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1

DIDACTISCHE
ACHTER
GRONDEN
VAN NATUUREN TECHNIEK
ONDERWIJS
In dit hoofdstuk tref je een overzicht aan van de huidige opvattingen over natuur- en techniekonderwijs. Deze zijn gebaseerd
op inzichten uit de leer- en ontwikkelingspsychologie. We gaan
in op de basisstructuur van het vak: welke doelen, welke werkwijzen en welke uitgangspunten worden gehanteerd en waarover
gaat natuur- en techniekonderwijs in feite? In de hoofdstukken
hierna wordt vooral de didactiek van de dagelijkse praktijk in de
klas behandeld en die wordt gekoppeld aan de inhoudelijke
hoofdstukken: planten, dieren, de mens, natuurkunde, et cetera.
We starten met redelijk eenvoudige werkvormen en in de latere
hoofdstukken behandelen we ook de meer complexere werk
vormen.

HdJ

Werken met haalbare en uitdagende opdrachten
met attractieve lesbrieven.
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1.1

Voorkennis natuur- en techniekonderwijs

Waarover gaat natuur- en
techniekonderwijs?

Bespreek met een groepje medestudenten de volgende vragen.
• Wat kun jij je nog herinneren van het natuur- en techniek
onderwijs uit je eigen basisschooltijd?
• Waar moet natuur- en techniekonderwijs volgens jou over
gaan?
• Wat leren leerlingen van natuur- en techniekonderwijs volgens jou?
• Wanneer kun je spreken van goed natuur- en techniekonderwijs?
• Wat moet je als leraar kunnen om goed natuur- en techniekonderwijs te geven?
• Wat trekt jou aan bij deze manier van natuur- en techniekonderwijs geven?
• Wat lijkt jou moeilijk om te doen bij lessen natuur- en techniekonderwijs?

HdJ

Veel pabostudenten denken dat goed natuuronderwijs vooral
moet gaan over kennisinhouden: feiten en inzichten. Maar net
zo belangrijk is de manier van werken: kinderen moeten zelf
ontdekkend en ontwerpend bezig kunnen zijn. Ze moeten daarbij dus ook allerlei (onderzoeks)vaardigheden opdoen. En minstens zo belangrijk is die onderzoekende houding en een verantwoorde houding ten opzichte van het milieu. Misschien kan dit
boek jou inspireren om je meer te verdiepen in de aanpak en
didactiek van het mooie vak natuur en techniek! Samen met
jouw eigen ervaringen uit de basisschoolperiode kan dit de basis
leveren voor het ontwikkelen van een goede aanpak van natuuren techniekonderwijs. In dit boek leer je de technieken, werkvormen, leerinhouden en de kennisgebieden over natuur en
techniek, maar de motivatie voor dit vak moet uit jezelf komen.

Uitdagende leermiddelen. Meisjes met verrekijkers.

Natuur- en techniekonderwijs gaat over de hele ons omringende
materiële werkelijkheid. Het begrip natuur wordt breed opgevat:
het gaat over levende en niet-levende natuur, over planten,
dieren en de mens, over materialen en voorwerpen en over
natuurkundige verschijnselen. Ook onderwerpen als techniek
en milieu en omgeving komen aan bod bij dit vak.

1.1.1 Wat weet jij nog van natuur- en techniekonderwijs op school?
Misschien heb je nog nooit gehoord van het leergebied natuur
en techniek, laat staan van natuur- en techniekonderwijs. Er
worden allerlei andere omschrijvingen gebruikt. Vroeger heette
het vak ‘kennis der natuur’ of ‘biologie en natuurkunde’. Soms
wordt het ondergebracht bij wereldoriëntatie. Maar we gebruiken tegenwoordig de term natuur- en techniekonderwijs.
Wat kun jij je nog uit je basisschoolperiode herinneren van
wat je deed op het gebied van natuur- en techniekonderwijs?
Heb je wel eens een herfstproject gedaan? Ging je wel eens op
bezoek bij een natuur- en milieueducatieve dienst? Werkte je uit
een boekje of werkschrift? Keken jullie regelmatig naar
Schooltv: ‘Nieuws uit de natuur’? Deed je wel eens wat met
techniek op school?
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1.1.2

Didactische achtergronden van natuur- en techniekonderwijs

De aandachtsgebieden
Het NOB-schema
voeding
voortbeweging
zintuigen

dieren

uiterlijk
verscheidenheid
variatie

voorkomen

soorten

planten

voortplanting

soorten

voortplanting
opbouw
ademhaling
organen
spijsvertering

handhaving

opbouw

(micro)klimaat

bewolking

weer
seizoenen

seizoensverschijnselen

zintuiggebruik
functies
prestaties

eigen
lichaam

opname

functie
van delen

zon

voortplanting

woonplaats
ademhaling

groei

funcie in
omgeving

levenscyclus

gedrag
levenswijze

groei
ontwikkeling

levende
organismen

bouwwerken

wind
tijd v.d. dag/
het jaar

beweging
verscheidenheid
voeding

afval

aard en gebruik van
de grond

verscheidenheid

omgeving

bijzondere
plaatsen

neerslag

hemel
temperatuur

beroepen

veranderingen
aard en gebruik
van het landschap

aandachtsgebieden bij
natuuronderwijs
stoffen
soorten materie
kenmerkende
eigenschappen
structuur

kracht

warmte

materialen
voorwerpen

vorm en functie

beweging

verschijnselen uit
natuur en techniek

technische middelen
veranderingen
verschijnselen

elektriciteit

NOB-schema.
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magnetisme

licht
geluid
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Natuur- en techniekonderwijs is een breed inhoudsgebied met
vele aandachtsgebieden. De projectgroep Natuuronderwijs op de
Basisschool (NOB) van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, voorheen Stichting Leerplan Ontwikkeling)
heeft in 1991 een leerplanvoorstel ontwikkeld met hierin een
overzicht van zeven domeinen of aandachtsgebieden voor
natuur- en techniekonderwijs. Het NOB-schema is uitermate
overzichtelijk en nog steeds actueel.
Dit zijn de zeven aandachtsgebieden (zie het NOB-schema):
1 Aandachtsgebied ‘Dieren’
2 Aandachtsgebied ‘Planten’
3 Aandachtsgebied ‘Eigen lichaam’
4 Aandachtsgebied ‘Weer en seizoenen’
5 Aandachtsgebied ‘Omgeving’
6 Aandachtsgebied ‘Materialen en voorwerpen’
7 Aandachtsgebied ‘Verschijnselen uit natuur en techniek’

1.1.3

HdJ

Later is het aandachtsgebied ‘Materialen en voorwerpen’ uitgebreid met techniek (transport, constructies, informatie en communicatie en productietechniek). Ook het milieu is nadrukkelijker in beeld gekomen onder de titel ‘Leren voor Duurzame
Ontwikkeling’ (LvDO).
In dit NOB-schema zijn per aandachtsgebied allerlei deelinhouden en begrippen aangegeven. Deze inhouden bieden jou
als startende leraar houvast. Wat moet je kennen en beheersen
om goed les te kunnen geven in natuur en techniek? In dit boek
vind je daarvoor de leerstof. Je voelt je zekerder, je weet om te
gaan met vragen van leerlingen en je hoeft niet op het laatste
moment allerlei dingen te leren, waardoor je het accent kunt
leggen op de vakdidactiek. Met dit schema in de hand kun je
ook gemakkelijk onderwerpen kiezen en uitwerken voor activiteiten en lessen voor natuur en techniek.

Op eigen onderzoek uit met lichte, niet al te kwetsbare materialen

complexiteit van de leerstof zonder problemen kunnen toenemen. Beginnend met spelen met water en het ontdekken van
enig waterleven bij de kleuters, kun je in de bovenbouw aspecten als vervuiling, waterzuivering, waterkwaliteit, biologisch
evenwicht en bijvoorbeeld de Deltawerken in relatie tot de
Watersnoodramp van 1953 behandelen. Het voortgezet onderwijs zou moeten (kunnen) voortborduren op de basis die in het
basisonderwijs is gelegd. Helaas verschilt die per basisschool,
waardoor het voortgezet onderwijs met bepaalde thema’s vaak
weer bij nul begint. In het kader van de praktische invulling van
een leerlijn is het zinvol een overzicht te maken van instanties
of individuen die een rol kunnen spelen bij natuur- en techniek
onderwijs op je (stage)school. Dat kan zijn op het gebied van
binnenlessen (iemand heeft een interessant beroep of toepasselijke hobby), iets buiten doen (helpen bij paddentrek, op pad
met een rattenvanger) of excursies (waterzuivering, afvalscheiding).

Leerlijnen

Hoe moet je natuur- en techniekonderwijs op school inrichten?
Wat kan een leerling in de onderbouw al leren over planten, het
eigen lichaam of techniek? Welke basis leg je in de onder- en
middenbouw om in de bovenbouw de leerstof af te ronden?
Daarvoor is het van belang doorgaande leerlijnen te hebben.
Een leerlijn is de uitwerking van leerstof/thema’s door de hele
basisschool (en zelfs doorlopend in het voortgezet onderwijs).
Een thema als water geef je stap voor stap in de ontwikkeling
van het opgroeiende kind vorm. Bij een goede opbouw zal de
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