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sprekstechnieken. De leraar of leid-
ster speelt in een kleine groep met de
kinderen mee en biedt hen begrippen
aan om de onderlinge communicatie
te bevorderen. Daaraan voorafgaand
heeft zij aan de hand van observaties,
gesprekken met de kinderen en toets-
uitslagen een schatting gemaakt van
het taal- en ontwikkelingsniveau van
elk kind. SpelenderWijs zit inhoudelijk
goed in elkaar. Sterke kanten zijn on-
der meer de aandacht voor specifieke
leerkrachtvaardigheden, de interac-
tieve taalbegeleiding en -stimulering,
het systematisch volgen van de taal-
ontwikkeling van de kinderen door
observaties, en het stelselmatig toet-
sen van peuters en kleuters. Maar, het

Enkele basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Huizen werken succes-
vol samen aan het bestrijden van achterstanden bij peuters en kleuters.

programma is nog duidelijk in ont-
wikkeling. Zo is er verbetering aan te
brengen bij de aspecten ouderbetrok-
kenheid en samenwerking tussen
peuterspeelzalen en basisscholen.
Voorts dient een nazorg- en vervolg-
traject voor de leidsters georganiseerd
te worden. Kwetsbare onderdelen zijn
onder meer het draagvlak bij de be-
trokkenen, groepsgrootte, bezetting
en de doorgaande leerlijn. / Jannette
de Jong-Heeringa 

J.L. de Jong-Heeringa, Het programma
SpelenderWijs: implementatie en analy-
se in de gemeente Huizen [lpc-kortlo-
pend onderwijsonderzoek op verzoek
van het veld]. GION, Groningen, 2004.

Spelenderwijs achterstanden te lijf

Techniek afwezig op basisschool
Natuurkunde en techniek leiden in het basisonderwijs een marginaal bestaan. 
Een belangrijke oorzaak is volgens de leraren het overladen onderwijsprogramma.

perkte tijd die aan de vakken wordt
besteed, leidt uiteraard tot een kern-
doelenprobleem. Thema’s die de
meeste aandacht krijgen – net boven
de vijftig procent – zijn energie, elek-
triciteit en magnetisme. De populair-
ste techniekthema’s constructies,
overbrengingen en besturingen halen
amper de dertig procent. Opvallend
genoeg vallen de prestaties mee. De
helft van de leerlingen scoort vol-
doende voor natuurkunde en ruim

negentig procent bereikt de mini-
mumstandaard. Voor techniek liggen
de percentages op respectievelijk 34
en 84. En ja, de prestaties van jon-
gens zijn duidelijk beter dan die van
meisjes. / AW

PPON-rapport 26, Balans van het na-
tuurkunde- en techniekonderwijs aan
het einde van de basisschool 3. Cito-
groep, Arnhem, 2004. Zie ook
http://ppon.citogroep.nl

De instellingen gebruiken daarvoor
het speciaal ontwikkelde programma
SpelenderWijs. Het programma is ge-
richt op twee doelgroepen: autochto-
ne peuters en kleuters in achters-
tandssituaties die het Nederlands nog
heel beperkt gebruiken, en allochtone
peuters en kleuters met een andere
moedertaal. Door het geven van extra
aandacht aan taal- en begripsontwik-
keling probeert het programma iets te
doen aan de taalproblemen in deze
groepen. Het verbeteren van de inter-
acties tussen de leraar c.q. de leidster
en de kinderen staat centraal. Tijdens
de trainingen van de schoolbegelei-
dingsdienst leren de volwassenen ge-
bruik te maken van verschillende ge-

Dat valt op te maken uit het peilings-
onderzoek dat de Cito-groep in 2002
uitvoerde in de groepen 6, 7 en 8 van
de basisschool. Iets minder dan de
helft van de leraren zegt regelmatig
aandacht te besteden aan natuurkun-
de. De gemiddelde lestijd is drie kwar-
tier per week; waarschijnlijk inclusief
biologie. Ongeveer eenderde van de
leraren ruimt een uur per maand in.
Techniek komt er nog bekaaider van
af. Een op de acht leraren in de hoog-
ste groep haalt per week twintig mi-
nuten lestijd. De helft van de leerlin-
gen in de bovenbouw komt in het ge-
heel niet in aanraking met techniek.
Zo’n negentig procent van de leraren
wijst de overladenheid van het onder-
wijsprogramma aan als grote schuldi-
ge. Verder spelen het ontbreken van
materiaal voor natuurkundeproefjes
en voorbereidingstijd een rol. Boven-
dien twijfelt een fors deel van het le-
rarenkorps aan de eigen deskundig-
heid. Driekwart van de leraren maakt
voor natuurkundeonderwijs gebruik
van een methode, tegen zestien pro-
cent voor de technieklessen. De be-
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