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Hoe ziet een science-les voor hoogbegaafde leerlingen er uit?
Daar is niet één simpel antwoord op te geven. Zo’n les kan vele vormen aannemen, afhankelijk
van de leerdoelen, de lesstof, de leerlingen, de leerkracht, de actualiteit, de tijd van het jaar, ...
Wat in ieder geval altijd in een les zou moeten zitten, is voldoende ruimte.
Ruimte voor de leerlingen om te ontdekken, vragen te stellen en ideeën aan te dragen.
En ruimte voor de leerkracht om waar nodig of waar het kan de les bij te sturen gaande de rit.
Plan dus niet te strak en leg niet teveel vast: de leerlingen zullen je verrassen. Daar wil je van
kunnen genieten en daar wil je gebruik van maken. Dan wil je de tijd en ruimte hebben om
afhankelijk van deze inbreng van de leerlingen je plannen te kunnen bijsturen.
Leg wel vooraf duidelijk vast wat de leerdoelen zijn: wat wil je dat de leerlingen aan het einde van
de les(sen) kennen en kunnen? Zo kun je bijsturen zonder je doel uit het oog te verliezen.
Leren om goede vragen te stellen
Bij alle vakken, en zeker bij science, is het belangrijk dat de leerlingen leren om goede vragen te
stellen. Niet: “Juffrouw, ik snap er niets van, wat moet ik doen?”, maar: “Juffrouw, wat bedoel je
precies met...? of “Meneer, waar vind ik ...?”.
Goed voorbeeld doet goed volgen, dus zorg dat je als leerkracht ook continu vragen blijft stellen.
Je leerlingen hebben niet zoveel aan jouw antwoorden; ze moeten op zoek naar hun eigen
antwoorden. Dat motiveert en zorgt er bovendien voor dat alles veel beter blijft hangen.
Stel daarom veel open vragen: Waarom? Hoe? Wat gebeurt er als ...? Waar zou je dit kunnen
opzoeken? Met name "hoe" is bij techniek een belangrijke vraag. Hoe werkt iets? Of hoe kan het
dat het niet werkt? Hoe moet je het aanpassen zodat het wel gaat zoals je wilt?
Bereid je goed voor
Voordat je begint met experimenten in de klas, is het belangrijk om als leerkracht zelf goed te
weten wat de mogelijke uitkomsten zijn en waar het eventueel mis kan gaan in de uitvoering. Dat
betekent dus: zelf vooraf oefenen en uitproberen! Als je de kaders van je les helder hebt, kun je
onbevangener luisteren en kijken naar de leerlingen en inspelen op wat er gebeurt in de les.
De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie; er gaat altijd wel iets mis voordat het uiteindelijk
lukt. Dit is in zichzelf al een goede les voor de leerlingen: het hoeft niet meteen perfect, het mag
best eerst mislukken. Probeer er maar achter te komen waarom en hoe je het kan oplossen.
Fouten maken mag, dat betekent namelijk dat je iets nieuws aan het leren bent.
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Bij jonge kinderen kun je de nadruk bij de experimenten vooral leggen op de verwondering:
spannende uitkomsten die de kinderen - met jouw hulp, omdat je door blijft vragen - zelf kunnen
duiden. De wat oudere leerlingen kunnen zelf onderzoeksvragen bedenken en experimenten
daarbij. Dit bouw je in de loop van de jaren langzaam op.
Lesopbouw
Een mogelijke strategie voor een techniek- of experimenteerles (of lessenreeks) is de volgende:
* Vraag je leerlingen eerst wat ze zelf al weten, of denken te weten, van het betreffende
onderwerp. Oogst de aanwezige kennis en ervaring. Het is zeker ook belangrijk de heersende
misconcepties te oogsten: daar is namelijk werk aan de winkel, daar moeten de leerlingen mee
aan de slag en nieuwe, correcte, kennis en ervaringen opdoen.
* Vraag vervolgens naar verwachtingen voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan. Bij heel jonge
kinderen kan dat in de trant van "Wat denk je dat er gebeurt als....?" Bij oudere leerlingen kun je
het al een onderzoeksvraag gaan noemen. Pas daarop je vraagstelling aan. Bijvoorbeeld in het
geval dat ze een beschreven experiment gaan uitvoeren: "Je hebt vast al een idee wat er zou
kunnen gebeuren als.... kun je een goede onderzoeksvraag bedenken voor dit experiment?". Of
indien de leerlingen zelf een experiment mogen verzinnen: "Wat zou je zelf nog willen onderzoeken en leren? Bedenk een goede onderzoeksvraag en een bijbehorend experiment".
Dit maak je behapbaarder voor ze als je aangeeft welke spullen ter beschikking staan, hoeveel
tijd etc.
NB: een goede onderzoeksvraag bedenken is heel moeilijk, zelfs
nog voor HO-studenten! Hierbij hebben je leerlingen zeker hulp
nodig. Maar dit is uiteindelijk wel waar alles bij wetenschap en
techniek om draait. Besteed hier voldoende tijd aan en kom ook na
afloop steeds terug bij deze onderzoeksvraag: hebben we nu
gedaan wat we zouden moeten doen om deze vraag te
beantwoorden, en hebben we gevonden wat we zochten?

* Laat de leerlingen tijdens het experiment hun waarnemingen duidelijk vastleggen. De (meet)
resultaten kunnen dan naderhand nog eens rustig bekeken en besproken worden.
Leg goed uit hoe ze hun resultaten moeten noteren: in woorden, in een tekening, in een tabel, in
een grafiek,... De voorbereidingen hiervoor treffen ze vóórdat ze aan het experimenteren slaan.
* Na afloop van het experiment vooral niet stoppen; ga verder met het stellen van vragen! Vragen
zoals: "Hoe sluit dit aan bij je verwachtingen?” (en vraag door). Als er precies uitkwam wat ze
verwachtten, is het leuk om door te gaan experimenteren tot er iets gebeurt wat ze niet
verwachten, en daar een theorie/antwoord bij vinden. Als er niet uitkwam wat ze verwacht
hadden, is het misschien mogelijk het experiment te verkleinen of op te delen zodat ze uit kunnen
zoeken waar het precies anders loopt en waarom. Reflectie en analyse zijn misschien nog wel
belangrijker dan het goed uitvoeren van het experiment.

Natuurlijk is dit allemaal erg abstract. Het vraagt creativiteit van de leerkracht om elke les weer
aantrekkelijk en leerzaam te maken. Schroom daarbij niet om hulp te vragen van collega’s, van ter
zake deskundige ouders of van experts. Zowel bij de voorbereidingen als bij de uitvoering is het
prettig om een sparring partner en een helpende hand te hebben.
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