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WETENSCHAP BEGINT OP BASISSCHOOL
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voor wetenschapsonderwijs.
ð 3URPRYHQGXVSOHLWYRRUVHOHFWLHDDQ
de Pabo-poort.

Leerlingen op basisscholen krijgen per
week drie kwartier onderwijs in wetenschap, ook wel natuuronderwijs of lessen
natuur en techniek genoemd. Dat is weinig. In omringende landen is dat volgens
promovendus Ester Alake-Tuenter drie tot
vier uur. Die drie kwartier kan bovendien
veel beter ingevuld worden dan nu veelal
het geval is. Veel leraren ontberen de kennis, de vaardigheid en de juiste houding
om het zogenoemde onderzoekend leren
vorm te geven.
Alake-Tuenter is docente op de Iselinge
Hogeschool in Doetinchem. Daarnaast
deed ze de afgelopen zeven jaar onderzoek
naar wetenschapsonderwijs op basisscholen en de competenties die leraren nodig
hebben om onderzoekend leren vorm te
geven. Het allerbelangrijkste daarbij is
volgens haar dat leerkrachten op de hoogte zijn van de misconcepties bij kinderen.
Alake-Tuenter: ‘Een voorbeeld. Bij Duiven
staat een centrale waar afval wordt verbrand. Veel kinderen denken dat daar de
wolken worden gemaakt.’
MINDER AANMELDINGEN
Als docent kun je dan zeggen dat dat niet
klopt en uitleggen hoe het wel zit. Maar
dat is de meest oppervlakkige manier van
kennisoverdracht, vindt Alake-Tuenter.
‘Het is niet fout, maar oppervlakkig. Door

als leerkracht de juiste vragen te stellen,
kun je kinderen zelf laten ontdekken dat
hun idee niet klopt.’ Het stellen van de
juiste vragen is de kern van onderzoekend
leren en de wetenschappelijke methode.
Kleuters hoef je dat volgens haar niet te leren. ‘Die stellen nog onbevangen vragen.
Maar in groep drie gaat het fout. Dan gaan
wij ze uitleggen hoe het zit, voordat ze de
vragen stellen. In feite is dat funest.’ Naast
vaardigheden en houding is vakkennis belangrijk. Uit onderzoek van Alake-Tuenter
blijkt dat minder dan tweederde van de
eerstejaars op de Pabo voldoende inhoudelijke kennis van de natuur heeft om wetenschapsonderwijs te kunnen geven. Die
hiaten in de kennis kun je bijspijkeren op
de Pabo. Maar Alake-Tuenter pleit voor
een rigoureuze aanpak: een strengere selectie aan de poort. ‘Dat leidt tijdelijk tot
minder aanmeldingen. Maar op termijn
krijgt het beroep van leerkracht daarmee
weer aanzien en krijg je de juiste studenten binnen.’
Door alleen studenten toe te laten met
voldoende vakinhoudelijke kennis, blijft
er volgens Alake-Tuenter meer tijd over
om didactische en pedagogische vaardigheden op peil te brengen. Zij ontkent dat
je daarmee hele groepen studenten uitsluit van de Pabo. ‘In mei vindt de intake
plaats. In de zomer kun je de ontbrekende
kennis bijspijkeren, zodat je in september
alsnog in kunt stromen. RK
Ester Alake-Tuenter promoveert woensdag
1 oktober om 11.00 uur. Haar promotor is
Martin Mulder, hoogleraar Educatie- en
competentiestudies.
Veel docenten hebben
onvoldoende
vakinhoudelijke kennis
om wetenschapsonderwijs te kunnen geven.
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Plastic soep uit zee vissen
De Delftse uitvinder Boyan Slat wil de plastic soep in de
oceanen opruimen. Zijn plan is om met honderd kilometer
lange drijvende armen het plastic bijeen te drijven, waarna
schepen het opzuigen en aan land brengen voor verwerking.
Via crowdsourcing heeft Slat al ruim 2 miljoen dollar bijeengebracht voor zijn project. Hij zegt uiteindelijk 300 miljoen nodig te hebben voor een grote schoonmaak op zee.

‘Dit is een kostbare en niet-effectieve oplossing voor
het probleem van de plastic soep’, reageert Jan Andries
van Franeker van Imares Wageningen UR, die onderzoek verricht naar de gevolgen van de plastic soep voor
zeevogels. ‘Bijna alle onderzoekers die ik ken, kijken
hoofdschuddend naar het idee van Boyan Slat.’
Waarom?
‘De hoeveelheid plastic die met de zeestroming in het
midden van een cirkelvormige golfstroom terecht
komt, een gyre, is waarschijnlijk niet groot genoeg en
niet makkelijk bij elkaar te houden met zo’n vangarm.
Slat overschat de concentraties aan plastic en wat hij er
uit kan halen. Dan is het project niet meer rendabel.’
Er ligt toch een enorme vuilnisbelt midden op zee?
‘Het plastic blijft niet midden op zee liggen. En waar
het plastic blijft, weten we nog niet. Wellicht zakt het
naar de bodem van de oceaan. Maar de terugwin-hoeveelheden in zo’n gyre zijn klein.’
Heb je een beter alternatief?
‘Slat werkt aan interessante veegtechnieken om het
plastic op zee bijeen te drijven en zijn verzamelsysteem lijkt slim. Dus hij heeft wel degelijk een interessant concept. Maar hij kan het project beter bij een riviermonding doen. Een aanpak op kleinere schaal,
dichter bij de bron en met veel lagere kosten. Bovendien geeft dat minder schade aan het zeeleven.’
Beschadigt zijn plan het zeeleven?
‘Het plan van Slat houdt er geen rekening mee dat er
dieren op het zeeoppervlak zitten, zoals vliegende vissen die hun eieren vastmaken aan drijvende objecten
op zee. Als je die objecten bijeen drijft en afvoert, kan
dat nadelige ecologische gevolgen hebben. Bij riviermondingen is de ecologische impact van het wegvangen van drijvend materiaal vermoedelijk kleiner.’ AS

STELLING
‘Eco-tourism to other continents is a
contradictio in terminis’
Maria Catharina Antonia Allegonda (Mieke) van EertenJansen, promoveerde op 19 september in Wageningen
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