddelden) ervaren de kinderen het onderzoek 
niet als een rekenles. Ze hebben na dit eerste onderzoek zin gekre-
gen in het vervolg van het onderzoek en in het volgende nummer 
van Volgens Bartjens zullen wij de lessen die daaruit voortvloeiden 
bespreken. Ook hopen we dan de gegevens uit het onderzoek te kun-
nen presenteren.

Met dank aan leerkrachten en leerlingen van SBO de Tweern in Goes
De auteur is reken-wiskundedidacticus en onderzoeker bij TalentenKracht

Noot

1. Zie voor meer informatie de website:  

www.talentenkracht.nlw

Door meten tot weten

http://www.talentenkracht.nl/

