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De zeven stappen van onderzoekend leren zijn gebaseerd op het basisdocument LOOL van Marja van Graft en Pierre Kemmers (2007)

De lessen zijn gebaseerd op 
het model van Onderzoekend 
Leren. Dit model kan op het 
digibord met de kinderen 
gedeeld worden zodat ze via 
de pictogrammen leren zien in 
welke fases van het onderzoek 
ze zich bevinden. Daarnaast is 
het goed om aan te geven dat 
deze manier van onderzoek 
doen bij tal van onder-werpen 
en vragen te gebruiken is. 

  Vooraf

Je leest in de Do It Yourself Tools lesbrief. In deze lesbrief vindt je alle informatie om zelf een onderzoekend 

leren project uit te voeren. Na zes Tools lesbrieven waarin we projecten voor je hebben uitgewerkt,  vonden 

we het een goed idee om onze werkwijze met je te delen. 

Onze manier van werken is tot stand gekomen tijdens de leergemeenschappen die het  Wetenschaps-

knooppunt Utrecht jaarlijks organiseert.  Daarin werken wetenschappers van de universiteit Utrecht en 

basisschoolleerkracht uit de regio met elkaar samen. Ze ontwikkelen een onderzoekend leren project dat 

aansluit bij het onderzoek van de wetenschapper en dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd met een hele 

basisschoolklas.

Nu geven we een stukje van onze leergemeenschap aan je door. Want met deze DIY lesbrief heb je alle Tools 

in handen om zelf aan de slag te gaan. Je vindt handvatten om bij actueel onderzoek een onderzoekend 

leren cyclus vorm te geven.

Veel plezier met het opzetten van het eigen onderzoekend leren project!

Opzet DIY Tools

In deze Tools vind je een stappenplan voor de ontwikkeling van 

onderzoekend leren. Dit stappenplan kun je volgen om je project vorm 

te geven. Bij dit plan vind je een formulier met ons boemerangmodel 

erop. Op dit formulier kun je gemakkelijk je ideeën kwijt en kun je je 

plannen noteren. Onze ervaring is dat je in gemiddeld twee uur tijd een 

interessante en leuke introductie- en verkenningsles kunt voorbereiden rondom actueel onderzoek.

Vervolgens vind je in deze Tools zeven hoofdstukken, één voor elk van de fases die je tegenkomt bij 

het onderzoekend leren. Per fase vind je uitleg over wat die specifieke stap in de cyclus inhoudt, welke 

vaardigheden belangrijk zijn en handige begeleidingsvragen. Ook lees je wat realistische verwachtingen 

zijn als je met je klas voor het eerst op deze manier aan een project gaat werken. Als laatste is er per fase 

een formulier toegevoegd dat je kunt zien als een voorbereidingsformulier. Deze formulieren helpen je om 

per fase de puntje op de i te zetten.

In alle Tools uitgave wordt gebruik gemaakt van het onderstaande onderzoekend leren model. Hier zie je 

de zeven fases terug

 

In 6 stappen je eigen onderzoekend leren project

1. Confrontatie met actueel onderzoek

De eerste stap bij het ontwerpen van een project onderzoekend leren is je eigen confrontatie met actueel 

onderzoek. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door een televisieprogramma, een 

artikel dat je tegenkomt op social media of via de nieuwsbrief van het Wetenschapsknooppunt. Belangrijk 

hierbij is dat het onderwerp je aanspreekt, dat je eigen interesse gewekt is en je de mogelijkheden wilt 

verkennen om met dit onderwerp in de klas aan de slag te gaan. Je hoeft in deze fase nog niet te weten hoe 

je dit gaat doen. Ook is dit vaak de fase dat je zelf nog een heleboel vragen hebt rondom het onderwerp.

2. Verkennen van ideeën

Zodra je een actueel onderzoeksthema hebt gevonden dat je aanspreekt, ga je bedenken hoe je het 

onderzoek in de klas wilt brengen. Op welke manier kun je de verwondering bij de kinderen aanspreken? 

Hoe sluit je aan bij hun belevingswereld? Bedenk welke deelonderwerpen passend zijn en laat de kinderen 

deze verkennen. Het is niet nodig om na te denken over onderzoek dat de kinderen kunnen gaan doen. Dit 

is een divergerende fase. Voor je aantekeningen vind je aan de linkerkant van ons boemerangmodel ruimte.

Divergeren
Divergeren is een onderdeel van creatieve processen. Het is de fase waarin je in gedachten of in een gesprek nog 

alle kanten op gaat. Je hebt werkelijk nog geen idee wat er uit al die mogelijkheden en gedachtes voort gaat komen. 

Het is niet toegestaan om in deze fase te analyseren, te beoordelen en te discussiëren. Kortom, je mag niet oordelen 

over de ideeën. 

Tip: ga voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Probeer in korte tijd zoveel mogelijk te associëren en af te dwalen.

3. Plannen maken

Dit is de stap waarbij je alle ideeën en associaties van de vorige stap gaat doornemen en beoordelen. Je 

maakt een keuze voor één of meerdere ideeën en gaat die uitwerken. Ga er vanuit dat je in ieder geval de 

introductie- en de verkenningsfase van onderzoekend leren uitvoert in de klas. Deze twee stappen kun je 

voorbereiden via de formulieren die je in deze lesbrief vindt. Door niet het hele onderzoekend leren project 

bij de start voor te bereiden, ben je flexibeler en kun je makkelijker aansluiten bij wat er ontstaat in de klas.

Convergeren
Hierbij mag je wel gaan analyseren,  discussiëren en oordelen. Zo kom je uiteindelijk weer tot kwaliteit. Hierbij houd 

je rekening met je eigen eisen. Waar moet het project voor jou aan voldoen, wanneer zie jij het uitvoeren zitten? Je 

oordeel is persoonlijk want de uitwerking moet passen bij jou en je klas.

StappenplanDIY TOOLs
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a. Waar raakt het onderzoek het dagelijks leven?

b. Is er overlap met andere vakgebieden?

c. Welke onderzoeksmethode wordt er gebruikt?

d. Wat fascineert je? Waar ben je nieuwsgierig naar?

e. Wat roept vragen op? Wat weet je nog niet?

f. Welke concrete materialen of afbeeldingen passen bij het onderzoek?

a. Welke (deel)onderwerpen spreken je het meest aan?

b. Wat past bij het dagelijks leven van de leerlingen?

c. Wat zal vragen oproepen? Wat verwondert? 

d. Welk (deel)onderwerp kun je in de klas introduceren?

e. Welke verkennende activiteiten kun je met de leerlingen uitvoeren? 

f. Wat durf je aan?

DIVERGEREN

IDEEËN
VERKENNEN2

PLANNEN
MAKEN3 UITVOEREN

IN DE KLAS 4

EVALUEREN 5

CONVERGEREN

98 MET ACTUEEL   ONDERZOEK

VERDER IN
 CYCLUS 6CONFRONTATIE    1
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Wat houdt deze fase in?

In deze fase draait het om nieuwsgierigheid en verwondering. De leerlingen 

brengen een onderwerp in of de leerkracht introduceert een onderzoek. 

De aanleiding kan erg uiteenlopen. Denk aan een gebeurtenis, een artikel, 

nieuwsitem of een concreet voorwerp dat meegenomen wordt. Waar het ook overgaat, het doel is dat er 

motivatie ontstaat om met het onderwerp verder te gaan.

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Nieuwsgierig zijn. Je nieuwsgierigheid delen zodat het aanstekelijk werkt.

Durven om het niet te weten. Het beantwoorden van vragen parkeren.

Ervaringen formuleren. Voorkennis activeren..

Vragen stellen. Alle vragen verzamelen zonder ze te beoordelen.

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen uit groep 7 van basisschool Op De Groen 

Alm in Utrecht maakten kennis met het ontstaan van 

aardlagen door zelf laagjes te laten groeien. In een 

glazenpotje stopten ze elke dag materiaal wat ze 

die dag verzamelden. Zo ontstonden er laagjes met 

puntenslijpsel, confetti van het Carnavalsfeest, bladeren 

en snippers van een oefentoets. 

Aan het einde van de week bekeken ze hun potjes met 

de blik van een wetenschapper. De vraag was: ‘Stel dat 

onze laagjes onderzocht worden door een onderzoeker 

die niet bij ons in de klas zit, wat zou hij of zij dan 

kunnen concluderen aan de hand van het materiaal in 

de laagjes?’

De leerlingen werden op deze manier nieuwsgierig naar 

het onderzoeken van aardlagen.

Talentontwikkeling Onderzoekend & Ontwerpend Leren Ontwerp Zelf Onderzoekend Leren

4. Uitvoeren in de klas

Introduceer het onderwerp en ga op verkenning met de leerlingen. Observeer hoe het onderwerp wordt 

ontvangen en verzamel in deze fases alvast de vragen die kinderen stellen. Gebruik je eigen verwondering 

over het onderwerp om de klas uit te dagen tot nieuwsgierigheid.

5. Evalueren

Beoordeel na het uitvoeren van deze eerste twee fases of je met de klas de stap naar echt onderzoek 

leren gaat zetten. Is een groot deel van de leerlingen nieuwsgierig geworden? Stellen ze vragen? Merk 

je dat ze energie krijgen van het onderwerp? Dan is het interessant om door te gaan. Het kan ook zijn dat 

je merkt dat de klas of jijzelf liever niet verder gaat met het onderwerp. Besluit dan om het project af te 

sluiten. De kennismaking op zich en het praten over het onderzoek is ook al nuttig geweest.

6. Verder gaan in de cyclus

Als je na de start van het onderzoekend leren project besluit door te gaan, pak je de voorbereiding voor 

de volgende vier fases op. Je kunt de boemerangcyclus nu opnieuw doorlopen. Je verkent nu ideeën 

voor onderzoek en maakt daarna plannen voor de uitvoering. Je gaat weer door een divergerende en 

convergerende fase.

Is het project ten einde, dan kun je je ervaringen delen met collega’s of anderen geïnteresseerden.

Stappenplan IntroductieFASE 1DIY TOOLs
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Introductie

Realistische verwachtingen

Hoe langer kinderen gewend zijn om op een ‘schoolse’ manier aan onderwerpen te werken, hoe minder 

ze geneigd zijn zich te verwonderen en zich hardop dingen af te vragen. Het niet weten hoe iets zit wordt 

over het algemeen als iets slechts beschouwd op school. Leerlingen behoren de juiste antwoorden en 

strategieën te leren. Toon als leerkracht regelmatig je eigen verwondering en deel hoe je zelf omgaat met 

zaken die je niet weet. De zoektocht naar antwoorden kun je voordoen en laat ook zien dat sommige vragen 

niet te beantwoorden zijn. Als je in de bovenbouw begint met onderzoekend leren zonder dat de leerlingen 

hier ervaring mee hebben, is het handig om klein te beginnen om succeservaringen op te doen.

Passende begeleidingsvragen

• Wat valt je op? / Wat maakt je nieuwsgierig? 

• Wat weet je nog niet over dit onderwerp?

• Waarom zou hier onderzoek naar gedaan worden? 

• Wat zouden de onderzoekers willen weten?

• Welke vragen komen er bij jullie op?

• Waar zou je meer van willen weten?

Ray Troll

Voorbereiding IntroductieFASE 1FASE 1
Onderwerp

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat verwondert jou? (Besef je dat je eigen verwondering aanstekelijk is)

-------------------------------------------------------------------------------------

Over welk punt wil je de verwondering bij de leerlingen opwekken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke activiteit ga je doen met de klas?

(Denk aan: gesprek voeren, proefje doen, een startonderzoekje, doornemen van een (kranten)artikel, 
een uitstapje, gastspreker in de klas, puzzel oplossen, een vraag voorleggen)

-------------------------------------------------------------------------------------

  

Wanneer ga je dit doen en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------
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Wat houdt deze fase in?

Nadat de nieuwsgierigheid van de leerlingen is aangewakkerd tijdens de 

introductie, wordt deze verder uitgediept in de verkenning. Dit gebeurd door 

het hoofdonderwerp verder te verkennen. Dit kan o.a. door het concreet 

handelen met materialen. In deze fase draait het om nieuwe ideeën en vragen.

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Vrij exploreren, durf te doen. Verbreed het onderwerp door activiteiten aan te bieden die er 
zijdelings mee te maken hebben.

Divergent denken, verzinnen en 
fantaseren.

Stel vragen die leerlingen uitdagen verder te denken dan wat al 
bekend is.

Kennis uitbreiden. Denk ik mogelijkheden, sluit nog niks uit.

Vragen stellen. Vragen verzamelen (niet noodzakelijk als onderzoeksvraag 
geformuleerd).

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen uit groep 8 van basisschool Hof ter Weide 

gingen tijdens de verkenning al aan de slag met zand en 

water. Juist door te zien hoe de riviertjes in het klein 

ontstonden, konden ze later zelf onderzoeksvragen 

formuleren. Ze kwamen op ideeën en inspireerde elkaar 

om verder te manipuleren met het materiaal.

Realistische verwachtingen

Hoe vrijer je een onderwerp verkent, hoe meer verwarring er wellicht ontstaat bij de leerlingen. Laat dit 

je vooral niet tegenhouden. Bij jonge kinderen zie je dat manipulerend spel met uitdagende materialen 

makkelijk tot stand komt. Geef je bovenbouw leerlingen een bak met materiaal om mee aan te rommelen, 

dan kan het zijn dat je ze even moet helpen opstarten. 

Zie het divergent denken als het naar alle kanten afdwalen van het hoofdonderwerp en het ontdekken 

van verbanden met andere thema’s. Dit kun je stimuleren door je complimenten uit te spreken voor deze 

afdwalingen. Probeer elkaar te verrassen met ideeën.

  Verkenning

Passende begeleidingsvragen

• Waar denk je aan bij dit onderwerp?

• Wat heeft dit onderwerp met je eigen leven of school te maken?

• Wat gebeurd er als je … doet?

• Hoe zou je dit kunnen veranderen / beïnvloeden?

• Wat zou je wel willen veranderen aan …?

• Welk ander materiaal zou je hier ook wel bij willen uitproberen?

 

STAP 2VerkenningSTAP 2
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  Opzetten onderzoek  

Welk materiaal en informatie over het hoofdonderwerp wil je verzamelen?

-------------------------------------------------------------------------------------

Aan welke deelonderwerpen kun je aandacht besteden?

-------------------------------------------------------------------------------------

Zijn er woorden die extra aandacht vragen met betrekking tot de woordenschat uitbreiding?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke activiteit ga je doen met de klas?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Wanneer ga je dit doen en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

FASE 2 Voorbereiding Verkenning

Wat houdt deze fase in?

Tijdens de vorige fase zijn de leerlingen om nieuwe ideeën en vragen 

gekomen. Nu is het belangrijk dat deze omgezet gaan worden in een goede 

onderzoeksvraag. Verder wordt er een plan uitgewerkt om de vraag ook 

daadwerkelijk te gaan onderzoeken. In dit plan komt ook een hypothese te staan, de leerlingen doen een 

voorspelling over de uitkomst van het onderzoek. 

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Een onderzoeksplan maken waarbij er een eerlijk 
onderzoek bedacht wordt.

Eisen stellen aan de onderzoeksplannen. 
(Een voorbeeld onderzoeksplan vind je in bijlage 3)

Voorspellen De leerlingen laten oefenen in het formuleren van een 
goede onderzoeksvraag.  
(bv. via het vragenmachientje uit bijlage 1).

De praktisch zaken organiseren. Autonomie geven.

Convergent denken. Leerlingen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze die 
nodig hebben.

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen uit groep 7 van basisschool Op 

De Groen Alm in Utrecht maakten kennis met 

het ontstaan van aardlagen De leerlingen van 

groep 5/6 oefenen regelmatig in het formuleren 

van onderzoeksvragen. Op het digibord laat de 

leerkracht dan 10 vragen zien die ze door het 

machientje moeten halen. Denk aan vragen als: 

Hoe worden lolly’s gemaakt? Wat gebeurt er als 

ik zelf spullen ga verkopen? Hoe ver schijnt een 

zaklamp als het mist? De leerlingen beoordelen als 

eerste of de vragen door het machientje komen, 

daarna kijken ze of ze van de ongeschikte vragen 

kunnen herformuleren.

Plan

STAP 3
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Realistische verwachtingen

Het goed formuleren van een onderzoeksvraag is zelfs voor wetenschappers soms een hele klus. Deze 

vaardigheid vraagt oefening. Dit kan door verschillende vragen door het vragenmachientjes te halen. 

Daarnaast is het ook geen ramp als jullie een keer starten met een vraag die niet perfect geformuleerd is. 

Wie weet lukt het al doende of achteraf te zien welke vraag beter past. Daarnaast is het vragenmachientje 

ook een tool die je naar je hand kunt zetten. Mis je criteria voor een goede onderzoeksvraag? Dan is het 

maken van een eigen vragenmachientje die helemaal past bij jullie omstandigheden misschien een goed 

idee. 

Passende begeleidingsvragen

• Wat wil je precies weten?

• Komt de vraag door het vragenmachientje?

• Hoe maak je je onderzoek eerlijk?

• Wat verwacht je dat er uit het onderzoek komt en waarom?

• Hoe kun je stap voor stap beschrijven hoe het onderzoek gedaan moet worden?

• Welke taken moeten verdeelt worden? 

Hoe ga je de leerlingen helpen bij het formuleren van een goede onderzoeksvraag?

-------------------------------------------------------------------------------------

Gaan alle leerlingen met dezelfde onderzoeksvraag aan de slag of worden er verschillende onderzoeken 
uitgevoerd?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke punten moeten ze minimaal in hun onderzoeksplan zetten?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke activiteit ga je doen met de klas?

(denk aan: onderzoeksvraag, hypothese, onderzoeksmethode, voorbereiding die getroffen moet 
worden, plan hoe de onderzoeksresultaten bij gehouden gaan worden, groepssamenstelling)

-------------------------------------------------------------------------------------

  
Welke eisen wil je stellen aan de onderzoeksplannen?

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Wanneer gaan ze de plannen maken en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Voorbereiding Opzetten onderzoekFASE 3Opzetten onderzoekSTAP 3
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Passende begeleidingsvragen

• Wat stond er ook al weer in je plan?

• Hoe hadden jullie de taken verdeelt?

• Heb je de meting op dezelfde manier uitgevoerd?

• Heb je alles om de onderzoeksresultaten vast te leggen?

• Wie bewaakt het plan?

• Hoe gaan jullie interessante nieuwe ideeën voor onderzoek bewaren?

Wat houdt deze fase in?

Het onderzoek gaat daadwerkelijk uitgevoerd worden in deze fase. De 

leerlingen werken zoveel mogelijk zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor 

een correcte uitvoering van het onderzoeksplan. 

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Werken volgens een plan Flexibiliteit ondersteunen. Een onderzoek uitvoeren gaat maar 
zelden volgens plan. Ondersteun de leerlingen in de omgang 
hiermee.

Objectief waarnemen Loslaten. Besef dat fouten maken niet erg is, dit zijn 
leermomenten.

Resultaten noteren Aanwezig zijn voor hulp

Samenwerken Eisen stellen aan de manier van samenwerken

Voorbeeld uit de praktijk
Groep 7 heeft geregeld dat de leerlingen van groep 4 en 8 

hun proefpersonen zijn. De hele klas werkt aan hetzelfde 

onderzoek waarin de proefpersonen een poppetje moeten 

vinden op een zoekplaat. De tijd wordt bijgehouden met 

een stopwatch. Met de klas hebben ze afgesproken in het 

onderzoeksplan hoe ze als onderzoeker te werk moeten 

gaan. Ze zullen allemaal precies hetzelfde moeten doen. 

Op die manier is het onderzoek het meest betrouwbaar.

Realistische verwachtingen

Een onderzoeksplan uitvoeren is nog niet zo makkelijk als het klinkt. Het verzamelen van de juiste 

spullen kan mislukken, het regelen van proefpersonen blijkt lastig of er worden leukere ideeën bedacht 

die de leerlingen liever uitvoeren. Dit laatste komt nogal vaak voor. De creatieve leerlingen zien allemaal 

nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Dit is heel mooi, maar het gaat mis als de leerlingen ook direct hun 

onderzoeksopzet veranderen. Het risico is dat het onderzoek niet meer eerlijk of nauwkeurig wordt 

uitgevoerd.

Uitvoeren onderzoekSTAP 4Uitvoeren onderzoekSTAP 4
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Wat houdt deze fase in?

De gegevens die verzameld zijn bij het uitvoeren van het onderzoek worden in 

deze fase geanalyseerd. Er wordt ook terug gekeken naar de uitvoering van het 

onderzoek. Is die eerlijk en nauwkeurig gedaan? Dan mogen er daadwerkelijk 

conclusies getrokken worden. Hiervoor worden er verbanden gelegd tussen de onderzoeksvraag en de 

verzamelde onderzoeksresultaten.

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Het overzichtelijk weergeven van 
gegevens

Deel hardop je eigen denkproces om een voorbeeld te zijn voor 
de leerlingen

Conclusies trekken (verbanden zien en 
kritisch denken)

Bevraag de leerlingen op hun denkproces

Verbeterpunten aanwijzen Stimuleer reflectie op het eigen handelen

Kunnen beargumenteren

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen van groep 7 op de St. Bavoschool schreven hun meetresultaten 

op het whiteboard zodra ze het onderzoek naar genderstereotypen 

rondom speelgoed hadden afgerond. Er ontstond een overzichtelijke lijst 

met tijden. Welke conclusies er getrokken konden worden bleek lastig 

omdat er geen reactie uit de groep kwamen. De vraag: ‘Wat valt je op?’ 

bleek meer reacties los te maken. Uiteindelijk werd vanuit deze vraag 

hardop voor gedaan hoe er verbanden konden worden gelegd met de 

onderzoeksvraag.

 

Realistische verwachtingen

Door het verzamelen van gegevens voelen al die scores, cijfers, grafieken en ingevulde enquêtes vaak als 

het eindpunt van het onderzoek. Dat is de opbrengst. Op de vraag: ‘Welke conclusies kunnen we nu trekken?’ 

is het nog best lastig antwoord geven. De leerlingen moeten leren hoe je al die gegevens interpreteert. Deel 

daarom regelmatig denkprocessen van jezelf of van leerlingen die dit al wel onder de knie hebben.  

Talentontwikkeling Onderzoekend & Ontwerpend Leren 

ConcluderenSTAP 5 

Wanneer mogen de leerlingen hun onderzoeken uitvoeren en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke hulp hebben de leerlingen nodig bij het uiteindelijk verwerken van hun resultaten? En is hier nog 
extra instructie voor nodig?

(Denk aan verschillende rekenvaardigheden. Het maken van: tabellen, grafieken, turven)

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken? Waar ga je op observeren?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Bij welke voorbereidingen moet je de leerlingen helpen?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

FASE 4Voorbereiding Uitvoeren Onderzoek
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Passende begeleidingsvragen

Een aantal vragen en/of opmerkingen die deze fase ondersteunen

• Wat valt op aan de resultaten?

• Waarom denk je dat deze resultaten zijn gevonden?

• Waar zie je het antwoord op jullie onderzoeksvraag?

• Wat weten we nu?

• Hoe bewijs je je conclusies?

• Zie jij nog meer mogelijkheden voor onderzoek?

• Wat zou je aan het plan kunnen verbeteren?

 

ConcluderenSTAP 5  

Is het nodig om de leerlingen te helpen met het trekken van conclusies? Zo ja, hoe wil je dit organiseren?

(Denk aan: een klassikaal gesprek, sluit je aan bij de verschillende onderzoeksgroepjes of wil je dat 
ze elkaar eerst helpen?)

-------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer ga je dit doen en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

Zijn er onderzoeken gedaan waar volgens jou geen conclusies getrokken mogen worden? Welke vragen 

wil je stellen om de leerlingen dit zelf te laten inzien?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Voorbereiding ConcluderenFASE 5
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Passende begeleidingsvragen

• Wat moet je je aan (voor)kennis delen zodat de doelgroep je presentatie kan begrijpen?

• Hoe gaan jullie de taken verdelen?

• Hoe maak je de conclusie zo duidelijk mogelijk?

• Welke informatie kun je visueel maken?

• Zijn er criteria voor de presentatie waar jullie hulp bij willen?

• Welke vragen denk je dat er gesteld gaan worden? Hoe bereid je je daarop voor?

Wat houdt deze fase in?

De leerlingen presenteren in deze fase hun onderzoeksvraag, aanpak en 

conclusies. Hierbij houden ze rekening met de doelgroep. Het delen van de 

resultaten is een belangrijk onderdeel van de wetenschap omdat we zo 

voort kunnen borduren om elkaars ontdekkingen. Dat is de reden dat er tijdens de presentatie vaak ook 

suggesties voor vervolgonderzoek gedeeld worden.

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Het inzichtelijk maken van het 
onderzoek en de conclusies

Stel (evt. samen met de leerlingen) criteria op waaraan de 
presentatie aan moet voldoen

Rekening houden met de doelgroep Maak duidelijk wat rekening houden met je doelgroep betekent.

Presentatievaardigheden Evalueer op de uitvoering van de presentatie

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen van basisschool Hof ter 

Weide verwerkten hun onderzoeks-

resultaten en conclusies in een 

posterpresentatie die ze kort toelichten 

voor de klas. Het uitgangspunt was 

dat hun conclusie(s) duidelijk moesten 

worden op de poster, ook zonder 

mondelinge uitleg. Want de posters 

werden speciaal opgehangen bij de 

informatieavond voor nieuwe ouders.

Realistische verwachtingen

Leuke plaatjes verzamelen en een mooi lettertype uitzoeken voor de presentatie is iets waar veel leerlingen 

zich graag mee bezighouden. Om te voorkomen dat ze gemakkelijk verzanden in de details is het, zeker in 

het begin, handig om een format, stappenplan of checklist met ze te delen. Neem hierin op wat de criteria 

zijn die je minimaal wilt terugzien in de presentatie. Bespreek ook goed wie de doelgroep is. Want de 

doelgroep is heel bepalend voor hoeveel (voor)kennis je nog moet delen.

PresenterenSTAP 6 PresenterenSTAP 6
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Op welke manier moeten de leerlingen gaan presenteren en wie wordt de doelgroep:

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke punten moeten ze minimaal in hun presentatie verwerken?

(denk aan: onderzoeksvraag, hypothese, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies, evaluatie van de 
uitvoering, beeldmateriaal)

-------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer gaan ze de presentatie maken en wanneer presenteren ze? Hoeveel tijd is er?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

(bv. een format, checklist of stappenplan maken voor de leerlingen)

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat houdt deze fase in?

Verdiepen kan op twee manieren. Ten eerste kan op basis van het onderzoek 

een nieuwe vraag ontstaan zijn waar weer onderzoek naar gedaan kan 

worden. Je kunt ook op zoek gaan naar meer achtergrondinformatie over het 

onderwerp. Je verbindt je opgedane kennis aan de theorie en verdiept je zo verder. Verbreden wil zeggen 

dat er gekeken wordt naar de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. Wat weet je nu en wat zou er 

met die informatie gedaan kunnen worden in onze samenleving? Wat zou er ontwikkeld kunnen worden?

Vaardigheden die belangrijk zijn:

Leerling & Leerkracht: Aanvullende voor de leerkracht:

Reflecteren op het onderzoeksproces Voeg nieuwe en bestaande kennis overzichtelijk voor de 
leerlingen samen.

Plaats de onderzoeksresultaten in een 
andere context (praat bv. over toepassingen 
of het maatschappelijk belang)

Wijs de leerlingen op welke vragen er nog zijn.

Discussiëren over verbeteringen of 
veranderingen

Leidt discussies zo dat de zaken niet persoonlijk worden.

Voorbeeld uit de praktijk

De leerlingen van groep 7 kregen door het onderzoek 

dat ze uitvoerden naar genderstereotypen 

veel meer inzicht in waar deze stereotypen te 

vinden zijn. Aan het einde van het onderzoek 

maakten ze hiervan een lange lijst met elkaar. 

Deze ging van geboortekaartjes tot reclame voor 

vakantiebestemmingen. Door deze uitgebreide 

lijst kwamen ze gemakkelijk op ideeën voor 

vervolgonderzoek. Deze konden ze lang niet 

allemaal op school uitvoeren, maar het verzinnen 

gaf ze veel energie en toonde hoeveel ze geleerd 

hadden over onderzoek doen.

Verdiepen en VerbredenSTAP 7
Talentontwikkeling Onderzoekend & Ontwerpend Leren 

FASE 6Voorbereiding Presenteren
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Realistische verwachtingen

Zodra je met leerlingen gaat praten over het nut van het onderzoek en de toepasbaarheid, komen er vaak 

een hoop ideeën. Dit vinden de leerlingen meestal niet lastig. Soms is het handig om even door te vragen 

wat er precies bedoelt wordt. Het kan ook zijn dat de interesse van de leerlingen nog niet verdwenen is. 

Dan is het aan te raden om aanvullende lessen, filmpjes of een vervolg onderzoek aan te bieden. Zo voed 

je de nieuwsgierigheid nog meer.

Passende begeleidingsvragen

• Wat weten we nu wel en nog niet?

• Kun je deze onderzoeksmethode ook bij ander onderzoek gebruiken?

• Wat zouden vervolg vragen kunnen zijn?

• Hoe zouden we in de maatschappij gebruik kunnen maken van onze conclusies?

• Op welke manier kunnen we de volgende keer nog beter onderzoek doen?

 

Wil je in deze fase vooral aandacht besteden aan verdiepen en/of verbreden?

-------------------------------------------------------------------------------------

Welk type vragen kun je het beste aan de leerlingen stellen?

-------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer ga je dit doen en hoeveel tijd trek je ervoor uit?

-------------------------------------------------------------------------------------

Op welke manier wil je de nieuwe vragen of tips van de leerlingen verzamelen?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke leerkrachtvaardigheid wil je extra aandacht geven?

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Welke vaardigheid wil je bij de leerlingen aanspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Wat moet je nog verzamelen, regelen of afspreken?

-------------------------------------------------------------------------------------

Verdiepen en VerbredenSTAP 7 Voorbereiding Verdiepen en VerbredenFASE 7
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 Het vragenmachientje Oefenblad onderzoeksvraag stellen  

Namen:
 ----------------------------------------------------------------------

 

Opdracht: bedenk zelf een goede onderzoeksvraag bij het thema.

Onze onderzoeksvraag is:       ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------

Controle onderzoeksvraag door een ander groepje:

Komt de vraag 
door 

het vragenmachientje?

Als de vraag blijft steken: bij 
welk deel of welke delen van  

het vragenmachientje?

Geef een tip over hoe deze vraag 
verder verbeterd kan worden tot 

een goede onderzoeksvraag. 

Onze verbeterde onderzoeksvraag is:
 ----------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------

  

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2
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1. Wat is het onderwerp?

-------------------------------------------------------------------------------------

2. Wat weten we al over het onderwerp?

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

3. Wat is de onderzoeksvraag?

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

4. Wie en/of wat gaan we gebruiken voor het onderzoek?

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

5. Hoe gaan we dit onderzoek uitvoeren?

Wat wordt er gemeten?:

Wat wordt er hetzelfde gehouden en wat verandert?:

Wie doet wat tijdens het onderzoek?:

Hoe wordt alles genoteerd?:

6. Wat is ons stappenplan?

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

7. Wat denken we dat er tijdens het onderzoek gaat gebeuren?

-------------------------------------------------------------------------------------

     ----------------------------------------------------------------------------------     

 35

TOOL (Talentontwikkeling Onderzoekend & Ontwerpend Leren) is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht (UU) 
voor leerkrachten in het basisonderwijs. TOOL ondersteunt leerkrachten om de natuurlijke nieuwsgierigheid en 
talenten van leerlingen te stimuleren en leerlingen te leren onderzoeken en ontwerpen. Onder de naam TOOL 
verschijnen de series…

TOOL met wetenschap & technologie  

uitgewerkte praktijkvoorbeelden en theorieën voor 

het ontwerpen en uitvoeren van W&T-onderwijs. 

www.ktwt.nl

Praktische TOOLs 

lesbrieven over actuele thema’s in de wetenschap met 

praktische middelen voor het leren onderzoeken en 

ontwerpen. 

www.uu.nl/wetenschapsknooppunt

Tekst: 

Onderwijs met Stijl; 

Merel Sprong

Ontwerp en Vormgeving: 

Plan B, Bert van Zutphen

Fotografie: 

anders dan vermeld: 
Lize Kraan

Met dank aan de 
leerlingen, leraren 
en wetenschappers 
die aan deze uitgave 
hebben meegewerkt.

Colofon

De lessen zijn getest op basisschool Op De Groene Alm in Utrecht.

Met dank aan Sanne Schippers & Tamara Meissl.
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