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Aanbevelingen
Ontwikkel een
scholingsaanbod

Richt een
kenniscentrum in

• Ontwikkelen visie en concrete doelen
• Vergroten van de inhoudelijke deskundigheid
• Externe samenwerking scholen, bedrijven
en instellingen
• Toepassen van bestaande materialen en/
of methoden
• Het integreren van W&T in andere vakken
• Activerende didactiek Onderzoekend en
Ontwerpend leren
• Bied nascholing en ondersteuning 'op maat'

Creëer een kenniscentrum W&T dat fungeert
als intermediair tussen basisscholen,
bedrijven en instanties in de regio:
• wegwijs maken in nascholing
• nascholing in W&T onderwijs
• kennisuitwisseling
• praktische onderzoeksresultaten
• digitale portal met o.a. activiteitenkalender,
kennisdatabank, subsidiebank, best
practices

Starters en koplopers
Maak in het scholingsaanbod een
onderscheid naar scholen die starter
of koploper zijn op het gebied van
W&T. Stem het aanbod af op de
ontwikkelpunten van de starters en
koplopers op het gebied van
schoolbeleid W&T, organisatie W&T
en lesprogramma W&T.

Plan van aanpak
Bied een kader voor scholen die nog niet
of nauwelijks actief zijn op het gebied van
Wetenschap & Techniek om dit in hun
onderwijsprogramma te integreren. Dit
kan in de vorm van een concreet plan van
aanpak waarin stappen beschreven staan
die genomen kunnen worden om
Wetenschap & Techniek op een solide
manier binnen de school weg te zetten.
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