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2	 	De	belangstelling	voor	wetenschap	en	
techniek	in	het	basisonderwijs

Juliette Walma van der Molen

In onze samenleving zijn wij in toenemende mate op allerlei manieren afhankelijk van 
wetenschap en techniek. Toch heeft een groot deel van de bevolking weinig (natuur)weten
schappelijke en technologische kennis, is de attitude ten opzichte van vooral de bètatechniek  
niet erg positief en trekken de bètaprofielen en studierichtingen al jaren te weinig studenten. 

Ondanks diverse maatregelen is de belangstelling voor bètatechniek het afgelopen decennium onder jongeren zelfs afgenomen 

(De Grip en Smits, 2007). Hoewel dit gebrek aan interesse voor wetenschap en techniek zich vaak pas echt manifesteert als 

jongeren hun profielkeuze maken op de middelbare school, hebben de meeste leerlingen al lang voor die tijd, gedurende de 

basisschoolperiode, een potentiële keuze voor een beroep of studie in een bètarichting uitgesloten.

Leerlingen krijgen in het Nederlandse basisonderwijs zeer weinig te maken met wetenschap en techniek, hoewel zij 

techniekprojecten over het algemeen wel heel leuk vinden. Hierdoor wijzen ze al snel volgens het principe “onbekend maakt 

onbemind” een bètarichting als beroepsprofiel af. Internationaal onderzoek (bijvoorbeeld Jarvis, 2004) laat zien dat dit negatieve 

imago van de bètarichtingen onder leerkrachten in het basisonderwijs niet anders is. Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende 

bekwaam om onderwijs op het gebied van wetenschap en techniek te verzorgen. Ze vinden het moeilijk om met vragen van 

leerlingen op dit gebied om te gaan en vallen het liefst terug op standaard tekstboeken of sterk gestructureerde materialen of 

oefeningen. Wanneer een dergelijke praktijk de norm is, is het niet verwonderlijk dat de attitude ten opzichte van wetenschap en 

techniek onder leerlingen maar moeilijk omhoog gaat.

Om de aandacht voor bètatechniek in het basisonderwijs een impuls te geven, startte ruim drie jaar geleden het Nationaal Actieplan 

VTB 2004-2010 van het Platform Bèta Techniek. Kern van dit plan is, dat op nationale schaal duurzaam en structureel invulling wordt 

gegeven aan techniek op de basisschool. Basisscholen kunnen ondersteuning krijgen bij het integreren van techniek in het dagelijks 

onderwijs; als apart vak of geïntegreerd in andere vakken. De aanname daarbij is, dat deze grotere aandacht voor techniek in het 

basisonderwijs een essentiële voorwaarde is voor het ontwikkelen van een positieve attitude ten aanzien van techniek bij leerlingen.
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De ontwikkeling van een positieve attitude ten aanzien van techniek is belangrijk omdat het de kans op een keuze voor een 

technische of natuurwetenschappelijke richting binnen het vervolgonderwijs vergroot. Meisjes verdienen hierbij speciale aandacht, 

omdat zij geneigd zijn om seksestereotype studieprofielen te kiezen, waarbij zij nóg meer dan jongens de bètarichtingen uitsluiten 

(zie ook De Grip en Willems, 2003). Maar ook als een kind de keuze voor een technische vervolgopleiding zelf niet maakt, speelt 

een positieve attitude een belangrijke rol bij het plezier dat beleefd wordt aan techniek en het maatschappelijk belang dat aan 

techniek in de samenleving wordt gehecht.

De attitudemeting
In het kader van het Actieplan VTB is het afgelopen jaar een attitudemonitor ontwikkeld waarmee de attitude van leerlingen én 

hun leerkrachten op het gebied van techniek en wetenschap kan worden gevolgd (zie voor een uitgebreide beschrijving van de 

ontwikkeling van dit instrument: Walma van der Molen, 2007). In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten 

van een eerste pilot die met behulp van deze attitudemonitor werd gedaan onder 1570 leerlingen (786 jongens en 784 meisjes) 

en hun leerkrachten (38 mannen en 41 vrouwen) uit de bovenbouw van 92 basisscholen die ruim drie jaar geleden begonnen aan 

de eerste tranche van het VTB programma. 

De attitudemonitor werd opgezet aan de hand van verschillende dimensies die van belang zijn bij een positieve attitude ten 

opzichte van wetenschap en techniek. In de wetenschappelijke literatuur wordt het begrip attitude gezien als een persoonlijke, 

psychologische neiging om een bepaald construct of object positief of negatief te evalueren. Deze persoonlijke neiging kan kortere 

of langere tijd aanhouden en kan bestaan uit cognitieve, affectieve of gedragsmatige componenten. Zo kan bijvoorbeeld een 

positieve attitude ten opzichte van leren bestaan uit gedachten over het belang van leren voor een goede baan of toekomst, 

gevoelens van plezier in het leren of daadwerkelijk gedrag in de vorm van hard studeren of het voornemen om een studie te gaan 

volgen.

De afgelopen jaren is in aansluiting daarop ook binnen de literatuur op het gebied van wetenschapseducatie de aandacht voor 

het begrip attitude sterk toegenomen. De manier waarop attitude wordt gemeten is echter vaak niet eenduidig en tot nu toe 

ontbrak het aan een geïntegreerd instrument dat ingaat op alle bovengenoemde dimensies van iemands attitude: gedachten, 

gevoelens en (voorgenomen) gedrag. In de huidige opzet van de attitudemonitor VTB werd daarom onder een attitude ten 

opzichte van wetenschap en techniek een set van gedachten, gevoelens en gedragingen verstaan, die ingaat op: 
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Gedachten:

-  de eigen gedachten over genderverschillen/seksestereotype opvattingen op het gebied van techniek en wetenschap (“jongens 

weten meer over techniek/wetenschap dan meisjes”),

-  de eigen opvattingen over het moeilijkheidsniveau van techniek en wetenschap (“ik vind techniek/wetenschap moeilijk”),

-  de eigen opvattingen over het belang van techniek en wetenschap voor de samenleving en de economie (“als een land veel aan 

techniek/wetenschap doet, wordt het daar rijker van”),

Gevoelens:

-  gevoelens van eigen plezier of interesse in techniek en wetenschap (“ik vind techniek/wetenschap interessant”),

Gedrag:

-  eigen voornemens om meer te gaan leren over techniek en wetenschap of later een baan in die richting te zoeken (“ik wil later 

graag een technische/wetenschappelijke opleiding gaan doen”)

Hoewel in het kader van het programma VTB niet specifiek aan scholen is gevraagd om aandacht te besteden aan een bredere 

wetenschapsopvatting, wordt ervan uit gegaan dat een onderzoekend leren houding gestimuleerd zou moeten worden bij de 

integratie van techniek in het basisonderwijs en dat deze houding ook een positievere attitude ten aanzien van onderzoek, 

uitvinden, of het belang van wetenschap voor de samenleving zou kunnen stimuleren. Daarom werd een vragenlijst ontwikkeld 

die bestond uit twee delen (een techniekdeel en een wetenschapsdeel), waarbij de vragen die horen bij de genoemde dimensies 

voor de beide gebieden zoveel mogelijk werden gekoppeld. De vragen voor de leerkrachten waren iets anders geformuleerd dan 

voor de leerlingen, maar eveneens gekoppeld. Voor ieder aspect werd een goede interne consistentie voor de bijbehorende vragen 

gevonden. In Tabel 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van de attitude van leerlingen ten opzichte van respectievelijk techniek en 

wetenschap. De hierbij gebruikte schalen liepen van 1-4. Een gemiddelde score tussen de 1 en 2 geeft weer dat dit gemiddeld op 

kinderen heel weinig tot weinig van toepassing is; een score tussen de 2 en 3 geeft aan dat dit op kinderen enigszins van 

toepassing is; een score tussen 3 en 4 geeft aan dat dit gemiddeld ruim van toepassing is op de leerlingen. Alle verschillen tussen 

jongens en meisjes waren statistisch significant.
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Tabel 1  Attitude van leerlingen ten opzichte van techniek

Jongens
Gemiddelde (SD)

Meisjes
Gemiddelde (SD)

Totaal
Gemiddelde (SD)

Seksestereotype opvattingen over techniek 2.65 (.90) 1.89 (.68) 2.27 (.88)

Inschatting dat techniek moeilijk is 2.02 (.53) 1.91 (.53) 1.97 (.53)

Inzicht in belang van techniek 2.82 (.49) 2.65 (.47) 2.73 (.49)

Plezier in techniek 3.13 (.68) 2.87 (.65) 3.00 (.68)

Voornemen tot een technische opleiding of baan 2.22 (.95) 1.62 (.59) 1.92 (.84)

SD= standaarddeviatie

Tabel 2  Attitude van leerlingen ten opzichte van wetenschap

Jongens
Gemiddelde (SD)

Meisjes
Gemiddelde (SD)

Totaal
Gemiddelde (SD)

Seksestereotype opvattingen over wetenschap 2.29 (.91) 1.53 (.54) 1.90 (.83)

Inschatting dat wetenschap moeilijk is 2.70 (.68) 2.53 (.66) 2.61 (.68)

Inzicht in belang van wetenschap 2.82 (.49) 2.71 (.45) 2.77 (.47)

Plezier in wetenschap 2.78 (.69) 2.59 (.69) 2.69 (.70)

Voornemen tot een wetensch. opleiding of baan 1.89 (.78) 1.60 (.60) 1.75 (.71)

SD= standaarddeviatie

De tabellen laten zien dat er op veel punten duidelijke verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Opvallend is dat meisjes 

significant minder seksestereotype opvattingen hebben over techniek en wetenschap dan jongens en dat zij techniek en 

wetenschap ook minder moeilijk vinden dan jongens. Dit resulteert echter niet in een groter plezier in techniek en wetenschap 

(hoewel kinderen techniek en wetenschap tamelijk leuk zeggen te vinden) en al helemaal niet in een groter voornemen om later 

te kiezen voor een technische of wetenschappelijke opleiding of baan. Dit voornemen scoort in het algemeen erg laag. Dit 

suggereert dat leerlingen aan het einde van het basisonderwijs een latere keuze voor de bètatechniek inderdaad al hebben 

uitgesloten en dat dit voor meisjes nog sterker het geval is dan voor jongens.

De invloed van meer techniek
De leerlingen uit deze steekproef zaten op scholen waar al drie jaar binnen het VTB programma wat meer aan techniek werd 

gedaan dan op basisscholen die niet deelnemen aan het VTB programma. Hoewel in het huidige pilotonderzoek geen 

controlegroep is meegenomen van leerlingen op niet-VTB scholen, kan toch iets gezegd worden over de invloed van het “meer 



17

aan techniek doen” op de attitude van leerlingen. De VTB-scholen waren namelijk redelijk vrij in het aanwenden van de 

technieksubsidie en in de manier waarop techniek werd geïmplementeerd in het onderwijs. Van de onderzochte 92 scholen bleek 

22,2% volgens hun eigen leerlingen weinig tot zeer weinig daadwerkelijk aan techniek in de les te doen. In Tabel 3 is te zien dat 

naarmate er meer aan techniek in de les wordt gedaan, leerlingen minder seksestereotype opvattingen hebben, techniek minder 

moeilijk vinden, meer het belang inzien van techniek voor de samenleving, meer plezier beleven aan techniek en meer het 

voornemen hebben om later een technische opleiding of baan te kiezen. Al deze verschillen waren statistisch significant.

Tabel 3  Attitude van leerlingen ten opzichte van techniek op scholen waar weinig of meer aan techniek wordt gedaan

Weinig techniek
Gemiddelde (SD)

Meer techniek
Gemiddelde (SD)

Seksestereotype opvattingen over techniek 2.24 (.83) 2.10 (.81)

Inschatting dat techniek moeilijk is 2.49 (.94) 2.32 (.88)

Inzicht in belang van techniek 2.82 (.44) 2.95 (.41)

Plezier in techniek 2.79 (.72) 3.09 (.61)

Voornemen tot een technische opleiding of baan 1.80 (.81) 1.97 (.86)

SD= standaarddeviatie

Het hebben van meer technieklessen had ook een effect op de beeldvorming over techniek en wetenschap. Leerlingen uit klassen 

waar weinig aan techniek werd gedaan, bleken een minder gevarieerd beeld te hebben van wat techniek of wetenschap kan 

inhouden dan leerlingen uit klassen waar vaker aan techniek werd gedaan. Alle leerlingen waren het erover eens dat meer 

traditionele aspecten van techniek, zoals het omgaan met machines, onder de noemer techniek vallen. Echter, bij de meer brede 

(aan wetenschap gerelateerde) opvatting over techniek, waarbij ook zaken als het bedenken van oplossingen of nieuwe ideeën 

horen, waren duidelijke verschillen zichtbaar tussen leerlingen uit klassen waar meer of minder aan techniek werd gedaan. Die 

leerlingen die weinig techniek in de klas kregen, vonden significant minder vaak dat techniek ook het bedenken van nieuwe 

ideeën of oplossingen kon inhouden dan leerlingen die vaker technieklessen kregen. Daarnaast vonden leerlingen die weinig 

techniek in de les kregen significant minder vaak dat bij wetenschap ook meer academische kenmerken horen zoals nieuwe 

ideeën doorgeven aan anderen, dan leerlingen die vaker aan techniek deden in de les. 

De invloed van de leerkracht
In de Tabellen 4 en 5 wordt een overzicht gegeven van de attitude van de leerkrachten ten opzichte van respectievelijk techniek 

en wetenschap.
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Tabel 4  Attitude van leerkrachten ten opzichte van techniek

Mannen
Gemiddelde (SD)

Vrouwen
Gemiddelde (SD)

Totaal
Gemiddelde (SD)

Seksestereotype opvattingen over techniek 2.30 (.54) 2.26 (.53) 2.28 (.54)

Inschatting dat techniek moeilijk vak is om te geven 2.29 (.65) 2.13 (.60) 2.21 (.63)

Inzicht in belang van techniek 3.46 (.41) 3.31 (.32) 3.38 (.37)

Plezier in techniek 2.97 (.74) 2.73 (.80) 2.84 (.78)

Voornemen om meer aan techniek te doen 2.93 (.37) 2.83 (.38) 2.88 (.37)

SD= standaarddeviatie

Tabel 5  Attitude van leerkrachten ten opzichte van wetenschap

Mannen
Gemiddelde (SD)

Vrouwen
Gemiddelde (SD)

Totaal
Gemiddelde (SD)

Seksestereotype opvattingen over wetenschap 1.78 (.48) 1.82 (.47) 1.81 (.47)

Inschatting dat wetenschap moeilijk vak is om te geven 2.36 (.61) 2.27 (.56) 2.31 (.58)

Inzicht in belang van wetenschap 3.40 (.42) 3.31 (.30) 3.35 (.36)

Plezier in wetenschap 3.01 (.45) 2.91 (.58) 2.96 (.52)

Voornemen om meer aan wetenschap te doen 2.82 (.41) 2.91 (.44) 2.87 (.42)

SD= standaarddeviatie

Geen van de verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in de tabellen 4 en 5 was statistisch significant. 

Opvallend is wel dat de seksestereotype opvattingen van de vrouwelijke leerkrachten hoger zijn dan van de meisjes (zie Tabel 1). 

Vrouwelijke leerkrachten vonden dus vaker dan hun eigen vrouwelijke leerlingen dat jongens beter zijn in techniek. Dit kan de 

manier waarop zij techniek in hun lessen aanbieden vooral voor de meisjes ongunstig beïnvloeden. Van belang is dat leerkrachten 

die zelf meer plezier beleven aan het geven van techniek minder sekse stereotype ideeën aangaven, het vak techniek ook minder 

moeilijk vinden, het belang van techniek hoger schatten en vaker van plan zijn om meer aan techniek te doen in hun les. Deze 

houding van leerkrachten lijkt een gunstig effect te hebben op hun leerlingen. Leerlingen van dergelijke leerkrachten lieten een 

significant groter plezier zien in techniek en hechten meer maatschappelijk belang aan techniek dan leerlingen van leerkrachten 

met een minder positieve attitude ten opzichte van techniek.
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Conclusie
De hier beschreven pilot attitudemeting onder leerlingen en leerkrachten basisonderwijs laat zien dat scholieren inderdaad al ruim 

voor de profielkeuze een bètarichting als beroepsprofiel lijken af te wijzen. Hoewel jonge kinderen over het algemeen nog zeer 

geïnteresseerd zijn in technische en natuurwetenschappelijke fenomenen, blijken zij die interesse gedurende de basisschool te 

verliezen (De Lange, Feijs en Uittenbogaard, 2007). In het basisonderwijs wordt weinig aan wetenschap en techniek gedaan en 

wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding van leerlingen nauwelijks geprikkeld. Tegen het einde van de basisschool lijkt 

de uitdrukking “onbekend maakt onbemind” op het gebied van de bètarichtingen dan ook voor veel kinderen van toepassing.

Toch bieden de gegevens uit de huidige studie hoop. Naarmate er meer aan techniek in het basisonderwijs wordt gedaan, hebben 

leerlingen een positievere attitude ten opzichte van techniek en krijgen zij een gevarieerder en ook wetenschappelijker beeld van 

wat techniek kan inhouden. Wanneer daarbij bovendien hun leerkrachten meer kennis, zelfvertrouwen en een positievere attitude 

hebben ontwikkeld ten opzichte van wetenschap en techniek, dan kan een belangrijke stap vooruit gezet worden, zodat op een 

enthousiaste manier de kennis, vaardigheden en attitude van leerlingen verbeterd kunnen worden. Het is daarom van groot 

belang dat steeds meer scholen zich hebben aangesloten bij het programma VTB en dat in het kader van het project VTB-Pro 

zoveel mogelijk (aspirant) leerkrachten geschoold worden op het gebied van wetenschap en techniek. De huidige studie laat zien 

dat het daarbij dan wel van belang is dat op een voor de leerlingen duidelijk herkenbare manier in de les aan wetenschap en 

techniek wordt gedaan. Wanneer basisscholen hierin slagen, kan dat er aan bijdragen dat meer leerlingen het belang van 

wetenschap en techniek inzien en er ook meer belangstelling voor krijgen. Dit kan voorkomen dat veel leerlingen al op de 

basisschool de keuze voor een latere bètatechnische studie uitsluiten.
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