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Gebruik het vragenmachientje en bedenk een onderzoeksvraag 

Onderzoeken is leuk omdat je wat over jezelf leert: wat je kunt en hoe creatief je 

bent. Ook leer je over je omgeving en de wereld. Onderzoek begint met een 

goede vraag waar je iets aan kunt onderzoeken. Het ‘vragenmachientje’ helpt bij 

het bedenken van een onderzoeksvraag. 

 

Leerdoel 

o Je leert zelf een goede onderzoeksvraag bedenken. 

 

Benodigdheden 

• YouTube filmpje ‘uitleg vragenmachientje’ 

• Dit werkblad en een potlood 

 

 

Afbeelding: Het vragenmachientje helpt je bij het bedenken van een 

onderzoeksvraag. Zie YouTube filmpje ‘uitleg vragenmachientje’. 

 

Instructieblad 
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• 30 minuten 
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1. Kies een onderwerp en maak een mindmap 

Wat weet je al over dit onderwerp?  

• Schrijf het onderwerp hieronder in het midden van de mindmap.  

• Schrijf daaromheen belangrijke woorden die ermee te maken hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verkennen van het onderwerp 

Wat zou je nog willen weten? 

• Schrijf alle vragen op waar je graag een antwoord op wil vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkblad      Naam leerling: 
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3. Bedenk een goede onderzoekbare vraag (onderzoeksvraag) 

Een goede onderzoeksvraag voldoet aan vier belangrijke eigenschappen.  

De vraag is: 

1. Specifiek. Dus geen vage termen zodat exact duidelijk is wat je wil gaan 

onderzoeken. Wat ga je precies onderzoeken? 

2. Enkelvoudig. Er wordt maar één vraag gesteld. Klopt het dat je maar één 

ding onderzoekt? 

3. Meetbaar. Kun je iets meten? 

4. Uitvoerbaar in de klas. Kan het op school en binnen de tijd die er voor is? 

 

a. Schrijf hier de onderzoeksvraag die je bedacht hebt:  

 

 

 

 

 

 

b.. Laat je onderzoeksvraag controleren door een medeleerling.  

 

Gebruik het vragenmachientje en noteer tips voor verbetering hier in deze tabel.  

Komt de vraag door het 

machientje? 

Als de vraag blijft steken; 

bij welk deel of delen van 

het machientje? 

Geef een tip hoe de vraag 

verbeterd kan worden tot 

goede onderzoeksvraag. 

Geef daarna dit blad 

terug. 

   

   

   

 

c. Onze verbeterde onderzoeksvraag is: 

 

 

 

 

Werkblad       
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Vragenmachientje voor het bedenken van een onderzoeksvraag  
 

Het ‘vragenmachientje’ controleert of een door leerlingen bedachte vraag een 

goede onderzoeksvraag is. De vraag wordt langs vier criteria geleid. De vraag valt 

uit het machientje zodra hij niet voldoet aan één van de criteria. De vraag kan dan 

worden aangepast en opnieuw door het machientje gehaald, of er kan een nieuwe 

vraag worden bedacht. Het vragenmachientje helpt leerlingen dus bij het 

bedenken van een goede onderzoeksvraag. 

 

Leerdoel 

o Leerlingen leren zelf een onderzoeksvraag bedenken. 

o Leerlingen krijgen zicht op de stappen voor onderzoekend leren.  

 

Doelgroep: leerlingen (8-12 jaar) in groep 5, 6, 7 en 8 

 

Tijdsduur: 30 minuten  

 

Werkvormen  

• klassikale introductie 

• werkblad in teams of tweetallen 

Vervolg: onderzoek opzetten en uitvoeren 

Met deze lesbeschrijving, het instructieblad en het werkblad kan de leerkracht het 

vragenmachientje inzetten in de klas waarna leerlingen zelf een goede 

onderzoeksvraag kunnen formuleren. Een goede onderzoeksvraag staat aan het 

begin van onderzoek met soms verrassende uitkomsten. Hierdoor kun je iets 

nieuws maken, ontdekkingen doen, en ideeën bijstellen. Tegelijkertijd maak je 

kennis met een wetenschappelijke manier van denken. Talent en vaardigheden op 

gebied van wetenschap en technologie worden ontwikkeld.  

 

Om onderzoek nu verder op te zetten kunnen leerlingen gebruik maken van een 

onderzoeksplan (werkblad 2), te downloaden via: 

www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen 

 

Lesbeschrijving leerkracht 
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Klassikale introductie van het vragenmachientje 

1. Hoe beginnen wetenschappers en onderzoekers aan een 

onderzoek? – 5 minuten 

Voer met de klas een gesprek over onderzoek doen. Wat doet een 

wetenschapper? Wat zou een onderzoeker moeten doen om een antwoord te 

vinden op een bepaalde vraag?  

 

Laat de leerlingen de afbeelding van de onderzoekscyclus zien en bespreek deze.  

 
 
Poster onderzoekend leren is te bestellen of te downloaden naar het digibord via: 

www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/ 

 

2. Bespreek de stappen van onderzoekend leren aan de hand van 

een voorbeeld – 10 minuten 

Laat leerlingen werkblad 1 gebruiken bij de volgende stappen.  

Lesbeschrijving leerkracht 
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Stap 1. ‘Introductie’ 

Het onderwerp wordt geïntroduceerd door de leerkracht of leerlingen komen zelf 

met een onderwerp waar ze meer over willen weten. Onderwerpen waar van alles 

te onderzoeken valt zijn bijvoorbeeld: ‘het weer’, ‘groei van planten’, ‘een 

duurzame school’, ‘fossielen’, ‘luchtkwaliteit in de klas’, ‘stuiterballen’ of bedenk 

maar een onderwerp.  

 

Maak in teams of in tweetallen een mindmap om in beeld te brengen wat 

leerlingen gezamenlijk al weten over het onderwerp.  

Stap 2. ‘Verkennen’ 

Schrijf nu allerlei vragen op die betrekking hebben op ‘Wat zou je nog meer willen 

weten over dit onderwerp?’. De fase verkennen eindigt met een goede 

onderzoeksvraag (waarna een onderzoeksplan wordt gemaakt. Dit is stap 3).  

Maar welke vragen zijn nu geschikt voor onderzoek? Het vragenmachientje helpt 

bij het opstellen van een onderzoekbare vraag. 

3. Wat is een onderzoekbare vraag? – klassikaal/teams – 10 minuten  

Bekijk het YouTube filmpje ‘uitleg vragenmachientje’ en/of de afbeelding van het 

vragenmachientje op de volgende bladzijde. De leerling leert dat een goede 

onderzoekbare vraag vier eigenschappen heeft. De vraag is: 

1. Specifiek. Wat ga je precies onderzoeken? Dus geen vage termen zodat exact 

duidelijk is wat je wil gaan onderzoeken.) 

2. Enkelvoudig. Er wordt dus maar één vraag gesteld zonder subvragen. Klopt 

het dat je maar één ding onderzoekt? 

3. Meetbaar. (de leerling kan iets meten) 

4. Uitvoerbaar in de klas. Kan het op school? En binnen de tijd die er voor is? 

4. Afsluiting – klassikaal – 5 minuten  

Ga na of de leerlingen alles begrepen hebben met betrekking tot de leerresultaten 

van deze les. Vragen die een gesprek op gang kunnen brengen:  

─ Waarom gebruik je de onderzoekscyclus?  

─ Wat zijn de stappen van onderzoekend leren en wat houden ze in?  

─ Kun je wat voorbeelden geven van wat een wetenschapper doet?  

 

Lesbeschrijving leerkracht 


