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"Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet,  
hoe hij goede vragen moet stellen."  
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Samenvatting 
 
Ik dacht dat ik al veel wist over de belevingswereld en de kennishonger van hoogbegaafde kinderen: 
ik ben zelf zo, mijn partner is zo, mijn twee kinderen zijn zo. Ook wij stelden en stellen ‘onmogelijke’ 
en onmogelijk veel vragen en we zijn continu op zoek naar nieuwe uitdagingen; routine is killing. 
Ik heb hoogbegaafde kinderen in de klas gehad toen ik nog scheikunde-docente was en ik zie ze nu 
op de TU Eindhoven rondlopen, hopend dat ze als student eindelijk hun tanden ergens in mogen gaan 
zetten. 
 
Tijdens mijn stage voor de opleiding tot ‘specialist hoogbegaafdheid’ heb ik een viertal activiteiten 
ontwikkeld en uitgevoerd, en diverse excursies bedacht en begeleid voor de Leonardo-middenbouw-
klas van mijn zoon Bram (9 jaar) en de bovenbouwklas van dezelfde school. Aan twee activiteiten 
hebben ook Leonardoklassen van andere scholen deelgenomen. Al met al heb ik een jaar lang met 
deze hoogbegaafde basisschoolkinderen opgetrokken. 
 
In veel van mijn ideeën en opvattingen ben ik bevestigd tijdens mijn stage. Deze kinderen gedijen bij 
‘ruimte’, bij vragen mogen stellen, bij verbanden moeten leggen. Ze moeten nog leren dat ze dan ook 
luisteren naar de antwoorden op hun vragen en dat ze soms ‘saaie’ feiten moeten leren om verbanden 
te kúnnen leggen. Ze moeten nog leren dat ze niet alles al weten (wat ze soms wel denken), maar dat 
dat prima is. Sterker nog, dat het daar juist om gaat: iets nieuws mogen leren! 
 
Aan het begin van het schooljaar, aan het begin van mijn stage, was ik geschokt door de hoeveelheid 
frustratie die veel kinderen al lijken te hebben opgebouwd in hun – nog korte –  schoolcarrière.  
Aan het eind van het schooljaar, aan het eind van mijn stage, ben ik zo blij te zien dat het speciale 
Leonardo-onderwijs voor deze kinderen echt een omslag heeft betekend en dat ze nu weer met 
plezier naar school gaan en ‘echt’ leren. Uiteindelijk zijn het gewoon kinderen, die gillend en springend 
door het leven gaan, soms het leven van een juf behoorlijk zuur kunnen maken, maar die tijdens een 
excursie ook je hand vastpakken en enthousiast vertellen over wat ze hebben meegemaakt. 
 
Mijn stage was bij tijd en wijle therapeutisch. Gedurende mijn eigen school- en studietijd heb ik 
blijkbaar psychologische littekens opgelopen. School was voor mij nooit leuk en ik vond het zonde van 
mijn tijd, hoewel ik dolgraag veel wilde leren. En de directie van de laatste school waar ik als 
scheikunde-lerares werkte en me met hart en ziel voor de kinderen inzette, had al mijn enthousiasme 
en geloof in beter onderwijs vakkundig de nek omgedraaid. De eerste jaren van mijn zoons schooltijd 
hebben deze oude wonden opengereten en al mijn frustraties met het reguliere onderwijs, waar 
‘herkauwen’ belangrijker lijkt te worden gevonden dan ‘leren nadenken’, weer naar boven gehaald. 
Kinderen die vragen, worden in het reguliere onderwijs te vaak overgeslagen. Veel te lastig, al die 
vragen! Doe maar gewoon net als de andere kinderen, val niet teveel op en maak het de leraar niet zo 
lastig... 
  
Maar doordat ik het afgelopen jaar deze kinderen en hun leerkrachten zo enthousiast bezig heb 
gezien op hun nieuwe school, samenwerkend en -lerend met kinderen ‘die net zo zijn’, en met 
activiteiten die ik (mede) ontwikkeld of georganiseerd had, is er in mij een oud vlammetje opnieuw 
aangewakkerd.  Zie je wel… het kan wél leuk zijn op school! En ik kan daar iets aan bijdragen! Ik denk 
er zelfs sterk over om weer juf te worden. Maar dan wel op zo’n soort school. 
  
Kindertjes die vragen, worden niet langer overgeslagen! 
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1. Inleiding 
 
In september 2009 ben ik gestart met de tweejarige post-academische opleiding tot Specialist 
Hoogbegaafdheid (Specialist in Gifted Education), verzorgd door Radboud Universiteit Nijmegen 
(Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek, CBO) in samenwerking met ECHA (European Council for 
High Ability). 
 
Een praktisch onderdeel van deze ECHA-opleiding is het uitvoeren van een stage. Als stagelocatie 
heb ik gekozen voor de Leonardoschool in Deurne. Mijn stage bestond uit het (mede) bedenken, 
organiseren en begeleiden van een aantal excursies, plus de ontwikkeling en verzorging van lessen 
en een workshop. Bij twee activiteiten op mijn eigen werkplek, de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e), heb ik ook de ‘collega-Leonardoscholen’ uit Weert en Eindhoven uitgenodigd. 
 
Ik begin dit verslag met de leerdoelen die ik vooraf had geformuleerd. Ook zal ik kort iets vertellen 
over de genoemde scholen. Na een beschrijving en evaluatie van de verschillende activiteiten, zal ik 
aan het eind van dit verslag nagaan in hoeverre ik mijn leerdoelen heb bereikt. 

2. Leerdoelen 

2.1. Persoonlijke leerdoelen 
 
(Vak)didactisch  
Als voormalig scheikunde-docente heb ik ervaring met reguliere klassen in het voortgezet onderwijs 
(VMBO, HAVO, VWO), maar in het geheel niet met het primair onderwijs. De opbouw van mijn lessen 
was in de regel bottom-up, passend bij het reguliere onderwijs. Het was de gewenste aanpak op de 
scholen waar ik werkte. Daar waar ik de kans kreeg om zelf lesmateriaal te ontwikkelen, koos ik 
meestal voor een bredere en topdown aanpak, met veel ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen.  
 
Een topdown denkend kind denkt en leert vanuit grotere gehelen naar de delen, van het overzicht 
naar de details. Topdown leren is niet voorbehouden aan hoogbegaafde kinderen; ook niet-
hoogbegaafde kinderen kunnen topdown denkers zijn. Er is helaas nog zeer weinig onderzoek 
gedaan naar het topdown denken en leren van hoogbegaafde kinderen. Desondanks wordt algemeen 
aangenomen dat deze vorm van leren default is voor hoogbegaafden. 
 
De huidige onderwijspraktijk gaat echter meestal uit van een bottom-up aanpak: in kleine stapjes 
wordt de leerstof opgebouwd en pas na lange tijd wordt duidelijk waar al die kennis voor nodig is en 
wat je er mee kunt. Een bottom-up aanpak leidt vaak tot problemen voor hoogbegaafde leerlingen in 
de klas; ze missen het overzicht en het doel. Dat wat in principe hun talent is (het grote geheel willen 
en kunnen overzien), wordt op school hun last. 
 
Ik denk dat een topdown aanpak voor alle kinderen, hoogbegaafden en niet-hoogbegaafden, de beste 
manier is om iets te leren. Door te starten met uit te leggen welke problemen de kinderen kunnen 
oplossen als ze bepaalde vaardigheden en kennis opdoen, zullen ze gerichter en gemotiveerder gaan 
leren. 
 
Hoogbegaafde kinderen hebben een natuurlijke voorkeur voor het begrijpend leren, ook wel deep 
level learning genoemd. Ze willen verbanden leggen, betekenis zoeken, conclusies trekken; verder, 
dieper, abstracter denken. Hun motivatie is intrinsiek en authentiek: alles wat interessant is, is de 
moeite waard om te leren. Grondlegger van het begrip deep level learning is Ference Marton (Gibbs, 
Morgan & Taylor, 1982). 
 
In Nederland lijken veel mensen wel overtuigd van het nut van deep level learning, maar toch vindt het 
niet z’n weg naar de onderwijspraktijk. In het hedendaagse reguliere onderwijs zijn gewoontes 
ingeslepen (o.a. vormen van toetsen) die een reproductieve, niet-deep level, houding bevorderen. 
Hoogbegaafde kinderen reageren hier vaak allergisch op. In het beste geval gaan ze over op 
‘strategisch leren’, maar veel vaker helaas gaan ze mee in deze reproductieve, oppervlakkige leerstijl, 
of leren ze liever helemaal niet meer. 
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Ik wil in deze stage graag meer inzicht krijgen in de kennisbasis waarover hoogbegaafde basisschool-
leerlingen van ca. 7 tot 11 jaar beschikken. Ook wil ik meer inzicht krijgen in de topdown en deep level 
manier van denken van deze kinderen, en in de manier van vragen stellen die ze hanteren om hun 
kennisbasis uit te breiden.  
 
Dit verkregen inzicht wil ik gebruiken om de door mij ontwikkelde lesmaterialen en mijn workshop op 
de Technische Universiteit Eindhoven bij te stellen in een richting die (nog) beter past bij de 
kennisbasis, denkwijze en vaardigheden van hoogbegaafde basisschoolkinderen. 
 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Als hoogbegaafd persoon, partner van een hoogbegaafde man en moeder van twee hoogbegaafde 
kinderen denk ik al flink wat te weten over hoe je het beste informatie/leerstof kunt aanbieden aan 
hoogbegaafden. Ik put dan vooral uit eigen ervaring, eigen leerstrategieën en vooral eigen wensen. 
 
Ik leer nu tijdens de ECHA-opleiding veel over de theoretische achtergronden. In de gesprekken met 
collega-studenten hoor ik veel verhalen ‘van de werkvloer’. 
 
Ik wil tijdens deze stage graag zelf ‘op de werkvloer’ ervaren hoe de theorie in praktijk kan worden 
gebracht en tegen welke problemen ik hierbij aanloop. Weet ik echt wel zo goed hoe het zou moeten? 
Wat vertellen de leerkrachten me? Wat zeggen de kinderen? Ik hoop dat ik goede feedback en 
opbouwende kritiek krijg op de door mij ontwikkelde lesmaterialen, zodat ik dat, samen met de 
theoretische basis van de ECHA-opleiding, kan gebruiken om te groeien als ‘specialist in gifted 
education’. 
 

2.2. Focus op ‘vragen stellen’ 
Vragen stellen is de basis van alle wetenschap, de weg naar kennis en inzicht (Hurt Middelcamp & 
Nickel, 2005). In de wetenschap leidt elke ontdekking, elke ‘oplossing’ weer tot een hele reeks nieuwe 
vragen (NWO, 2010).  
 
Hoe gaan wetenschappers om met vragen? Antwoorden laten soms jaren (of nog langer) op zich 
wachten. Antwoorden van vroeger blijken ineens toch niet te kloppen. En soms moeten we ons erbij 
neerleggen dat een antwoord nog niet te geven is (NWO, 2010). 
 
 

“Wijsheid is weten wat je niet weet”  
Socrates, Grieks filosoof (470 – 399 v.Chr.) 

 
 
Vragen stellen is een oerinstinct van alle kinderen (Chouinard, 2007), en zeker van hoogbegaafde 
kinderen (Harrison, 2004): de honger naar nieuwe informatie, de wil om te leren. “Waarom…? 
Hoe…?”  Hoogbegaafde kinderen zijn daarbij sterk in het denken buiten de kaders; ze denken nog 
niet in ‘vakgebieden’.  
 
Voor (hoogbegaafde) kinderen kan ‘iets niet weten’, geen antwoord hebben op een vraag, een bron 
zijn van frustratie en faalangst in de hand werken. Deze kinderen moeten leren dat het niet erg is om 
niet alle antwoorden paraat te hebben. Iets niet weten is de uitdaging! Iets niet weten is de start van 
een spannende ontdekkingstocht! (Alveda, 2008) 
 
Ik wil tijdens mijn stage kijken op wat voor manier de hoogbegaafde kinderen vragen stellen en hoe ze 
omgaan met zaken die nog niet vastliggen, met problemen waar nog geen kant-en-klare oplossing 
voor is bedacht. Wat is het verschil tussen de middenbouwkinderen en de bovenbouwkinderen? 
 
 
 
 

"Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien"  
Harry Mulisch, Nederlands schrijver (1927 - )  
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3. Stagelocatie 
 
Mijn zoon Bram is 9 jaar en zit in de middenbouwgroep van de Leonardoschool in Deurne, een 
afdeling voor hoogbegaafde kinderen op de reguliere basisschool D’n Heiakker. De meeste van mijn 
stageactiviteiten heb ik uitgevoerd met deze klas en met de bovenbouwgroep van dezelfde 
Leonardoschool. 
 
Voor de activiteiten op de Technische Universiteit Eindhoven heb ik ook de twee andere Leonardo-
scholen uit de regio (basisschool Leuken uit Weert en basisschool De Zevensprong uit Eindhoven) 
uitgenodigd. 
 

3.1. Leonardo-onderwijs 
 
Het Leonardo-onderwijs is ontstaan in 2007 met als doel  
“het realiseren en faciliteren van passend onderwijs voor 
hoogbegaafde leerlingen, zodat zij zich in een uitdagende 
leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau kunnen 
ontwikkelen.” (bron: Leonardo 2010: Leonardoconcept)   
 
In wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) en het Instituut 
voor Toegepaste Sociologie (ITS) van de Universiteit van Nijmegen (Hoogeveen et al., 2005) werd 
aangetoond dat “de beste resultaten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen 
worden gevonden waar de leerling buiten de reguliere groep werd geplaatst, bijvoorbeeld een plusklas 
of een aparte klas of school voor hoogbegaafde leerlingen”. Met deze conclusie en met zijn jarenlange 
ervaring met onderwijsaanpassingen voor minderbegaafde kinderen als uitgangspunt, vond Leonardo-
oprichter Jan Hendrickx het zijn persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat ook voor hoogbegaafde 
kinderen het onderwijs op maat werd gemaakt. Na zijn pensioen als basisschooldirecteur is hij in 
Venlo gestart met aparte klassen waar hoogbegaafde leerlingen in kleine groepen van maximaal 16 
kinderen een speciaal op hun toegesneden onderwijsaanbod krijgen.  
 
Naast de basisvakken als schrijven, lezen, spelling en rekenen, is er aandacht voor de wereldtalen 

(Engels en/of Spaans en/of Chinees), leren leren, communicatieve vaardigheden, 
leren ondernemen, filosofie en wetenschap & techniek. In de zogenaamde 
Leonardotijd kunnen de kinderen zelf een onderzoeksvraag formuleren en hun 
eigen project vormgeven. Er is ook ruimte voor kunst, literatuur, muziek en 
sport. Het onderwijs wordt topdown aangeboden en er is veel aandacht voor 
hogere-orde denkvaardigheden (deep level learning). Binnen het Leonardo-
onderwijs wordt thematisch gewerkt en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 
gastlessen, workshops en excursies.  

 
De groepsindeling van de Leonardoklassen vindt primair plaats op leeftijd, vanwege de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het idee dat kinderen sociaal-emotionele schade zouden 
kunnen oplopen als ze door versnelling bij oudere leerlingen in de klas terecht zouden komen, wordt 
niet door wetenschappelijk onderzoek ondersteund (Hoogeveen et al. 2009, Colangelo et.al. 2010), 
maar vindt desondanks veel gehoor bij leerkrachten en ouders (Robinson 2004, Mooij et al. 2007, 
Hoogeveen et al. 2009). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de onderzoeken naar de invloed van 
versnelling (kinderen een klas laten overslaan) op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
hoogbegaafde kinderen hebben plaatsgevonden bij kinderen op reguliere scholen, in reguliere 
klassen. Of binnen aparte hoogbegaafdenscholen/-klassen een indeling op leeftijd de voorkeur heeft, 
is, voor zover bij mij bekend, niet wetenschappelijk onderzocht. Maar ook hier heeft dat, leert een 
rondje langs de ouders, duidelijk de voorkeur van de ouders. 
 
De kinderen van de Leonardoscholen komen dus pas met de ‘normale’ 11/12 jaar van de basisschool 
af. Er wordt nu door de Leonardostichting hard gewerkt om naast de Leonardoscholen ook voortgezet 
onderwijs (Leonardocolleges) op te tuigen, zodat een doorlopende leerlijn gewaarborgd wordt.  
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De Leonardostichting gaat uit van Renzulli’s definitie van hoogbegaafdheid (Renzulli, 1978):  

• bovengemiddelde intellectuele capaciteiten  
• creativiteit in het bedenken van oplossingen 
• doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen 

 
De kinderen worden toegelaten op basis van hun score op een intelligentietest (bv. SON-R, WISC ( 
Evers, A. et al., 2003/2005)) door een deskundige, waarbij de Leonardostichting de ondergrens legt bij 
een intelligentiescore van 130 (zie figuur 1: Resing & Blok, 2002). In uitzonderlijke gevallen, wanneer 
duidelijk is dat een kind tijdens de test heeft ondergepresteerd, worden ook kinderen met een lagere 
IQ-score toegelaten. 
 

 
Figuur 1. Verdeling van IQ-scores onder de normaalverdeling 
 

3.2. De stagescholen 

3.2.1. Basisschool D’n Heiakker – Deurne  
 

Deze school startte in september 2009 met een Leonardo-afdeling: 1 middenbouw-groep en 1 
bovenbouwgroep, elk met 16 kinderen. De school vervult met de Leonardoklassen een regionale 
functie; de leerlingen komen uit de wijde omgeving.  
 

D’n Heiakker telt ruim 390 kinderen. De school is een 
onderdeel van de Stichting PRODAS. PRODAS staat voor 
Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren.  

 
De school stelt de volgende kernwaarden centraal: veiligheid, zelfstandigheid, oprechte aandacht, 
zelfkennis, verantwoordelijkheid dragen en nemen, aanspreekbaarheid. De school wil recht doen aan 
verscheidenheid en aan de mogelijkheden van elk kind. Ze gaat daarom bewust uit van verschillen 
tussen kinderen en biedt onderwijs op maat (bron: Heiakker, 2010). 
 

3.2.2. Brede School De Zevensprong – Eindhoven  
 
Deze school heeft sinds het schooljaar 2009-2010 twee klassen voor hoogbegaafde leerlingen: 
Leonardo-groep A en B, ingedeeld op basis van leeftijd. 

 
De Zevensprong is een kleine, openbare basisschool (ca. 150 leerlingen), die valt 
onder de Stichting Salto. De schoolvisie is vertaald in 5 kernthema’s: 
betrokkenheid, interactie, hoge verwachtingen, heldere structuur en maatwerk 
(bron: Zevensprong, 2010). 

  
 



7 
 

3.2.3. Basisschool Leuken – Weert    
 
Deze school met zo’n 350 leerlingen is één van de scholen van Stichting 
Meerderweert. De visie van de school is op vier pijlers gebouwd: waarden & 
normen, openheid & een open verbinding met de samenleving, totaal leren van 
ieder kind, veiligheid en rust. 
 
In het schooljaar 2009-2010 is de school gestart met een Leonardo-
middenbouwgroep (kinderen in de leeftijd van groep 3-4-5) en een 
bovenbouwgroep (kinderen in de leeftijd van groep 6-7-8) (bron: Leuken, 2010). 

4. Mijn stage-activiteiten  
 
In de loop van het jaar heb ik een zestal excursies begeleid. Twee daarvan (naar de universiteit en 
naar het kunstenaarsatelier) had ik ook georganiseerd. 
 
Tijdens de excursies heb ik de kinderen geobserveerd, met een focus op ‘vragen stellen’. Mijn 
ervaring met tieners in het voortgezet onderwijs was dat ze zeer weinig vragen stelden, behalve 
vragen in de trant van: “kunt u dat nog eens uitleggen, ik snap er niets van”. Mijn eigen twee 
hoogbegaafde basisschool-kinderen stellen juist heel veel specifieke vragen, veel ‘waarom’- en ‘hoe’-
vragen. Ik ben daarom nieuwsgierig naar deze discrepantie: zijn alle hoogbegaafde basisschool-
kinderen net als mijn eigen kinderen wat dit betreft? Wordt het vragen stellen op de een of andere 
manier afgeleerd en zo ja, merk je dat dan al bij de wat oudere bovenbouwkinderen?  
 
Tijdens mijn stage heb ik daarom onder meer gelet op: 

• Wat voor soort vragen stellen de hoogbegaafde kinderen? 
• Welke kennis/ervaringen hebben ze al (blijkt uit de vragen)? 
• Wat is het verschil tussen de middenbouwers en de bovenbouwers? 
• Hoe reageren de gidsen op deze vragen? 
• Zie ik veranderingen op dit gebied in de loop van het jaar? 

 
Omdat ik het (leren) vragen stellen van groot belang vind, juist voor hoogbegaafde kinderen, heb ik 
dat als uitgangspunt genomen bij de vier leeractiviteiten die ik heb ontwikkeld: 

• ‘filosofielessen’ over energie 
• rekenlessen (tafels leren) 
• een les met als titel ‘een technische kijk op het menselijk lichaam’ 
• een workshop over botten op mijn werkplek (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 

Biomedische Technologie)  
 

Deze activiteiten heb ik gekozen omdat ze aansluiten bij mijn werk aan de TU Eindhoven. De vier 
activiteiten zijn bewust heel verschillend van opzet, om ook daar te zien hoe dat wellicht het ‘vragen 
stellen’ van de kinderen beïnvloedt. De filosofielessen zijn zo opgezet dat er vooral veel vragen aan 
de kinderen worden gesteld. De rekenlessen beslaan een langere periode waarin verwacht werd dat 
het initiatief vooral bij de kinderen lag. De les ‘een technische kijk op het menselijk lichaam’ had de 
opzet van een presentatie. De workshop besloeg een heel dagdeel en bestond uit diverse onderdelen 
waarin telkens actief leergedrag van de kinderen werd verwacht. 
  
Ook tijdens deze activiteiten heb ik de kinderen geobserveerd en na afloop heb ik de kinderen, de 
leerkrachten en ouders om feedback gevraagd. Raak ik de juiste snaar met de door mij ontwikkelde 
workshop en lessen? Kunnen de kinderen hiermee uit de voeten, of is het te hoog gegrepen? Of rem 
ik de kinderen juist ergens af? Wat kunnen ze? Wat weten ze? Hoeveel sturing hebben ze nodig? 
 
Met de antwoorden op deze vragen kan ik nagaan welke aanpassingen nodig zijn om de workshop en 
de lessen bij toekomstig gebruik nog beter af te stemmen op deze hoogbegaafde kinderen. 
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Hieronder zal ik kort mijn observaties en conclusies weergeven met betrekking tot de excursies. Van 
de door mij zelf ontwikkelde leeractiviteiten geef ik een toelichting op de opbouw en ook hier zal ik 
mijn observaties en conclusies geven.  
 
Uitgebreide beschrijvingen (met foto’s en citaten) van al mijn stageactiviteiten zijn te vinden in de 
bijlagen. 
 

4.1. Excursies 
De excursies waren gekoppeld aan de thema’s waaraan door de kinderen op dat moment in de klas 
werd gewerkt. Voorafgaand aan een nieuw thema werden door de Leonardo-coördinator, een andere 
moeder en mij verschillende mogelijke excursies bedacht. Vervolgens werd bekeken welke haalbaar 
(in tijd en geld) waren om daadwerkelijk uit te voeren. 
 
Bij de volgende excursies ben ik als begeleider meegegaan: 
• Rondleiding in het Boerenbondmuseum 
• Wandeling door nationaal park De Groote Peel 
• Fusion Road Show op de Technische Universiteit Eindhoven 
• Achter de schermen in Theater ’t Speelhuis & Beeldenroute Helmond 
• Bezoek aan het atelier van beeldend kunstenaar / illustrator Henk Kneepkens 
• Excursie naar het Historisch Openlucht Museum Eindhoven 
 
Wat me tijdens alle excursies opviel, en wat zowel voor de middenbouw-kinderen als de bovenbouw-
kinderen gold: de kinderen willen op de eerste plaats vertellen wat ze al weten van een bepaald 
onderwerp, wat ze al hebben gezien of hebben meegemaakt. Ze steken hun vinger op en zeggen dan 
soms letterlijk: “Ik wil geen vraag stellen, maar ik wilde even zeggen dat…”.  
Door sommige wetenschappers (Dweck 2000, Freeman 2003) wordt aan dit gedrag een ‘negatieve 
uitleg’ gegeven: de kinderen ontlenen hun zekerheid en zelfbeeld aan het feit dat ze veel weten en ze 
willen dit dus graag tonen. Dit is ook de ervaring van het CBO (Hoogeveen, persoonlijke 
communicatie, 19 augustus 2010). Anderen (Dewey 1907, Chouinard 2007, Costa & Kallick 2007) zijn 
positiever in hun uitleg: het (jonge) kind wil nieuwe ervaringen en nieuwe kennis koppelen aan iets wat 
het al eerder geleerd of meegemaakt heeft. Nadat ik de kinderen op zoveel locaties en bij zoveel 
verschillende activiteiten heb meegemaakt, voel ik zelf meer voor de positieve uitleg: dit gedrag kan te 
maken hebben met hun topdown manier van leren. De kinderen zoeken ter plekke naar analogieën, 
naar een ‘kapstok’ waar ze deze nieuwe ervaring aan kunnen hangen.  
 
Wat verder opviel, was dat de vragen die de kinderen stellen meestal open vragen waren, op zoek 
naar details en inhoud. Dat stemde me heel tevreden, want mijn ervaring in het voortgezet onderwijs 
was nu juist dat die leerlingen dit niet meer deden. Gelukkig hadden deze basisschoolkinderen dit nog 
niet afgeleerd in eerdere jaren! Gelukkig waren ze nog steeds in de “waarom-fase”. Of was het niet 
‘nog steeds’, maar ‘weer’? 
 
Opvallend vaak stelden de kinderen ook procesvragen. Ze wilden precies weten wat hen te wachten 
stond, wat ze mochten doen, wat ze te zien en te horen zouden krijgen.  
  
De aandachtsboog van de kinderen bleek zeer afhankelijk van de activiteit: ongeveer 10 minuten als 
ze alleen maar moesten luisteren; vele malen langer als ze ook iets mochten doen. Ze willen 
ontzettend graag af kunnen maken waar ze aan zijn begonnen!  
 
Luisteren naar uitleg bleek moeilijk voor veel kinderen (“saai!”); ze gingen liever meteen aan de slag. 
Als de gids (of de juf) vooraf aangaf waarom de uitleg belangrijk was (bv. veiligheid, beperkte tijd) 
waren de kinderen beduidend aandachtiger tijdens de uitleg.  
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4.2. Lessen op school 

4.2.1. Filosofieles over energie  
‘Energie’ is het vakgebied van mijn partner, en toen dit thema op de Leonardoschool aan bod kwam, 
wilden wij beiden graag dat de kinderen ook op een meer conceptuele manier zouden nadenken over 
dit thema. Wij hebben daarom twee opeenvolgende lessen ontwikkeld, die wij als filosofieles hebben 
aangeboden: nadenken over energie.  
 
Het nadenken over energie begint bij een historisch besef en het sterk gegroeide belang van energie 
voor de mensheid. Het historische kader hebben we vervolgens gebruikt voor de analyse van de 
oorsprong van al onze energie: de zon. Dit leverde voor de kinderen de basis om verderop in de les 
het toekomstige antwoord op (duurzame) energie te gaan bedenken. 
  
We hebben de lessen afzonderlijk in de middenbouw en in de bovenbouw gedraaid, in elke klas twee 
keer een uur, met een paar weken er tussen. We hebben de les geheel opgebouwd rond plaatjes en 
filmpjes. Aan de hand daarvan werd een heleboel verteld en werden veel vragen gesteld aan de 
kinderen. Ons belangrijkste doel was om de kinderen zelf tot conclusies en inzichten te laten komen, 
en dit vooral niet ‘voor te zeggen’. Aan het einde van de tweede les vroegen we de kinderen om, in 
groepjes van drie, zelf manieren te bedenken (beschrijven of tekenen) om “direct de zon te kunnen 
gebruiken” voor onze energiebehoefte. 
  
Het was opvallend over hoeveel feitelijke informatie de kinderen al beschikten: over het heelal, over 
de zon, over de watercyclus en noem maar op. Maar gelukkig was sommige informatie ook nieuw 
voor hen, zoals bijvoorbeeld de link tussen windenergie en de zon, en de gigantische toename in 
energieverbruik door internet.  
 
Er werden weinig vragen gesteld, maar de vragen die ze stelden waren wel hele goede. Veel kinderen 
staken vooral hun vinger op om te vertellen wat ze allemaal al wisten. De middenbouwers waren 
enthousiaster en leken meer betrokken te zijn bij de les dan de bovenbouwers; zij waren vooral 
afwachtend. Beide klassen hebben twee keer een uur aandachtig meegedaan. 
 
De kinderen hadden, zowel in de boven- als in de middenbouw, heel snel door waar onze vragen en 
hun antwoorden toe leidden: al onze energie, in welke vorm dan ook, is te herleiden tot de zon. De 
middenbouwers riepen telkens in koor: “En de zon is weer de schuldige!” 
 
Het laatste deel van de les bleek lastiger voor de kinderen. Bij de middenbouwers was het samen met 
één velletje papier doen al een struikelblok. We vroegen de kinderen om een nieuwe oplossing voor 
energie in de toekomst te bedenken en, wetende dat al onze energie van de zon komt, daarbij directer 
gebruik te maken van de zon. De opdracht was heel expliciet om daarbij ook dingen te bedenken die 
misschien helemaal niet konden in het echt. “Dat maakt niet uit, dat mag vandaag.” 
 
De kinderen bleven vooral ‘hangen’ in de oplossingen die ze al kenden, bv. zonnepanelen, en 
probeerden daarmee creatief te zijn, bv. zonnepanelen op een kerstboom. De écht creatieve denkstap 
die we van hen wilden, verwachtten en waar we op aan stuurden, kwam er nagenoeg bij niemand uit, 
namelijk: letterlijk de zon naar de aarde halen, of de zon namaken op aarde.  
 
Eén van de bovenbouwers had wel bedacht om met een raket een stuk van de zon af te schieten en 
dat met een touw naar de aarde te trekken. Hij werd door de rest van de klas weggehoond. Toen wij 
zeiden dat dat eigenlijk wel de kern van de oplossing zou zijn, werd de klas meteen stil en waren ze 
best onder de indruk. 
 
Ik denk dat bij de meeste kinderen wel ‘het muntje is gevallen’ met betrekking tot de kernvraagstukken 
van energie. Ze weten veel en begrijpen veel en kunnen conceptueel meedenken. Op het creatieve 
vlak waren ze nog niet dapper genoeg om grote stappen te durven maken en helemaal out of the box 
te denken. Maar dit was dan ook pas de eerste keer dat zoiets van hen gevraagd werd, denk ik. Ik ben 
er van overtuigd dat als je dergelijke oefeningen vaker met deze kinderen zou doen, dat ze dan ook 
steeds meer durven te bedenken. Nu zijn ze nog te bang om iets ‘fout’ te doen of om, en dit geldt met 
name voor de bovenbouwers, voor schut te staan in de klas. 
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4.2.2. Rekenlessen 
Veel hoogbegaafde kinderen blijken moeite te hebben met het automatiseren van de tafeltjes. Als ze 
alle dino-namen of informatie over planeten kunnen onthouden, dan zouden die paar sommetjes toch 
ook moeten lukken, zou je denken? Toch wil het gewone stampwerk maar niet tot resultaat leiden bij 
deze kinderen. Zo ook bij mijn zoon Bram, en ik heb hem langdurig geobserveerd en uitgevraagd om 
te proberen er achter te komen waar het toch aan lag. 
 
Naar mijn idee is het ‘probleem’ dat deze kinderen blijven rekenen. Ze nemen niet zomaar aan wat de 
uitkomst van een som is. Maar dat is tegelijkertijd het mooie: ze blijven rekenen. Je zou helemaal niet 
moeten willen dat ze dat afleren (en nu praat ik als ingenieur)!  
 
Er zijn allerlei spelletjes online te vinden, en een heleboel spelletjes in de klas te bedenken om 
tafeltjes te oefenen. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan is er eigenlijk niets voorhanden, anders 
dan ‘uit je hoofd leren’ voor die stap daarvóór: het aanleren van de tafels. Het sneller worden, het 
oefenen, is in mijn optiek pas stap 2. 
 
Ik had me daarom voorgenomen een andere manier te bedenken dan ‘uit het hoofd leren’. Ik kwam op 
het idee om de kinderen de tafels te laten bouwen met LEGO. Dit heb ik gedurende 12 weken 
gedaan, 1 uur per week, met vier kinderen (3 middenbouw, 1 bovenbouw). Een aantal keren hebben 
ze ook zonder mij, met z’n vieren, met de LEGO-blokjes gewerkt. 
 
Ik had gehoopt dat ze het vanaf het begin helemaal zelf zouden kunnen, zonder mijn hulp, met alleen 
aanwijzingen vooraf. Ik heb gemerkt dat dat een brug te ver is, dat ze toch meer begeleiding nodig 
hebben bij het ontdekken van de verbanden tussen getallen. Begeleiding, geen uitleg! Want als je ze 
vraagt na te denken over wat ze gebouwd hebben, dan trekken ze zelf de goede conclusies en 
ontwikkelen ze inzicht. 
 
Na deze 12 sessies van 1 uur met de kinderen ben ik er van overtuigd dat deze methode meerwaarde 
heeft voor die kinderen voor wie het stampwerk niet werkt. Nee, ze kunnen nu nog steeds niet alle 
tafels van voor naar achter opdreunen. Maar ze kennen er al wel veel meer, ze snappen nu meer van 
getallen en, ook heel belangrijk naar mijn mening: ze vonden het heel leuk om er mee bezig te zijn.  
 

4.2.3. Presentatie ‘Een technische kijk op het menselijk lichaam’ 
Bij het thema ‘mens’ heb ik een les verzorgd voor de middenbouwgroep. De bovenbouwgroep mocht 
op excursie naar de universiteit (zie § 4.3). De les bestond uit een interactieve presentatie over een 
aantal onderwerpen waar onderzoekers van de faculteit Biomedische Technologie van de TU 
Eindhoven op dit moment aan werken. Ik wilde de kinderen laten zien hoe ingenieurs met het thema 
‘mens’ bezig zijn. Ik wilde vooral laten zien dat we weliswaar al veel weten en veel kunnen, maar dat 
we veel meer (nog) niet weten en (nog) niet kunnen. 
 
De kinderen vonden de filmpjes en animaties leuk en ze vonden de voorwerpen (een echt bot en een 
metalen botprothese) die ik had meegenomen machtig interessant. Ze stelden heel veel, heel goede 
vragen. Toen mijn tijd op was, waren de vragen nog niet op en ik heb de kinderen gevraagd om hun 
vragen op te schrijven en later aan mij te geven. De volgende dag ontving ik van de juf een blaadje 
met zes vragen. De antwoorden daarop heb ik allemaal uitgetypt, voorzien van plaatjes en 
bronvermelding, en voor elk kind een exemplaar afgedrukt. Dat heb ik een dag later in de klas 
uitgedeeld en kort mondeling toegelicht. 
 
De visuele insteek die ik gekozen had (alleen plaatjes en filmpjes) werkte uitstekend. Ik ben elk 
deelonderwerp geëindigd met de vragen waarop de onderzoekers nog geen antwoorden hadden 
gevonden. En ik heb expliciet gezegd dat iedere oplossing weer leidt tot veel nieuwe vragen, en dat er 
ook in de toekomst nog veel te onderzoeken zou zijn. Van een moeder hoorde ik de volgende dag dat 
haar dochter had gezegd dat ze ook wel ingenieur wilde worden… 
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4.3. Workshop ‘Tot op het Bot!’  
De bovenbouwkinderen van de scholen uit Deurne en Weert heb ik voor het thema ‘mens’ uitgenodigd 
voor een ‘bottenworkshop’ op mijn werkplek (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 
Biomedische Technologie).  
 
Ik had behoorlijk hoog ingestoken met deze workshop, omdat ik vooral de grenzen wilde opzoeken 
van wat deze kinderen aan konden, en omdat ik er ‘van alles wat’ in wilde stoppen. Ik wilde niet dat 
deze excursie alleen maar een uitje zou zijn voor de kinderen. Ze moesten er ook iets nieuws leren, 
iets “echts”. Het programma duurde (incl. lunch) vier uur en bestond uit ‘snelle doe-het-zelf-
experimentjes’, luisteren & kijken, demonstratie-experimenten en een college. 
 
Het doel was vooral de kinderen te laten ervaren hoe leuk het is om onderzoek te doen en om nieuwe 
dingen te ontdekken. De algemene boodschap richting de kinderen was: stel vooral veel eigenwijze en 
nieuwsgierige vragen! Dat doen wetenschappers immers ook! 
 
Vooraf ben ik naar de scholen in Weert en Deurne toe gegaan om de kinderen te vragen wat ze graag 
zouden willen leren over botten. Ik heb geprobeerd deze vragen te verwerken in het programma.  
Ik heb de kinderen ook een opdracht gegeven: een experiment dat ze een week voor hun bezoek aan 
de universiteit op school in gang konden zetten, en dat we dan tijdens hun bezoek aan de universiteit 
zouden toelichten en afronden. 
 
De kinderen hadden veel vragen vooraf, maar ook tijdens alle programmaonderdelen. Zelfs toen ze 
duidelijk moe waren, bleven ze toch meedoen en vragen beantwoorden en vragen stellen. 
De onderzoeker die het college gaf, reageerde op de vragen die de klassen vooraf hadden bedacht 
met: “Pfew... ze moeten me wel hebben . Ik heb maar een uurtje, geloof ik?” 
Achteraf was hij heel tevreden met de aandacht van de kinderen: “Heel goed, al die vragen!” 
Een andere collega was onder de indruk: “ze stellen echt goede vragen en ze weten dingen waar ik 
versteld van sta!” 
 
De afwisseling in het programma was prima, maar in totaal duurde het iets te lang; de kinderen waren 
doodmoe na afloop. Mijn collega’s en ik trouwens ook. Maar dat het een geslaagde workshop was, 
bleek duidelijk uit de reacties van de ouders op het schoolplein de volgende dag: 
“Ze had het bij het naar bed gaan ’s avonds er nog over.” 
“Hij had het ontzettend leuk gevonden en veel geleerd. En ik ook!” 
“Ze waren doodmoe na afloop, maar ze vonden het wel heel leuk.” 
 
Ik ben ook heel blij met de feedback die ik kreeg van de leerkracht: 
“Dit was een waardevolle aanvulling bij het thema ‘mens’. Heel veel informatie voor de kinderen die ik 
als docente zelf niet kan leveren, omdat ik die kennis niet heb en ook niet zomaar ergens kan vinden.”  
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5. Conclusies 

5.1. Algemeen 
Toen ik aan deze stage begon en voor het eerst in de klas meedraaide, was ik geschokt door de 
hoeveelheid frustratie die veel van deze kinderen al lijken te hebben opgebouwd in hun recente 
schooljaren. Met name in de bovenbouwgroep kreeg ik, zodra ik het klaslokaal in stapte, een heel 
beklemmend gevoel. 
 
Aan het eind van het schooljaar, aan het eind van mijn stage, ben ik zo blij te zien dat het speciale 
Leonardo-onderwijs voor deze kinderen echt een omslag heeft betekend en dat ze nu weer met 
plezier naar school gaan en ‘echt’ leren. 
 
In veel ideeën en opvattingen ben ik bevestigd tijdens mijn stage. Deze kinderen gedijen bij ‘ruimte’, 
bij vragen mogen stellen, bij verbanden moeten leggen. Ze moeten nog leren dat ze dan ook luisteren 
naar de antwoorden op hun vragen en dat ze ook ‘saaie’ feiten moeten leren om verbanden te kúnnen 
leggen. Ze moeten nog leren dat ze niet alles al weten (wat ze soms wel denken), maar dat dat prima 
is. Sterker nog, dat het daar juist om gaat: iets nieuws mogen leren! 
 
En uiteindelijk zijn het toch gewoon kinderen, die gillend en springend door het leven gaan, soms het 
leven van een juf behoorlijk zuur kunnen maken, maar die tijdens een excursie ook je hand 
vastpakken en enthousiast vertellen over hoe hun weekend was geweest. 
 

5.2. (Vak)didactisch 
Ik wilde in deze stage te weten komen wat de kennis is waarover hoogbegaafde basisschool-
leerlingen van ca. 7 tot 11 jaar beschikken, met name op ‘mijn vakgebied’: bèta-wetenschappen en 
technologie. Ook wilde ik meer inzicht krijgen in de manier van denken van deze kinderen en de wijze 
waarop ze hun vragen stellen.  
 
Ik heb mijn lessen en de workshop opgebouwd en inhoud gegeven op de manier waarop ik nu denk 
dat ik het als 10-jarig meisje leuk zou hebben gevonden. Daar zit natuurlijk bijna 28 jaar tussen… 
Maar qua inhoud zit ik, denk ik, nog steeds op dezelfde golflengte als deze kinderen: de keuze in 
onderwerpen, de nieuwsgierigheid, de verwondering blijkt onafhankelijk van leeftijd. Qua vorm moet ik 
nog wel het een en ander aanpassen: ik vraag niet te veel van ze wat betreft denk- en doe-werk, maar 
wel te lang achter elkaar. Hun aandachtsboog is een stuk korter dan waar ik van uit ging. Ze hebben 
wel echt hun best gedaan om bij alle activiteiten tot het eind toe mee te doen, maar ik zag de 
vermoeidheid toeslaan.  
 
Mijn belangrijkste conclusies met betrekking tot hun manier van leren en vragen stellen zijn: 
• De kinderen willen heel graag leren, willen heel graag iets nieuws te zien/horen/doen krijgen.  
• De kinderen willen dolgraag vertellen wat ze hebben meegemaakt. Zoeken ze naar kapstok voor 

hun ervaringen? 
• De kinderen stellen vooral open vragen, op zoek naar details. 
• De kinderen willen weten wat hen te wachten staat en stellen veel procesvragen. 
• De aandachtsboog van de kinderen: 10 minuten als ze moeten luisteren; als ze iets te doen 

krijgen langer. Ze willen het wel graag af kunnen maken!  
• Luisteren naar uitleg is moeilijk voor ze; ze beginnen liever direct. Maar als uitgelegd wordt 

waarom de uitleg belangrijk is, dan luisteren ze wel goed. 
 
 
Techniek op school 
Hoogbegaafde kinderen zijn denkers. Wetenschap spreekt hen van nature aan. De praktische 
vervolgstap in bèta-wetenschap, techniek, vinden veel van deze kinderen ook erg leuk. Toch zit 
wetenschap en techniek niet automatisch in het lesprogramma en in de lesmethodes. Blijkbaar is dit 
iets wat, als het de leerkracht zelf niet aanspreekt, er heel gauw bij inschiet.  
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Als er al iets van techniek in het lesprogramma zit, wordt vaak vooral gekeken naar het verleden (hoe 
is iets ontstaan) en naar het huidige gebruik van deze techniek (voor- en nadelen). De kinderen 
worden niet uitgedaagd om te kijken naar de toekomst, naar de vragen die nu leven in de 
onderzoekswereld en die de oplossingen gaan betekenen voor hun toekomstige leven. Terwijl juist 
deze kinderen deze onderzoeksvragen heel goed kunnen begrijpen, en wellicht in hun latere carrière 
een bijdrage gaan leveren aan het oplossen er van. 
 
Op dit moment bestaat het vak ‘science’ op de Leonardoscholen alleen nog maar op papier en is er 
nog geen goede invulling aan gegeven. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Ik vind het ook 
belangrijk dat er in de lerarenopleiding (voor alle basisscholen, maar met name voor docenten van 
hoogbegaafde kinderen) meer aandacht komt voor wetenschap en het leren onderzoeken en 
experimenteren. 
 
 
Aanpassingen workshop Biomedische Technologie 
De bottenworkshop was een succes, zowel bezien vanuit de school (de kinderen vonden het leuk en 
leerzaam) als vanuit de faculteit Biomedische Technologie. Mijn collega’s waren blij verrast met de 
inzet en het enthousiasme van de kinderen. De faculteit zal vanaf komend schooljaar structureel 
workshops gaan aanbieden aan groepen (hoog)begaafde basisschoolkinderen.  
 
Bovengenoemde conclusies met betrekking tot de manier van leren en vragen stellen van 
hoogbegaafde kinderen nemen we mee bij de ontwikkeling van deze nieuwe workshop die als titel 
krijgt: “Eigenwijzer”.  
 

5.3. Persoonlijke ontwikkeling 
Ik wilde tijdens deze stage zelf ervaren hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht en tegen welke 
problemen ik hierbij aanloop. Wist ik echt wel zo goed hoe het zou moeten? Ik heb geprobeerd alles 
wat ik al in de loop van de ECHA-opleiding heb geleerd, direct toe te passen tijdens deze stage. De 
theorie uit het handbook, wat ik leerde tijdens de Leonardo-trainingen (relevante setting) over topdown 
en deep level leren, de ervaringen van mijn collega-studenten ‘van de werkvloer’.  
 
Eigenlijk liep ik nauwelijks tegen problemen aan en ging het vrij gemakkelijk en vooral vrij natuurlijk. Ik 
denk dat ik goed kan inschatten wat de kinderen interessant vinden en hoe ze het willen leren. De 
feedback die ik van de kinderen en de docenten kreeg, was eigenlijk altijd positief. Dus daar hoef ik 
me niet druk om te maken; dat zit wel goed.  
 
De belangrijkste persoonlijke ontwikkeling tijdens mijn stage had ik niet voorzien en had ik ook niet 
opgenomen in mijn leerdoelen: mijn stage bleek voor mij een soort therapie.  
 
Mijn eigen school- en studietijd heb ik nooit als leuk of leerzaam ervaren. Ik vond het zonde van mijn 
tijd, wist het meeste wat ik moest leren al na één les, en met veel klasgenootjes had ik helemaal geen 
band. Ook al werd ik nooit gepest en had ik wel vrienden, ik ging altijd met tegenzin naar school. 
Terwijl ik eigenlijk niets liever wilde dan nieuwe dingen leren!  
 
Ook tijdens mijn korte carrière als scheikundedocente werd mijn beeld van ‘school’ niet beter. De 
school waar ik een volledige baan en een vaste aanstelling kreeg, bleek tegelijkertijd de school die mij 
aan alle kanten beknotte in mijn creativiteit bij het lesgeven. Ik vond het heerlijk om met de kinderen te 
werken, om bij ieder kind te kijken waar ‘de ingang’ zat, om ze te leren hun hersens te gebruiken. 
Maar doordat er geen enkele ruimte was om af te wijken van de schoolmethode, was mijn motivatie 
om les te geven al snel verdwenen. Daar heb ik heel wat tranen om gelaten. 
 
En dan wil je als moeder alleen maar dat je kinderen het wél fijn krijgen op school, er in ieder geval 
met plezier naar toe gaan. Dat was voor mijn zoon Bram niet zo. Toen hij mij vertelde dat hij van de juf 
geen vragen meer mocht stellen, knapte er iets in mij. En toen de orthopedagoog op school vaststelde 
dat de oorzaak van zijn slechte presteren op school “vast iets medisch” moest zijn omdat hij volgens 
haar niet hoogbegaafd was, werd ik woest: ik moest met Bram weg van deze school. Maar wat dan? 
Via Internet kwam ik op het spoor van de Leonardoscholen en al na mijn eerste contact met oprichter 
Jan Hendrickx wist ik dat dit goed was, en dat ik Bram op een Leonardoschool wilde hebben. Ik heb 
het geluk gehad dat er vlakbij mijn woonplaats een school ging starten met dit concept en dat Bram 
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werd toegelaten op basis van een test die ik buiten de school had laten doen. En waar ik op hoopte 
gebeurde: Bram is in het afgelopen jaar weer heerlijk zichzelf geworden, gaat graag naar school (wil 
eigenlijk liever geen vakantie) en leert eindelijk weer bij in plaats van af. 
 
Dankzij deze stage heb ik het niet alleen als moeder vanuit thuis, maar ook van dichtbij bij andere 
kinderen zien gebeuren: de kinderen werden gelukkiger op hun nieuwe school. Ik zag de kinderen 
opbloeien in een groep van ‘gelijken’. Ik zag hun nieuwsgierigheid, hun leergierigheid. Ik zag hoe ze 
op de Leonardoschool gestimuleerd werden om op hun eigen manier te leren. En dat heeft een hoop 
goed gemaakt van mijn oude (en nieuwer) zeer. 
 
Door deze kinderen zo enthousiast bezig te zien in de klas, met elkaar, en met activiteiten die ik 
(mede) ontwikkeld of georganiseerd had, is er in mij een oud vlammetje opnieuw aangewakkerd.  
Er is nu een soort school ontwikkeld waar ik me thuis voel. Ik heb weer zin gekregen om het onderwijs 
in te gaan – dit type onderwijs! – zodat ik met al mijn kennis, ervaring en enthousiasme het beste uit 
deze kinderen kan halen en ze een gelukkige, leerzame schooltijd kan bezorgen. 
 
Een schooltijd waarin ze juist zoveel mogelijk moeten vragen, waarin hoogbegaafd zijn niet vreemd is 
maar heel gewoon, en waarin ruimte is voor ieder uniek kind. 
 
Kindertjes die vragen, worden niet langer overgeslagen! 
 
  



15 
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Ik wil hierbij graag de docenten van de middenbouw- en bovenbouwklas van Leonardoschool D’n 
Heiakker in Deurne bedanken voor de ruimte die ze me gegeven hebben om in de klas met de 
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Nel, Anne, Rachèl en Marjon: ik vond het niet alleen zeer leerzaam, maar ook erg leuk om te doen. 
 
Ook wil ik mijn collega’s op de TU Eindhoven bedanken voor de bijdragen die ze geleverd hebben aan 
de Fusion Road Show en de bottenworkshop, en voor het luisteren naar al mijn enthousiaste verhalen 
over de ECHA-opleiding en de Leonardo-kinderen. 
 
René en Niek: geweldig hoe jullie meteen enthousiast reageerden op mijn verzoek en wat hebben 
jullie er iets leuks en leerzaams van gemaakt! 
Marcel en Rob: dank voor de ruimte die jullie me gaven om mijn stage deels onder werktijd uit te 
voeren. 
Conrad: fijn dat je de moeite wilde nemen om mijn ‘botjes in de potjes’ op te pakken en zo uitgebreid 
uit te werken. 
Hanneke en Marleen: zonder jullie hulp had ik het niet gered met al die stuiterballen op bezoek. En 
super dat jullie nu ook zo enthousiast zijn om activiteiten voor (hoog)begaafde basisschoolkinderen 
structureel in te gaan plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Antwoorden zijn altijd makkelijker dan vragen."  
Jean-Paul Sartre, Frans schrijver en filosoof (1905-1980) 
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De meneer van de 
weverij merkt aan het 

einde op: “Ze 
luisteren goed; dat is 

wel eens anders!” 

Bijlagen 

1. Beschrijvingen excursies 

1.1. Rondleiding in het Boerenbondmuseum 
 
Waar?   Boerenbondmuseum te Gemert  
Wanneer? 14 oktober 2009 
Thema? De Peel 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
Wat?  Rondleiding met gids, demonstraties. 
 
In de auto op weg er naartoe zijn de kinderen helemaal niet met de excursie bezig. Daar aangekomen 
start het programma met een ‘band-dia’-serie die wordt aangekondigd als ‘video’. De kinderen worden 
al na aantal minuten onrustig: “Dat zijn allemaal stilstaande plaatjes, dat is geen video”. 

 
Vervolgens worden we in kleine groepjes door het museum 
rondgeleid. Ik loop mee met een groep bestaande uit 
voornamelijk middenbouwers en enkele bovenbouwers.  
De vrijwilligers van het museum die ons uitleg geven zijn 
oudere mensen. 
 
De kinderen stellen in eerste instantie niet veel vragen, 
maar willen vooral vertellen wat ze al weten en wat ze al 
eerder hebben gezien en gedaan. “Ik ben ooit daar en daar 
geweest en toen …”, “Ik weet hoe dat heet!”, “Ik heb al 
gezien in een ander museum…”.  
 

De kinderen kletsen ook gewoon door de uitleg heen, maar het gaat wel over het betreffende 
onderwerp. Als de kinderen vragen stellen, zijn het over het algemeen open vragen. Zowel vóór als 
tijdens de uitleg stellen de kinderen hun vragen. ‘Moeilijke’ uitleg vinden de kinderen niet erg; ze 
luisteren gewoon. Maar als de uitleg te lang duurt (en een paar minuten is al te lang!), haken de 
kinderen af. Zodra het onderwerp of de locatie verandert, zijn ze er weer helemaal bij. 
 
De vragen die de kinderen stellen zijn niet alleen inhoudelijk, maar gaan ook over het taalgebruik van 
de oudere gidsen. Zij gebruiken in hun uitleg veel spreekwoorden en gezegden. “Hoezo: twee vliegen 
in één klap?”  

De meneer van de weverij begint 
met: “stel maar eerst vragen!” 
Meteen barsten de kinderen los: 
Hoe is dit ooit bedacht? Wat voor 
garen …? Hoe …? Hoe…? 
Waarom …? Hoeveel …? De 
vingers blijven maar komen! 
 
Ook na de uitleg gaat het vragen 
gewoon door. De meest gestelde 
vraag is: “kun je nog een stukje 

verder weven?” De kinderen willen het zien gebeuren. En de kinderen 
verzamelen overal souvenirs: stukjes hout van de klomp, stukjes garen 
van het weefgetouw. “Ik ook, ik ook!”  
 
Na twee uur (!) is er een korte pauze in het speeltuintje. In het tweede gedeelte zijn er beduidend 
minder vragen van de kinderen. De kinderen kletsen ook meer onderling en lang niet altijd over het 
betreffende onderwerp. Omdat het lang duurt, worden de kinderen heel onrustig. Er is veel beweging, 
ze willen iets doen, dingen aanraken. De weinige vragen die ze nu nog stellen, komen pas nadat ze 
ergens met hun vingers aan gezeten hebben. En dan willen weten: Hoe…? Wat…? Waarom…? 
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De gids vraagt waarom  er 
eigenlijk paddestoelen 
zijn. Jeremy (7 jaar): 

“Ieder seizoen heeft iets 
moois. Ik denk dat Moeder 
Natuur paddestoelen heeft 
gemaakt om de herfst te 

versieren.” 

1.2. Wandeling door nationaal park De Groote Peel 
 
Waar?   Bezoekerscentrum ‘Mijl op Zeven’ te Ospel  
Wanneer? 21 oktober 2009 
Thema? De Peel 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
Wat?  Educatieve wandeling met gids1

 
  

In twee groepen (middenbouw en bovenbouw apart; ik loop mee met de middenbouwgroep) gaan we 
onder begeleiding van een gids (een wat oudere vrouw) De Peel in, “in de sporen van Tjeu”. Tjeu is 
een jongen die 60 jaar geleden op pad moest met zijn vader om in de Peel turf te gaan steken. De 
gids leest telkens een stukje voor uit het dagboek van Tjeu, waarin hij vertelt over zijn spannende 
ervaringen tijdens zijn eerste week als turfsteker. Daarna volgt een opdracht die de kinderen moeten 
uitvoeren: stampen om te voelen hoe het turf veert, op de uitkijkpost op zoek naar de kerktorens in de 

omliggende dorpen, ogen dicht 
en luisteren hoe stil het is, door 
de modder lopen om de 
zuigkracht te ervaren (“mijn 
laars blijft er in vast steken!”), 
etcetera. De eindopdracht 
bestaat voor de helft van de 
kinderen uit het maken van 
kleine ‘schilderijtjes’ met 
natuurlijke voorwerpen, en voor 
de andere helft uit het maken 
van een gedicht over de Peel.  
 

Door de passages uit het dagboek, door wat de gids tijdens het wandelen vertelt en door het uitvoeren 
van de opdrachten leren de kinderen wat veen is en hoe het is ontstaan, en ook hoe belangrijk turf 

vroeger was voor de mensen. Daarbij leren ze dat de Peel van nu 
een belangrijk natuurgebied is. 
  
Tijdens de wandeling luisteren de kinderen goed naar de gids. Ze 
stellen aan het begin ook wel wat vragen, maar de gids lijkt erg 
druk te zijn met haar eigen verhaal en hoort de vragen vaak niet, 
of interpreteert de vragen niet zoals de kinderen ze bedoeld 
hebben. De kinderen gaan steeds minder vragen aan haar 
stellen… De uitleg is overigens erg helder, dus er zijn ook niet veel 
onduidelijkheden. 
 
De kinderen zijn geïnteresseerd in de paddestoelen, in het veen, 
in de verhalen van Tjeu. Maar ze vinden het vooral heerlijk om 
buiten te zijn, ook al is het erg koud. 

 
 
  

                                                      
1 http://www.vvv-asten.nl 

http://www.vvv-asten.nl/�
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1.3. Fusion Road Show op de Technische Universiteit Eindhoven 
 
Waar?   Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven  
Wanneer? 6 januari 2010  
Thema? Energie  
Wie?  Alle leerlingen van Leonardo Deurne, Weert en Eindhoven 
Wat?  College met demonstratie-experimenten2 door prof.dr. Niek Lopes Cardozo3

 
 

In de periode van week 46 t/m week 51 van 2009, was het thema op de Leonardoschool in Deurne 
‘energie’. Op het lesprogramma stonden allerlei nuttige zaken: energie-omzettingen, energie-
besparing, energieverspilling, fossiele brandstoffen, zonne-energie, windenergie, etcetera.  
 
Maar wat ik zelf juist zo belangrijk vind bij dit thema, miste ik: dat de kinderen meer conceptueel gaan 
kijken naar energie, en vooral ook na gaan denken over de toekomst van energie. Over hun eigen 
toekomst, waarin energie wereldwijd een groot vraagstuk zal zijn. Ik gaf mezelf de opdracht een 
excursie te organiseren die precies hierover zou gaan. 
 
Uitgaand van ‘het concept van energie’ en ‘de toekomst van energie’, kom je vanzelf uit bij de zon en 
bij kernfusie. Toen bleek dat er op de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik werk, juist een 
nieuwe onderzoeksgroep Science and Technology of Nuclear Fusion van start was gegaan onder 
leiding van prof.dr. Niek Lopes Cardozo, voorheen werkzaam als afdelingshoofd Fusiefysica van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. Verder ‘googlend’ kwam ik er achter dat hij de bedenker 
was van de Fusion Road Show: een kennismaking met kernfusie, een mix van theater en wetenschap. 
En na nog wat doorklikken bleek hij ook nog eens bèta-ambassadeur te zijn. Ik rook een geweldige 
kans: een leuke excursie voor ‘mijn’ Leonardo-kinderen. 
 

Gelukkig was prof. Lopes Cardozo meteen heel 
enthousiast, en krap drie weken na ons eerste contact 
zaten er zo’n 90 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in 
de collegebanken in Eindhoven. 
 
De Fusion Road Show was oorspronkelijk opgezet voor 
middelbare scholieren (HAVO/VWO3), maar is in de 
afgelopen 10 jaar ook opgevoerd voor onder meer politici 
en energiespecialisten. 
 

Dit was de eerste keer dat de show zou worden opgevoerd voor zulke 
jonge kinderen. Vooraf heb ik prof.dr. Lopes Cardozo gebriefd: deze 
kinderen beschikken wellicht nog niet over alle kennis die VWO-
leerlingen bezitten, maar zij zijn volgens mij zeker in staat om al 
conceptueel en abstract (mee) te denken, zijn zeer geïnteresseerd en 
stellen bijzonder veel goede vragen! 
 
De Fusion Road Show begint met een introductie van het energie-
vraagstuk. Waar komt onze energie vandaan? Hoe lang kunnen al onze 
apparaten nog werken met de huidige energiebronnen? Hoeveel meer 
energie is er nodig door bevolkingsgroei en industrialisatie? Vervolgens 
wordt kernfusie geïntroduceerd als één van de mogelijke toekomstige 
energiebronnen en wordt het fusieproces uitgelegd. Het publiek 
ontwerpt vervolgens zelf een fusiecentrale met hulp van de presentator. 

                                                      
2 http://www.kernfusie-energie.nl/roadshow.htm 
3 http://www.beta-ambassadeursnetwerk.nl/?pid=26&paspoort=85 

http://www.kernfusie-energie.nl/roadshow.htm�
http://www.beta-ambassadeursnetwerk.nl/?pid=26&paspoort=85�
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Prof. Lopes Cardozo 
merkt terloops in zijn 

verhaal op dat de zon om 
de aarde draait. Meteen 
gillen ze met z’n allen op 

z’n hardst: “NEE!!!”  
(je zou er zo overheen 
luisteren… maar deze 

kinderen niet!) 

De Leonardo-kinderen zijn bij binnenkomst druk; ze vinden het 
spannend op de universiteit! Het is rumoerig in de zaal. Maar zodra 
‘de professor’ gaat zitten en zwijgend zijn eerste experiment 
uitvoert (een zwevende tol), is de zaal even muisstil. Om daarna uit 
volle borst te roepen “magneetveld!”, als de professor vraagt hoe 
dit nu kan? 
 
Een uur lang blijven de kinderen geboeid. Prof. Lopes Cardozo 
betrekt ze bij elk onderdeel, stelt vragen, laat de kinderen vragen 
stellen en geeft antwoord. De kinderen lijken het verhaal (in ieder 
geval globaal) goed te kunnen volgen en snappen zeker de kern 
van de boodschap: onze zon is niet alleen onmisbaar, maar geeft 
ons ook een mogelijke oplossing van het energieprobleem: 
kernfusie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eindhovens Dagblad TV maakte een filmpje van 
het bezoek van de Leonardo-kinderen aan de TU 
Eindhoven.  
 
Bekijk het enthousiasme van de kinderen én van 
prof. Lopes Cardozo op: 
http://www.youtube.com/watch?v=lh8M2BQ1ezM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uit: Traverse Helmond, 13 januari 2010 
  

http://www.youtube.com/watch?v=lh8M2BQ1ezM�
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Bram (8 jaar) vooraf: 
“Ik kan toch niet 

tekenen.” 
Na afloop: “Ik wil later 

ook kunstschilder 
worden!” 

1.4. Bezoek aan het atelier van beeldend kunstenaar / illustrator Henk Kneepkens 
 
Waar?   Atelier van Henk Kneepkens in Ateliercomplex DeStat te Deurne  
Wanneer? 10 februari 2010  
Thema? Kunst 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
Wat?  Uitleg bij kunstwerken en illustraties door kunstenaar Henk Kneepkens 
 
Henk Kneepkens4

 

 is een vriend van mijn vader. Henk en mijn vader werkten vroeger beiden als 
dessinontwerpers voor Vlisco, Helmond. Henk was daarnaast ook vrij kunstenaar en illustrator. 
Inmiddels gepensioneerd, is hij nu nog steeds actief als kunstschilder en illustrator. 

Henk tekende voor verschillende tijdschriften en illustreerde kinder- en 
jeugdboeken. Heel bekend werd hij met zijn illustraties voor Je weet niet wat je ziet, 
het kinderboekenweek-geschenk van 1979, en Beekman en Beekman van Toon 
Kortooms. Voor kinderen illustreerde hij onder andere Lotje van Jaap ter Haar, Mijn 
eerste Winkler Prins, Het natuurboek voor kinderen en Het bomenboek voor 
kinderen. 

 
Te voet gaan we van school naar Ateliercomplex DeStat. De 
middenbouwgroep eerst; de bovenbouwgroep zal na ons komen in verband 
met de beperkte ruimte in het atelier. 
 
Henk ontvangt ons en leidt ons naar zijn atelier. Het oude schoolgebouw 
maakt indruk op de kinderen. Ze herkennen enkele schilderijen aan de muren, 
als illustraties uit een boek dat ze hebben gelezen.  
 
In het atelier gaan de kinderen in een kring zitten en vertelt Henk over zijn 
werk. De kinderen stellen veel vragen en Henk gaat op elke vraag in: 
“Krijg je olieverf nog uit je kleren?” 
“Welke materialen gebruik je?” 
“Hoe kom je aan ideeën?” 
“Maak je veel fouten?” 
 
Vooral op deze laatste twee vragen gaan Henk en de kinderen uitgebreid in. 
Henks antwoorden “ideeën kun je overal vandaan halen” en “ik maak alléén 

maar fouten, soms schilder ik wel honderd keer er over heen”, vinden de kinderen fascinerend.  
 
En ik zie het bijna letterlijk gebeuren, de klik die de kinderen in hun hoofd maken: hé, fouten maken is 
niet erg, dat hoort erbij als je iets nieuws wilt doen en je nog niet precies weet hoe het gaat worden. Ik 
denk dat dit de allerbelangrijkste les is die de kinderen in alle excursies tot nu toe hebben meegekre-
gen én opgepikt: durf fouten te maken, het móet zelfs als je origineel wilt zijn. 
 
Henk vertelt door: over schetsen, tekenen, schilderen, grafiek, uitgevers en opdrachten. En de vragen 
van de kinderen blijven ook komen:  
“Hoe lang doe je over zo’n schilderij?” – antwoord: “Maanden! En het is 
nog niet klaar!” 
“Hoe lang moet je hiervoor leren?” – antwoord: “Ik heb vier jaar op de 
academie gezeten, maar ik leer nog altijd, al word ik 100 jaar.” 
“Wat vind je zelf het mooiste schilderij dat je gemaakt hebt?” Hij wijst er 
één aan, achter in het atelier. 
“Waarom teken je in dat schilderij alle poppetjes bloot?” – antwoord: “Dat 
heeft een mooie overeenkomst met de naakte boom.” 
“Kun je ook vervolg-schilderijen maken?” – antwoord: “Ja, dat heet een 
serie.” 
“Lees je altijd het hele boek als je een tekening erbij moet maken?” – 
antwoord: “Altijd! Soms wel 3 keer!” 

                                                      
4 http://www.henkkneepkens.nl/ 

http://www.henkkneepkens.nl/�
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Het moge duidelijk zijn: de vragen van de kinderen zijn goede vragen, de antwoorden van Henk zijn 
prachtige antwoorden. Een zeer geschikte ervaring voor deze kinderen en wijze lessen: hard werken, 
durven fouten te maken, en alles mag in de kunst! 
 
Helaas is de ruimte niet geschikt om met zoveel kinderen tegelijk zelf aan de slag te gaan. Gelukkig 
mogen de kinderen nog wel even aan het rad van de pers draaien. Henk drukt de kinderen en de juf 
op het hart om vooral veel te tekenen en te schilderen, ook op school. “En dan niet een half uurtje, 
maar echt de tijd er voor nemen!” De juf belooft het en nadat Henk 16 handtekeningen heeft 
uitgedeeld, lopen we weer terug naar school. 
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1.5. Achter de schermen in Theater ’t Speelhuis & Beeldenroute Helmond 
 
Waar?   Theater ’t Speelhuis & Beeldenroute te Helmond  
Wanneer? 23 februari 2010 
Thema? Kunst 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
Wat?  Rondleiding met gids door het theater. Daarna beeldenroute met opdrachten. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
In het theater worden we in twee groepen verdeeld en volgen we de gids. ’t Speelhuis is een bijzonder 
gebouw, opgebouwd uit kubussen. Binnenin lijkt het wel een doolhof met scheve muren en moeten we 
trap op, trap af via kleine deurtjes en verrassend grote ruimtes achter de gids aan hobbelen. De 

kinderen vinden het wel leuk om even op de dansvloer voor de spiegels te 
staan, de kleedruimtes voor de artiesten te zien en de achteringang waar 
de vrachtauto’s worden uitgeladen. Maar het allerleukst vinden ze: foto’s 
maken van elkaar en van het gebouw. 
De fotocamera’s hebben ze bij zich voor de activiteit die hierna zal volgen, 
de beeldentocht, maar de kinderen zijn er nu al druk mee. Zo druk dat ze 
geen tijd hebben om veel vragen te stellen. Dat gaat trouwens ook lastig, 
want we lopen allemaal achter elkaar, en de gids loopt ver weg, helemaal 

voorop. De rondleiding eindigt met een optreden in de grote zaal. Nou ja, optreden… Als de kinderen 
een microfoon voor hun neus krijgen, blijkt gillen favorieter dan zingen of voordragen. 
 
Op naar buiten dan, waar de beelden wachten. De kinderen hebben de opdracht gekregen om vijf 
beelden uit te zoeken die hen aanspreken en daarbij een aantal vragen te beantwoorden: 

- Wat zou een goede naam zijn voor dit beeld? 
- Wat vind je mooi aan dit beeld?  
- Waar is het beeld van gemaakt? 
- Vind je dat het beeld op een goede plek staat? Waar zou je het zelf plaatsen? 
- Maak bij één van de beelden een gedicht. 

 
Bij het eerste beeld, een mens met vleugels, wordt opgemerkt “dat ie eigenlijk nog een snavel nodig 
heeft”. Bij het tweede beeld is het antwoord van één van de kinderen op vraag ‘wat vind je er mooi 

aan’ in eerste instantie: “niks, ik vind het 
lelijk zo met die blote tieten en die blote 
billen”. Maar dat is het omslagpunt: 
ineens gaat het alleen nog maar over de 
tieten en de billen, en leven de kinderen 
zich uit bij het fotograferen van deze 
onderdelen. Uit alle hoeken worden 
foto’s gemaakt. Hilariteit ten top! 
 

Maar gelukkig nemen de kinderen, na wat aandringen, ook de tijd en de moeite om over de namen en 
de plaats van de beelden na te denken. Ik vind ze daarbij niet erg creatief: de eerste gedachte, vaak 
een erg voor-de-hand-liggende naam, vinden ze wel best. Ze denken niet verder na, ze willen foto’s 
maken. 
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Bram (9 jaar): “ik 
vond het heel erg 
leuk, maar ik heb 

niets geleerd.” 

1.6. Excursie naar het Historisch Openlucht Museum Eindhoven 
 
Waar?   Historisch Openlucht Museum te Eindhoven  
Wanneer? 10 juni 2010 
Thema? Middeleeuwen 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
Wat?  Uitleg door gids, daarna zelf aan de slag 
 
In het nagebouwde Middeleeuwse dorp mogen de kinderen in kleine 
groepjes aan de slag met oude ambachten: een mes smeden, een 
armbandje ‘weven’, een leren buidel maken, een muntje slaan, en 
met het zelfgemaakte mesje een kunstwerk uit zandsteen maken. 
 
Na een korte uitleg per onderdeel, zullen de kinderen zoveel 
mogelijk alles zelf doen. Alleen bij het smeden blijft er een gids bij. 
 

Wat betreft de vragen van de 
kinderen is onze gids heel 
duidelijk: “Nu beantwoord ik 2 vragen en dan gaan we verder”. En er 
komen precies twee vingers. En: “Wacht maar even met je vragen. 
Ik ga het eerst uitleggen en dat duurt even. Daarna mag je vragen 
stellen”. En: “Ik wacht met uitleggen tot iedereen luistert.” De 
kinderen accepteren het en luisteren braaf. De gids negeert (grappig 
bedoelde) tussentijdse opmerkingen van de kinderen en die doven 
dan ook snel uit. 
 

Als de kinderen dan hun vragen mogen stellen, valt op dat ze veel ‘procesvragen’ stellen: Wat als je 
het nog niet af hebt? Wie maakt de groepjes? Mag je alle opdrachten doen? Mag je wat je gemaakt 
hebt mee naar huis nemen? 

 
De kinderen vinden alles “cool” en zijn zeer 
gemotiveerd bezig. Maar de tijd is krap en 
zonder hulp van de juffen en de ouders krijgen 
de kinderen de opdrachten niet af. Dat is 
jammer, want ze zouden het helemaal zonder 
hulp kunnen. En door het tijdgebrek is er ook 
geen ruimte voor meer achtergrondinformatie. 
Ze knutselen lekker, maar of ze ook echt iets 
leren over het leven in de Middeleeuwen…? 
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Elva (6 jaar) schrijft 
op het bord: 300000. 

“Ik weet dat de 
snelheid van het licht 
dit is, maar ik weet 

niet hoe je het 
uitspreekt.” 

2. Beschrijvingen lessen op school 

2.1. Filosofieles over energie  
Wanneer? 7 december 2009 + 14 februari 2010 
Thema? Energie 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
 

 
 
De filosofieles bestond uit twee keer één uur, en was qua opbouw hetzelfde voor de middenbouw en 
de bovenbouw:  
 
In de inleiding gingen we in op de volgende vragen: 
• Waarvoor gebruiken we energie? Wat hebben jullie vanmorgen al gebruikt? 
• Welke soorten energie ken je? 
• Kijk eens goed naar het woord energie: wat betekent het? Waarom is het in zoveel talen hetzelfde 

woord? Wat zegt dat? 

Vervolgens gingen we kijken naar de historische ontwikkeling van het gebruik van energie: van de 
oermens die hout gebruikte, via de vroeg moderne mens die water en 
wind wist te benutten, tot de industriële revolutie die leidde tot een 
groot verbruik van fossiele brandstoffen. 
 
De volgende stap was uitzoeken waar al die energie vandaan komt; 
op zoek naar de oorsprong van al die verschillende soorten energie. 
Daarna stonden we stil bij de energieproblematiek van tegenwoordig 
en de noodzaak om een oplossing te vinden die in balans is met de 
natuur. Wat zal onze energiebron van de toekomst zijn?  
 
De kinderen wisten al ontzettend veel. Zoals verwacht vonden ze het 
gedeelte over de zon en het heelal heel interessant, maar ook het 
gedeelte waarin we ‘energie’ als woord bekeken in internationaal 
perspectief vonden ze opvallend leuk.   
 
De foto’s, plaatjes en filmpjes sloegen, zoals verwacht, goed aan. En de taalgrapjes die in het verhaal 
zijn verwerkt, werden direct door de kinderen opgepikt; ze vonden ze heel komisch.  
De middenbouw-leerlingen hebben hun oplossingen voor de toekomst getekend; de bovenbouwers 
schreven liever. 

Het werken in groepjes aan deze opdracht was 
voor de bovenbouwers geen probleem. De 
kinderen uit de middenbouw hadden daar meer 
moeite (lees: ruzie) mee. 
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“We wisten de 
meeste dingen 

nog niet. 
Interessant!” 

2.2. Les ‘Een technische kijk op het menselijk lichaam’ 
Wanneer? 22 maart 2010 
Thema? De mens 
Wie?  Middenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
 
Mijn les bestond uit een korte inleiding over wetenschap en hoe je op heel veel manieren naar 
eenzelfde probleem kan kijken, gevolgd door een drietal voorbeelden van onderzoek dat op dit 
moment wordt uitgevoerd aan de TU Eindhoven. Door middel van plaatjes en animaties heb ik de 
kinderen uitgelegd dat het menselijk lichaam een ontzettend ingewikkelde machine is waar we nog 
heel weinig van weten, en dat wetenschappers op zoek zijn naar de antwoorden op de vele vragen, 
om vervolgens oplossingen te kunnen bedenken voor allerlei ziektes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk ben ik mijn verhaal begonnen met de allereerste biomedisch ingenieur ter wereld: Leonardo 
DaVinci. Blijkbaar is dat ook wat het meeste indruk heeft gemaakt , als je het verslagje leest wat 
twee kinderen na afloop maakten:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tijdens de les stelden de kinderen heel veel vragen en 
ook na afloop van de les wilden ze nog veel meer 
weten. 
Ze mochten hun vragen opschrijven en ik heb daar een 
paar dagen later kort een vervolg aan gegeven door 
alle antwoorden op papier uit te werken en kort 
mondeling  
toe te lichten. 
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Murielle (7 
jaar): “Fijn om 

ze langzamer te 
leren”. 

2.3. Rekenles 
Wanneer? 22 februari 2010 t/m 28 juli 2010 
Wie?  Middenbouw- en bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne 
 
Ik heb 12 maandagochtenden aan vier kinderen rekenles gegeven. Drie kinderen uit de 
middenbouwgroep, en één uit de bovenbouw. Zij hadden moeite met het leren van de tafeltjes. 
 
Ik heb in mijn lessen getracht dat wat in mijn ogen de kern van het probleem is bij deze kinderen bij 
het automatiseren van de tafels, te gebruiken in hun voordeel: ik heb bewust gebruik gemaakt van het 
feit dat deze kinderen ‘blijven rekenen’.  
 
Ik heb niet geprobeerd hen strategieën of trucjes aan te leren. Ik heb de kinderen spelenderwijs op 
onderzoek gestuurd in de wereld van getallen door ze te laten bouwen met LEGO. 
 

Ik heb getracht de kinderen zelf de 
verbanden te laten ontdekken tussen 
getallen.  
 
Dat 5x4 = 4x5, dat 5x8 = 10x4  
en dat je op een heleboel manieren  
tot 24 kunt komen…  
 
 
Het waren gezellige maandagochtenden en de kinderen hebben 
heel hard gewerkt tussen het kletsen en grappen maken door. 
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3. Beschrijving workshop ‘Tot op het Bot!’  
 
Wanneer? 15 maart 2010 
Thema? De mens 
Wie?  Bovenbouwleerlingen van Leonardo Deurne en Weert 
 

Het doel van deze workshop was de kinderen te laten ervaren hoe leuk 
het is om onderzoek te doen en om nieuwe dingen te ontdekken. Het 
stellen van vragen stond centraal: in de inleiding benadrukte ik het 
belang van vragen stellen als kern van wetenschap, tijdens de 
experimenten moesten de kinderen antwoorden proberen te vinden op 
gestelde vragen, en ze mochten zelf al hun vragen stellen aan een 
botten-expert tijdens een mini-college. 
 
Samen met mijn collega’s van de faculteit Biomedische Technologie 
(BMT) heb ik een programma samengesteld om de kinderen, net als de 
onderzoekers van BMT, op een technische manier naar het menselijk 
lichaam te laten kijken. Kernboodschap: we weten eigenlijk nog maar een 
heel klein beetje van hoe de mens in elkaar zit. Door onderzoek te doen 
hopen wetenschappers te gaan snappen hoe het allemaal werkt, en 
hopen ze technologische oplossingen te kunnen bedenken voor 
(diagnose en behandeling van) allerlei ziektes en aandoeningen. 

 
Vooraf op school hebben de kinderen een experiment ingezet, de botjes in de potjes. Deze potjes 
hebben ze meegenomen naar de TU/e. 
 
Het programma bestond uit diverse onderdelen: 
 
10.00 - 10.15 u ontvangst met drinken en wat lekkers; korte inleiding over 
wetenschap, universiteit, BMT. 
 
10.15 - 11.00 u pret met je skelet: ‘snelle experimenten’ in drietallen over 
de materiaaleigenschappen van botten. 
 
11.00 - 12.00 u mini-college van een botten-expert + vragen stellen  
 
12.00 - 12.30 u lunch  
 
12.30 - 14.00 u parallel in twee groepen  

• imaging: een duik in het menselijk lichaam   
• experiment: de botjes in de potjes  

 
14.00 u weer terug naar school 
 
Het was voor iedereen een lange dag, maar de kinderen hebben hard gewerkt en veel geleerd. Ze stelden 
veel goede vragen en trokken op basis van hun experimenten de juiste conclusies. Wetenschappers in de 
dop! 
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