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Voorwoord 
 

Het Norbertuscollege in Roosendaal biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau. Het voorliggende 
onderzoek is gericht op het vwo-niveau en dan nog meer specifiek op de opdracht een bij de 
begaafde leerling passende invulling van de wetenschapslessen te ontwikkelen. 

John van Eekelen zijn we bijzondere dank verschuldigd. Hij heeft met ons de uitvoering van de 
ontwikkelde lessen op zich genomen. Hij wist slechts in grote lijnen waaraan hij begon en liet zich op 
een enthousiaste en betrokken wijze meevoeren in ons proces. We namen hem mee op sleeptouw 
en lieten hem van alles doen zonder dat hij uitvoerig gekend werd in de onderliggende theorieën en 
veronderstelde uitkomsten.  

Voor de totstandkoming van dit onderzoek zijn we afhankelijk geweest van de mentoren van de 
vwoplus-klassen, te weten Annette Lambregts, Arien van Schuylenburch en Margot Schrauwen. Zij 
hebben onze stappen kritisch gevolgd en van commentaar voorzien. Voor het feit dat zij geen les 
hebben overgeslagen, verdienen zij een compliment.  Het  zichtbare plezier en hun oprechte 
interesse werkten zeer stimulerend en inspirerend.   

De leden van de denktank danken we voor hun enthousiaste ideeën voor en reflecties op ons 
ontwerp. Rob de Mooij, André van der Pol, Maarten van Boxtel en Wim Derks hebben ons 
gestimuleerd en bekritiseerd. Wim Derks noemen we in het bijzonder omdat het onderwerp van ons 
onderzoek zijn geesteskind is. Hij stond in 2005 aan de wieg van de wetenschapslessen en heeft in 
tien jaar tijd niets aan enthousiasme en inspiratie ingeboet. 

Ook onze leerlingen verdienen een compliment. Zij hebben het ons mogelijk gemaakt inzichten te 
krijgen en te ontwikkelen en hebben nauwelijks de indruk gewekt er last van te hebben dat ze zich in 
een experimentele omgeving bevonden. De weg die we inzetten, werd niet altijd vervolgd zoals we 
hadden aangekondigd en met de instructie waren we minder scheutig dan enkele leerlingen 
wensten. Ondanks dat gingen de leerlingen op een positieve wijze door. 

Tot slot is een dank aan de AOS op zijn plaats. De AOS heeft het ons mogelijk gemaakt ons te 
ontwikkelen en het adagium van het onderwijs ‘een leven lang leren’ uit te dragen. Dankzij de 
sturende en opbouwende begeleiding van Rian Aarts en Kitty Leuverink en de kritische noot van de 
collega-onderzoekers zijn we tot dit resultaat gekomen.   

Wij wensen u veel plezier met het volgen van onze zoektocht. 

 

Roosendaal, juni 2015 

 

Jérôme Maatjens en Ellie Maas 
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Samenvatting 
 
Onderzoek doen kan geen doel op zich zijn. Gedegen onderzoek vraagt om een verlegenheidssituatie 
en een prangende vraag. Wij hadden beide: er was ontevredenheid over de invulling van de 
wetenschapslessen en de vraag was welke inhoud ervoor zou zorgen dat leerlingen en docenten met 
meer plezier en betere resultaten de wetenschapslessen zouden kunnen volgen. 

De vwoplus-afdeling van het Norbertuscollege heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen en de 
aan de afdeling verbonden docenten hebben de didactiek die aansluit bij het leren van begaafde 
leerlingen omarmd. Toch ontbrak er nog iets: een lesprogramma dat aansluit bij de houding en 
behoeften van de vwoplus-leerlingen. We moesten op zoek naar een programma dat aansluit bij de 
nieuwsgierigheid en verwondering van de leerlingen én dat de mogelijkheden biedt vast te stellen in 
hoeverre een vwoplus-leerling zich ontwikkelt als of tot een ‘wetenschappelijke’ leerling.  

Voor dat laatste beschikten we al over vijf criteria die de docenten hanteren om vast te stellen of een 
(brugklas) leerling terecht in een vwoplus-klas zit en een wetenschappelijke houding ontwikkelt , te 
weten intelligentie, doorzettingsvermogen, creativiteit, motivatie en samenwerking. Door ons 
onderzoek zijn deze vijf bevestigd door de criteria die Van der Rijst (2009) hanteert voor een 
wetenschappelijke houding. De enige aanvulling die we hebben, is dat een kritische houding een 
belangrijke voorwaarde is voor deze ontwikkeling en om die reden een expliciete plaats in het 
leerproces moet krijgen. 

We zijn op zoek gegaan naar een methode om het onderzoeksproces aan te leren en zichtbaar te 
maken. Een cyclische methode leent zich goed voor het zichtbaar maken van een proces en het erop 
reflecteren. In het ontwikkelde programma doorlopen we de cyclus van het Wetenschapsknooppunt 
met als doel de leerlingen een onderzoekende houding te laten ontwikkelen die ingezet wordt voor 
het doen van onderzoek en het bestuderen van welk onderwerp dan ook.  

Omdat we het programma ontwikkelen voor begaafde leerlingen die uitgedaagd moeten worden om 
tot leren te komen, hebben we twee aspecten nadrukkelijk in het programma opgenomen: de keuze 
van de onderzoeksonderwerpen ligt bij de leerling en de leerling ontdekt al doende wat de fasen in 
het onderzoeksproces zijn.  

Wij stelden ons tijdens de ontwikkeling van deze lessen  meer op als coach/begeleider van het proces 
dan instructeur en zorgden in die hoedanigheid voor de vereiste faciliteiten en procesbegeleiding. 
Dankzij de observaties van de mentoren die alle lessen hebben bijgewoond, de kritische 
opmerkingen van hen, de niet bij dit onderzoek betrokken docent en de leden van de denktank en 
PLG en de reflecties van de leerlingen en onszelf, zijn we tot het curriculum voor de brugklas 
gekomen. 

In dit curriculum is  het uiteindelijke product ondergeschikt gemaakt aan het leerproces. Het 
curriculum biedt de leerlijn die aansluit bij het ontwikkelen  van een onderzoekende houding in de 
vorm van opdrachten die aansluiten bij de oriëntatie op een onderwerp en de aanpak van de 
uitvoering, de uitvoering op zich en de reflectie erop. Verder voorziet de beschrijving in 
beoordelingsmethoden. De creativiteit, het doorzettingsvermogen, de motivatie, de samenwerking 
en het omgaan met kritiek van de leerling en de docent vormen een belangrijk uitgangspunt en 
worden op de proef gesteld. Daarin zit de kracht van het ontwikkelde programma.  
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1. Een kennismaking met vwoplus van het Norbertuscollege 
 

Sinds augustus 2005 heeft het Norbertuscollege een vwoplus -afdeling. Tot de start van dat 
schooljaar kwamen alle leerlingen met een havo- en vwo-advies van de basisschool in een havo/vwo-
brugklas. Met de opdracht te voldoen aan de vraag onderwijs te bieden aan de ‘excellente leerling’ 
en mee te gaan met ontwikkelingen bij collega-scholen heeft een daartoe geformeerde werkgroep 
zich gebogen over een nieuwe afdeling: vwoplus. Analyse van het type leerling dat in deze afdeling 
zou moeten komen, leverde een leerlingenprofiel voor vwoplus op.  De te starten afdeling zou zich 
gaan richten op de leerling die zich tot dan in de havo/vwo-brugklas onderscheidde als de leerling die 
met weinig uitleg aan de slag kon, uit zichzelf op zoek was naar informatie, zich verdiepte in niet-
alledaagse onderwerpen en  zonder waarneembare leerinspanning  goed presteerde. Een belangrijke 
conclusie van de werkgroep en de daartoe geraadpleegde brugklasmentoren en –docenten  was dat 
de goede leerlingen in de havo/vwo-brugklas te weinig inspanning hoefden te leveren en dat het 
bieden van uitdaging  het uitgangspunt van vwoplus moest zijn. Het onderwijs waarnaar gezocht 
werd, moest dus aansluiten bij de op dat moment beste leerlingen van de havo/vwo-brugklas  om 
tegemoet te komen aan hun specifieke kenmerken en om te voorkomen dat deze leerlingen niet 
voldoende ‘bediend ‘ werden. Naast het doel tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van 
deze leerlingen ontstond de ambitie de leerlingen al vanaf de brugklas voor te bereiden op hun 
toekomst in het wetenschappelijk onderwijs. Deze ambitie werd vertaald in een kennismaking met 
onderwerpen en werkvormen die het reguliere programma overstegen en een zeer op vaardigheden 
gericht aanbod van Engels. Daartoe werden twee pijlers aan deze nieuwe afdeling toegevoegd: 
wetenschapslessen en ‘Engels plus’.   

In 2009 is het onderwijs in vwoplus geëvalueerd middels een analyseonderzoek (Maas, 2010). Er is 
onderzoek gedaan naar de toen heersende opvattingen van docenten en leerlingen over het 
onderwijs in het vwoplus van het Norbertuscollege en de bevindingen en ervaringen verkregen uit 
literatuuronderzoek naar het leren van begaafde leerlingen.  Een van de conclusies was dat nog 
onvoldoende tegemoet gekomen werd aan de behoeften van de begaafde leerlingen. Enerzijds 
doordat niet duidelijk werd dat leerlingen excelleerden (ze blonken niet uit), anderzijds doordat 
ogenschijnlijk minder begaafde leerlingen niet uitvielen. Kortom, er was nog onvoldoende sprake van 
een onderscheidend kenmerk tussen wel of geen plusser. De op dat onderzoek volgende interventie 
en ontwerponderzoek (Maas, 2011) hebben geleid tot de constatering dat de didactiek en de eisen 
aangepast moesten worden om te komen tot een optimale leeromgeving voor de begaafde 
leerlingen. Een van de aanbevelingen was een professionele leergemeenschap (PLG) op te richten 
met de opdracht te komen tot aanscherping en verfijning van de didactiek in vwoplus. In de 
schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 hebben de onderbouwdocenten die de PLG 
vormden, zich gebogen over de kenmerken van de begaafde leerling, de bij deze leerlingen passende 
didactiek en de rol van de docent.  

In deze  PLG die het onderwijs in de eerste drie leerjaren van vwoplus en dan met name het leren van 
de vwoplusser  als gespreks- en onderzoeksonderwerp heeft gehad, is nagegaan in hoeverre het 
leerlingenprofiel van de plusleerling en de didactiek aansluiten bij de kennis die vergaard is over het 
leren van de begaafde leerling. Een van de resultaten van dit onderzoek in deze PLG  is de 
implementatie van de didactiek van compacten & verdiepen en verrijken (Wientjes, in Maas, 2011) 
De verdiepingsslag is of wordt  inmiddels in de meeste vaklessen  gemaakt en blijft onderwerp van 
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gesprek voor de bijeenkomsten van de PLG; de verrijkingsslag moet nog gemaakt worden en daartoe 
worden de wetenschapslessen herzien.  De volgende paragrafen beschrijven het onderwijs in 
vwoplus na interventie van de PLG en invoering van de didactiek van compacten &verdiepen en 
verrijken. Hoe deze didactiek vorm krijgt, wordt hieronder beschreven. 

1.1 Het onderwijs in vwoplus 
Het Norbertuscollege heeft twee soorten klassen waarin een vwo’er geplaatst kan worden: een 
‘gewone’ klas waarin meer instructie wordt gegeven en het tempo lager ligt en een plusklas waarin 
de leerlingen met minder instructie en in een hoger tempo door de leerstof gaan om zo toe te komen 
aan het moeilijkere werk. De  basisschoolleerkrachten bepalen in welke klas een groep 8- leerling 
met een vwo-advies thuishoort: havo/vwo of vwoplus Vanaf de brugklas wordt het vervolg door de 
vakdocenten van het Norbertuscollege bepaald. De vwo’er komt dan in de tweede klas in een 
reguliere vwo-klas of in een vwoplus-klas: in beide worden atheneum of gymnasium gevolgd. 

 

Advies van de basisschool  Brugklas   Tweede klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: structuur onderwijs onderbouw 
 

De leerling die in een vwoplus-klas geplaatst wordt, beschikt over een bij vwo passende intelligentie. 
Dat is bepaald door de scores voor het Leerlingvolgsysteem (Cito-VAS), de Cito-Eindtoets en 
eventuele intelligentieonderzoeken (WISCIII en NIO). Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat deze 
leerlingen doorzettingsvermogen hebben,  gemotiveerd zijn, in staat zijn op zoek te gaan naar 
oplossingen en tot samenwerking kunnen komen om hun kennis te vergroten. Deze kenmerken zijn 
afgeleid van de inzichten van Renzulli en Mönks over hoogbegaafdheid (Renzulli&Mönks, 1992) 
gecombineerd met Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling (Boekaerts&Simons, 2007). Beide 
onderzoeken van Maas (2010; 2011) en de gespreks- en onderzoeksonderwerpen van de PLG hebben 
ertoe geleid dat deze kenmerken zijn (h)erkend en hun beslag krijgen in de didactiek van compacten, 
verdiepen en verrijken (Wientjes, in Maas, 2011).  

De  docenten die lesgeven aan vwoplus- klassen houden zich in hun lessen aan compacten en 
verdiepen door de instructie en de hoeveelheid opdrachten te beperken (=compacten) en de 
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leerlingen al snel naar de complexe opdrachten te leiden (=verdiepen). Hierbij moet gedacht worden 
aan het starten met (een van de) laatste opdrachten zonder dat daarbij instructie wordt gegeven. De 
leerlingen gaan op deze manier zelf op zoek naar de onderliggende stappen of uitleg en stellen voor 
zichzelf vast tot waar ze het begrijpen en waar ze op zoek moeten naar instructie en/of hulp. Een 
andere manier is de leerlingen een onderzoeksvraag voor te leggen die alleen beantwoord of 
uitgewerkt kan worden door zelf op zoek te gaan. Er wordt gezocht naar manieren om leerlingen aan 
het werk te krijgen om zo te voorkomen dat zij zonder noemenswaardige inspanning (goed) 
presteren. Een voorwaarde hierbij is dat het gaat om opdrachten die aansluiten bij wat een leerling 
aan kan en daar net ‘boven’ zitten zodat de leerling in beweging moet komen (de zgn. zone van 
naaste ontwikkeling).  

Engels plus biedt de verdiepings- en verrijkingsslag door het gebruik van een Engelstalige lesmethode 
(New Headway)  die de leerlingen voorbereidt op het Cambridge Examen. De theorie en opdrachten 
hebben een aanzienlijk hogere moeilijkheidsgraad dan die van de methode Engels (All Right!) die in 
de havo/vwo-brugklas en de reguliere vwo-klassen (in het tweede en derde leerjaar) gebruikt wordt. 
De  overige vakken van de lessentabel voor de brugklas brengen de verdieping aan door het hanteren 
van de didactiek van compacten&verdiepen. Een aparte status nemen de wetenschapslessen in. 
Omdat deze lessen het onderwerp van dit onderzoek vormen, worden deze hieronder uitvoerig 
beschreven. 

1.2  De wetenschapslessen 
Al vanaf de start van vwoplus vormen de wetenschapslessen een belangrijk onderscheidend aspect 
van deze afdeling. De bedoeling en de uitvoering van deze  lessen zijn tijdens het schooljaar 2004-
2005 vastgesteld door de groep docenten die de invoering van vwoplus voorbereidde. Toen is 
bepaald dat het accent moet liggen op de ontwikkeling  van een wetenschappelijke houding en de 
kennismaking met verschillende disciplines. Het onderliggende doel was dat de vwoplus-leerlingen 
dankzij de wetenschapslessen bekend raken met wetenschappelijk denken en werken en een beeld 
ontwikkelen van hun eigen ambities en kwaliteiten. Wat daarmee werd nagestreefd, is  dat de 
overstap naar het WO goed verloopt, zeker doordat ze de kans hebben gekregen zich te verdiepen in 
diverse onderwerpen en dat dan ook nog op een manier waardoor ze wetenschappelijke leer- en 
werkstrategieën hebben ontwikkeld. Welke dat zijn, is tot dit onderzoek niet geëxpliciteerd. Wat wel 
wordt aangenomen, is dat ze voortvloeien uit compacten&verdiepen en gezien kunnen worden als 
onderzoekend leren. 

Vanaf de invoering van vwoplus werken de leerlingen gedurende het tweede semester in blokken 
van drie lesuren aan opdrachten binnen een thema. In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een 
aantal bèta-projecten , in het tweede werken ze aan opdrachten binnen het thema “De Gouden 
Eeuw”  vanuit Nederlands en aardrijkskunde/geschiedenis en in het derde jaar vormen de vakken 
economie en scheikunde  een combinatie voor de ontwikkeling en marketing van een product. In 
wezen kunnen de wetenschapslessen gezien worden als het verrijkende van de door de PLG 
omarmde didactiek van compacten &verdiepen en verrijken.  

Door de voortschrijdende inzichten in het leren van begaafde leerlingen is de roep om ‘iets te doen 
met het wetenschappelijke doel’ groter geworden.  De wetenschapslessen in de huidige vorm 
ontberen volgens de PLG en de directie de wetenschappelijke component die bij wetenschapslessen 
verwacht mag worden: er wordt te weinig een beroep gedaan op onderzoek doen, wat als kenmerk 
van een wetenschappelijke houding wordt gezien. Vanuit de directie is ‘een denktank 
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wetenschapslessen’  geformeerd om te komen tot een wetenschappelijke benadering  van de lessen 
en de leerlingen in vwoplus.  In deze denktank hebben vijf academici, allen bovenbouwdocenten, 
zitting omdat zij vanuit hun ervaringen het wetenschappelijke karakter in de onderbouw kunnen 
concretiseren.  In het jaar 2013-2014 hebben deze docenten de doelstellingen en verwachtingen van 
vwoplus verkend en vanuit hun ervaringen en opvattingen over wetenschap vertaald in doelen van 
de wetenschapslessen. (zie W. Derks, ‘Wetenschapslessen vernieuwd’, bijlage A) Het enige wat nog 
restte, was de concretisering van de doelen in lessen. Deze opdracht is de aanleiding voor het 
voorliggende onderzoek dat binnen de AOS West Brabant is uitgevoerd.  Beide onderzoekers hebben 
de opdracht tijdens het schooljaar 2014-2015 een nieuw curriculum voor de wetenschapslessen te 
ontwikkelen. Ze  gaan daarbij uit van één lesuur in het eerste semester en twee in het tweede 
semester en zijn niet gebonden aan een thema of een bepaalde methode. 

Kort samengevat kunnen we stellen dat de docenten die lesgeven aan vwoplus-klassen de leerlingen 
door hun didactiek ‘dwingen’ tot leren en werken en zo de kans geven een wetenschappelijke 
houding te ontwikkelen. Het compacten en verdiepen vindt zijn beslag in alle lessen; het verrijken 
vraagt nog om een invulling. Het onderscheid tussen de reguliere klassen en de vwoplus-klassen 
wordt in onderstaand figuur duidelijk. 

 Figuur 2 kenmerken onderwijs regulier en plus in leerjaar 1 t/m 3 
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2.  De herziening van de wetenschapslessen 
 

Door een vwoplus-afdeling toe te voegen aan het onderwijsaanbod heeft het Norbertuscollege 
zichzelf de opdracht gegeven tegemoet te komen aan de behoeften van begaafde leerlingen. 
Analyse- en ontwerponderzoek (Maas, 2010 en 2011) en de inspanningen van de PLG vwoplus 
hebben ertoe geleid dat de kenmerken van de afdeling zijn vastgelegd in beschrijvingen van de 
leerling, de docent en de didactiek. Wat de ‘reguliere’ lessen betreft, zijn de kenmerken omgezet in 
een specifieke didactiek,  waarneembaar gedrag en een veronderstelde houding. Deze zijn in 
hoofdstuk 1 kort beschreven. De vraag die rest, is hoe het vwoplus- onderwijs ‘wetenschappelijk(er)’ 
wordt. De in het vorige hoofdstuk genoemde ‘denktank’ heeft zich hierin verdiept en vraagt om 
vernieuwing  van de wetenschapslessen. De opdracht is de  door de denktank geformuleerde doelen 
te vertalen in een inhoud met een leerlijn en opdrachten en de hiervoor benodigde faciliteiten.   

De wetenschapslessen die sinds 2005 in de eerste drie leerjaren van de vwoplus-opleiding gegeven 
worden, waren tot het schooljaar 2014-2015 voor alle leerlingen in een leerjaar gelijk en hebben al 
die jaren een zelfde thema en aanpak gehad. Veranderde en verder ontwikkelde inzichten hebben  
geleid tot nieuwe opvattingen over het onderwijs aan begaafde leerlingen. Hiernaast stelden  de PLG 
vwoplus en de denktank de vraag of de begaafde leerling in de wetenschapslessen (voldoende) 
uitgedaagd wordt en de kans krijgt de leer- en werkstrategieën te ontwikkelen  die voor een goede 
overgang naar het wetenschappelijk onderwijs zorgen.  Beide hebben geconstateerd dat de 
wetenschapslessen in de huidige vorm niet genoeg ingaan op individuele behoeften en interesses en 
te veel het karakter hebben gekregen van een te volgen programma om te komen tot een door de 
docent bepaald product. De vraag is hoe de wetenschapslessen  ‘wetenschappelijk’ worden en het 
mogelijk maken dat de leerlingen op een eigen wijze komen tot grondige bestudering van een 
onderwerp.  Dit gewenste wetenschappelijke karakter zal de verrijking moeten bieden die de 
didactiek van compacten & verdiepen en verrijken vraagt. 

De denktank ziet als opdracht voor de ontwerpers  van de wetenschapslessen deze lessen in de 
eerste drie leerjaren zo in te richten dat elke vwoplus- leerling door onderzoek te doen de 
gelegenheid krijgt op een bij hem passende wijze een wetenschappelijke houding te ontwikkelen. 
Een onderliggend doel is dat de vwoplus- leerling hierdoor in de bovenbouw de gewenste strategieën 
toepast, waardoor hij onderzoekend studeert en zelfstandig tot het uitvoeren van onderzoeken 
komt. 

De denktank gaat ervan uit dat verwondering en nieuwsgierigheid de basis vormen van ‘willen weten 
en willen ontdekken’ en dientengevolge moet dit volgens hen hét uitgangspunt van de 
wetenschapslessen zijn. Dit uitgangspunt wordt gerechtvaardigd door Graft (2008), Aarsen en Van 
der Valk (2008), Van der Rijst (2009), Wientjes (2009) en Marzano en Miedema (2008). Allen hebben 
melding  gedaan van onderzoekend leren als basis van het leren van de (begaafde) leerling en zien 
hierbij nieuwsgierigheid als basisvoorwaarde. Ook het bedrijfsleven draagt deze gedachte uit. Shell 
adverteert zelfs  met ‘Nieuwsgierigheid brengt ons verder’ en ziet nieuwsgierigheid als voorwaarde 
voor innovaties. Van Wessel, Kleinhans, Van Keulen en Baar (2014) onderschrijven het belang van dit 
gegeven als volgt: “Kinderen zijn van nature ondernemend en ontdekken voortdurend nieuwe dingen 
over zichzelf en de wereld om hen heen. Toch haalt het enthousiasme voor wetenschap het maar bij 
weinig kinderen tot het volwassen  stadium; om met de bekende astronoom Carl Sagan te spreken : 
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“Every kid starts out as a natural-born scientist, and then we beat it out of  them. A few trickle 
through the system with their wonder and enthusiasm for science intact”. Wessel e.a (2014) richten 
zich met hun inspanningen op de basisschool en beschrijven hun doelgroep als jonge kinderen die 
enthousiast zijn, vragen stellen, dingen uitproberen en niet bang zijn om fouten te maken (Royal 
Society, in Wessel e.a. 2014). Kinderen gaan op onderzoek uit, willen weten hoe iets zit of werkt en 
ontdekken wat van belang is om hun verklaringen te ondersteunen. Uit literatuur (Harlen & Lena, in 
Wessel e.a. 2014) blijkt echter ook dat kinderen in beperkte mate zicht hebben op de complexiteit 
van de wereld om hen heen. Het is dus vooral een uitdaging om hun onderzoekende houding te 
stimuleren en deze te ontwikkelen in samenhang (context) met gebeurtenissen uit hun eigen 
belevingswereld. (Wessel e.a., 2014) 

Uitgaan van nieuwsgierigheid en verwondering  impliceert dat het belangrijk is dat ingespeeld wordt 
op de belangstelling van de leerling en dat individuele keuzes mogelijk zijn. Dit kan bereikt worden 
door de leerlingen onderzoek te laten doen naar onderwerpen die hun interesse hebben. 

De bedoeling van de wetenschapslessen moet zijn dat de leerling een wetenschappelijke houding 
ontwikkelt en onderzoeksbekwaam wordt. Volgens Snoek (2007  in De Groof et al., 2012) 
veronderstelt onderzoeksbekwaam zijn “een nieuwsgierige grondhouding en de wil om problemen 
op een systematische manier tegemoet te treden.” De Groof et al. (2012, p17) formuleren dit als 
volgt:  “Pas wanneer iemand over de nodige nieuwsgierigheid beschikt, vaardig is in het opzetten van 
empirisch onderzoek, beschikt over conceptuele voorkennis waaruit kan worden geput en ook inzicht 
heeft van de gangbare normen en aard van wetenschappelijk onderzoek kunnen we van 
onderzoekscompetenties spreken”.   

De inhoud van de wetenschapslessen dient erop gericht te zijn dat de leerlingen een 
wetenschappelijke houding ontwikkelen door onderzoeksvaardig te worden. Dit dient te gebeuren in 
de eerste drie leerjaren omdat de veronderstelling is dat in die jaren de vakken op zich te weinig 
verdiepings- en verrijkingsmogelijkheden bieden én de betere leerlingen ‘ruimte’ hebben voor ‘iets 
extra’s’.  In de bovenbouw volgen alle vwo’ers vakken die in het gekozen profiel passen. Engels+ 
wordt gecontinueerd; de wetenschapslessen vervallen en worden in feite vervangen door praktische 
opdrachten bij de te volgen vakken.  

2.1 De opdracht  
De concrete opdracht is dus een lessenreeks te ontwikkelen voor de eerste drie leerjaren van de 
vwoplus-leerlingen van het Norbertuscollege, te beginnen met de brugklas, die de leerlingen 
onderzoeksbekwaam maakt. Gedurende en dankzij de wetenschapslessen zal de leerling de 
vaardigheden moeten verwerven die in alle fasen van het onderzoeksproces ingezet moeten worden.  
Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de eis uit te gaan van de nieuwsgierigheid, 
verwondering en individuele voorkeuren om zo het persoonlijke ontwikkelproces op gang te laten 
komen,  is de keuzemogelijkheid op onderwerp en/of thema een belangrijke voorwaarde die aan de 
te ontwikkelen wetenschapslessen is gesteld.   

De brugklasleerlingen van 2014-2015 hebben tijdens het eerste semester eenmaal per week een 
wetenschapsles in hun rooster en tijdens het tweede semester een blok van twee lesuren per week. 
De lessenreeks die ontwikkeld moet worden, is voor deze brugklassers bestemd: ontwikkeling en 
uitvoering vinden dus tegelijkertijd plaats. De vraag is hoe het curriculum eruit moet zien om aan 
bovenstaande opdracht te voldoen. 
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2.1.1 De onderzoeksvraag 
Hoe kunnen we de wetenschapslessen zo inrichten dat met het curriculum van de wetenschapsles 
de ontwikkeling van een wetenschappelijke onderzoekende houding in gang wordt gezet? 

1. Wat zijn de uitgangspunten van het curriculum dat schooljaar 2015-2016 in de brugklas 
wordt ingevoerd?  

a. Wat kenmerkt de wetenschappelijk onderzoekende leerling? 
 Wat zijn de kenmerken van de leerling die een onderzoekende  houding heeft? 
 Hoe ontwikkelt een leerling deze houding?  
 Wat zijn de te leren vaardigheden?  
 Hoe zijn deze kenmerken vast te stellen? 

b. Hoe leert een leerling onderzoek te doen?  (=methode en didactiek) 
 Wat is het proces om te komen tot de uitkomst van een onderzoek? 
 Welke leeractiviteiten maken een leerling onderzoeksvaardig? 
 Wat is de rol van de docent? 

2. Welke leerlijn en opdrachten leiden tot het in gang zetten van de wetenschappelijke 
onderzoekende houding bij begaafde brugklasleerlingen? 

3. Welke eisen moeten er gesteld worden aan de materialen, beschrijvingen van de 
opdrachten, beoordelingen en organisatie (om een compleet pakket/programma te 
maken). 
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3.    Het ontwerponderzoek  

 
Omdat het onderzoek en de implementatie van de lessen tegelijkertijd plaatsvinden, heeft het 
onderzoek een tweeledig karakter: enerzijds wordt er vanaf het begin lesmateriaal ontwikkeld en 
literatuuronderzoek gedaan, anderzijds wordt er vanaf de start van het schooljaar gereflecteerd en 
geëvalueerd. De lessenreeks, de reflecties en de uit het literatuuronderzoek verkregen informatie 
vormen de basis van het curriculum De wetenschapsles ‘nieuwe stijl’ in de brugklas dat aansluit bij de 
kenmerken van de wetenschappelijk onderzoekende leerling. Het curriculum zal bestaan uit een 
beschrijving van het programma (leerlijn, doelen, werkvormen en evaluatievormen), de benodigde 
faciliteiten en organisatorische afspraken en het gewenste docentengedrag. 

Voor het ontwerp van het curriculum voor de wetenschapslessen van vwoplus van het 
Norbertuscollege gaat dit onderzoek uit van twee soorten bronnen: de bevindingen en 
uitgangspunten van de in het eerste hoofdstuk genoemde PLG en denktank én de uit 
literatuuronderzoek verkregen theorieën over wetenschapsonderwijs. Beide invalshoeken, dus de 
reeds in de school gehanteerde en de in literatuuronderzoek voorkomende, worden gecombineerd 
om te komen tot één ontwerp. Dit betekent dat gedurende het onderzoek reeds bestaande 
uitgangspunten verenigd worden met de uit literatuuronderzoek verkregen aandachtpunten. Voor 
het uiteindelijke ontwerp worden hieraan de reflecties en suggesties van de leerlingen, docenten en 
mentoren toegevoegd.  

Omdat de onderzoekers ook de rol van uitvoerders hebben, is het van belang dat het 
onderzoeksobject ook door anderen wordt gevolgd. Daartoe zijn een derde docent 
‘wetenschapslessen’ en de drie mentoren van de vwoplus-brugklassen aan het onderzoek 
toegevoegd: zij geven feedback op de lessen. Verder blijven de denktank en de PLG vwoplus actief: 
de leden ervan fungeren als vraagbaak en toetssteen. De denktank en PLG worden betrokken bij de 
aanpak, de voortgang en de evaluatie van het onderzoeks- en implementatieproces in de brugklas en 
de toekomstige ontwikkelingen.   

Er zijn drie brugklassen van 28/29  leerlingen bij het onderzoek betrokken, te weten nV1e, nV1f en 
nV1g. Alle 86 leerlingen zijn op basis van de toelatingsgegevens van de basisschool in deze klassen 
terecht gekomen. Zij komen van verschillende basisscholen en hebben hier in meer of mindere mate 
ervaring met verrijkings- en verdiepingsopdrachten opgedaan. Gedurende het brugklasjaar zal 
duidelijk worden of zij aan de criteria voor intelligentie, creativiteit, doorzettingsvermogen, motivatie 
en samenwerking voldoen. Van de docenten die de wetenschapslessen verzorgen, wordt verwacht 
dat ze bij het eerste en tweede rapport hierover een uitspraak doen. Het is dus mogelijk dat er 
leerlingen bij zijn die niet aan het voor vwoplus veronderstelde profiel voldoen. De informatie over 
de leerlingen wat hun ervaringen, ontwikkeling en prestaties betreft, wordt verkregen door hen te 
laten reflecteren op hun werk, door observaties van mentoren en beoordelingen door de docenten. 

Vóór aanvang van het schooljaar is door beide onderzoekers een opzet voor het eerste semester 
gemaakt (bijlage B). Deze opzet is gebaseerd op eigen ervaringen met het doen van onderzoek en 
heeft nog geen uit literatuuronderzoek verkregen basis. In deze (voorlopige) opzet is opgenomen wat 
de leerlijn is: de onderwerpen per week met de daaronder liggende doelen, de te geven opdrachten 
en aandachtspunten voor de materialen en organisatie. Deze lessen worden vanaf 3 september 2014 
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elke dinsdagmiddag gegeven door beide onderzoekers en een derde docent die de 
wetenschapslessen verzorgt. De drie betrokken docenten verzorgen ook reguliere lessen in vwoplus 
(beeldende vorming, Nederlands en biologie) en kunnen het gedrag van de leerlingen bij beide 
vakken vergelijken. Deze derde docent wordt niet betrokken bij het onderzoek op zich maar denkt 
wel mee over de inhoud van de lessen. Voorafgaand aan elke les en volgend op de uitgevoerde les 
overleggen de docenten met elkaar over de inhoud van de lessen en de te volgen aanpak. 
Uitgangspunt voor dit overleg zijn de geplande lessen van de bij aanvang gemaakte opzet, de 
opgedane ervaringen en de gedurende het onderzoek uit literatuuronderzoek verkregen informatie. 
In het bij aanvang gemaakte document met de leerlijn worden door literatuuronderzoek verkregen 
inzichten opgenomen en wordt beschreven wat er tijdens de lessen gedaan is en wat de uit de 
evaluatie en observatie verkregen informatie is. De evaluatie bestaat uit reflecties van leerlingen, 
mentoren en de docenten (dus ook de onderzoekers). (zie bijlage J) 

De drie betrokken brugklassen hebben elk een eigen mentor. Deze mentoren zijn bij elke les 
aanwezig en observeren het gedrag van de leerlingen en de docent. Dit doen zij aan de hand van een 
observatieformulier (bijlage C) dat ruimte geeft voor reflectie op het gedrag van de leerlingen en de 
docent en de inhoud van de les. Omdat deze mentoren de verantwoordelijkheid dragen voor het 
volgen van de ontwikkeling en prestaties van de leerlingen en hierover met docenten en ouders in 
gesprek moeten, is het voor hen van belang dat zij hun leerlingen volgen in een situatie waarin ze 
nog meer dan bij de reguliere vakken uitgedaagd worden. Om deze reden zijn zij betrokken en 
kritisch.  

Qua inhoud is er een tweedeling in het programma aangebracht. Het eerste semester hebben de 
leerlingen één lesuur per week en zullen zij leren hoe het onderzoeksproces verloopt. De opdrachten 
zijn gericht op het leren van de deelvaardigheden. Het tweede semester hebben de leerlingen twee 
lesuren per week en ligt de nadruk op het zelfstandig doorlopen van het onderzoeksproces. De 
docent heeft dan meer de rol van volger van het leerproces van de leerlingen dan van initiator van 
het te leren onderzoeksproces.  

Halverwege het tweede semester vindt een evaluatie van het eerste semester en het eerste deel van 
het tweede semester plaats omdat dan duidelijk is wat de inhoud van het curriculum is. De 
betrokken mentoren, wsl-docenten en per klas 10 leerlingen vullen een vragenlijst in.  De vragenlijst 
voor de mentoren (bijlage D) en wsl-docenten (bijlage E) wordt gekoppeld aan de vier componenten 
die in het ontwerponderzoek centraal staan:  leerlingengedrag , docentengedrag, programma en 
faciliteiten. De leerlingen krijgen een andere enquête en vullen die digitaal in. Hun vragenlijst (bijlage 
F) beslaat ook de zojuist genoemde vier componenten maar we volgen daarbij in het bijzonder  de  
’10 principes’ van De Groof et al. (2012) waarop  in paragraaf 4.7 dieper wordt ingegaan. In dat 
hoofdstuk beschrijven we namelijk de uit literatuuronderzoek en ‘rationeel intuïtief’ verkregen 
uitgangspunten voor het curriculum dat in het schooljaar 2015-2016 uitgevoerd gaat worden.    

Uiteraard wordt de vragenlijst voor de leerlingen op hun niveau en perspectief  afgestemd. In totaal 
worden er 30 van de 86 leerlingen bevraagd. Dat zijn er van iedere vwoplus brugklas tien en de 
docenten selecteren daarvoor per klas vijf leerlingen die tegen die tijd ingeschat worden als zijnde 
sterk en vijf als zijnde zwak.   

De antwoorden die beide enquêtes opleveren, worden vervolgens gerubriceerd en krijgen hun beslag  
in hoofdstuk 6 als resultaten van de evaluatie van het in hoofdstuk 5 beschreven uitgevoerde 
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ontwerp.  Hiermee proberen we zicht te krijgen op de eventuele verschillen in hoe de leerlingen het 
ontworpen programma ervaren, welke punten voor verbetering zij, de mentoren en de docenten 
zien en of onze doelstelling ten aanzien van de te ontwikkelen onderzoekende houding zichtbaar 
wordt bereikt.  

De conclusies en aanbevelingen leiden tot het uiteindelijke ontwerp. Deze aanbevelingen staan in 
hoofdstuk 7. Daarin worden tevens de onderliggende beweegredenen die we uit literatuuronderzoek 
en evaluaties hebben verkregen en de voorwaarden voor implementatie gegeven. 
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4.  Theoretische achtergrond van de wetenschapslessen voor vwoplus 
 

Om aan de in hoofdstuk 2 beschreven opdracht te voldoen, is literatuuronderzoek gedaan naar wat 
onder een wetenschappelijk onderzoekende houding van de leerling verstaan wordt, wat de 
doelstellingen van het voortgezet onderwijs zijn, welke methode geschikt is voor het ontwikkelen van 
de wetenschappelijk onderzoekende houding en wat daarvan de implicaties voor de didactiek en de 
rol van de docent zijn. De bevindingen van eerder gedaan onderzoek en de wensen van de denktank 
en de PLG zijn geïntegreerd  in de volgende beschrijving.  

4.1  De leerling als uitgangspunt 
Als we ons binnen dit onderzoek specifiek richten op de vwoplus-leerling en proberen antwoord te 
geven op de vraag hoe we bij hem of haar een wetenschappelijk onderzoekende houding kunnen 
bewerkstelligen, dan moeten we antwoord geven op de volgende vragen: Wat kenmerkt een 
vwoplus-leerling? Wat verstaan we onder een ‘wetenschappelijke onderzoekende houding’? en Hoe 
zijn de kenmerken van een wetenschappelijk onderzoekende vwoplus-leerling te beoordelen?  

4.1.1  Eigenschappen van dé vwoplus-leerling van het Norbertuscollege 
Vanaf het allereerste moment waarop men zich op het Norbertuscollege met het idee van een 
vwoplus-afdeling heeft beziggehouden, speelde de vraag wie er tot de beoogde doelgroep 
behoorden. Op basis van twee praktijkonderzoeken (Maas 2010, Maas 2011) en bevindingen die 
door de PLG (notitie juni 2012) werden vastgelegd, is daar een behoorlijk scherp en binnen de school 
breed erkend beeld over ontstaan. De docenten richten zich in de plusklas op de begaafde leerling. 
Qua intelligentie wordt dit voor de toelating tot de vwoplus-brugklas vertaald naar een score voor de 
Cito Eindtoets van minimaal 546, scores voor de Cito VAS toetsen (het LVS) van uitsluitend, dan wel 
overwegend, categorie I (of A) - scores en een NIO-score (indien afgenomen) van minstens 110.  

Daarnaast speelt een aantal lastiger vast te stellen criteria een rol. We spreken immers over 
begaafde leerlingen en dit geeft aan dat een hoge intelligentie alleen niet voldoende is. Het is mede 
om die reden dat de beoordeling van de groep 8 leerkracht naast de harde parameters van zojuist 
ook een grote rol speelt bij het wel of niet worden toegelaten tot de vwoplus-brugklas.  
 
Ter verheldering van waar de groep 8 leerkracht bij zijn beoordeling allemaal op dient te letten en 
wat we nu onder de kwalificatie ‘begaafd’ verstaan, moeten we terug naar het eerste 
praktijkonderzoek van Maas (2010). Zij beschrijft hoe Renzulli in 1985 een model ontwikkelde 
waarmee hij duidelijk maakte dat het bij begaafdheid naast hoge intelligentie (hoog IQ) ook gaat om 
doorzettingsvermogen en creativiteit. Hij stelde de drie factoren voor in een model met drie 
venndiagrammen, die elkaar in het midden overlappen. De (hoog)begaafden zouden zich in deze 
doorsnede bevinden. Mönks (1992) verfijnde het model door er omgevingsfactoren aan toe te 
voegen. Dit leidde tot het volgende Interdependentiemodel van Mönks: 
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                                           figuur 3.  Het interdependentiemodel Renzulli en Mönks (1992) 

Mönks  onderscheidt hierin drie belangrijke beïnvloedende omgevingsfactoren: thuis / gezin, school 
en ontwikkelingsgelijken. Hij gaf aan dat een goed samenspel nodig is tussen de persoon en de 
omgeving om de potentie te actualiseren. Essentiële voorwaarde is de aanwezigheid van sociale  
competentie bij de desbetreffende persoon  (Mönks & Ypenburg, in Frumau, 2007). Mönks heeft zo 
in zijn model in zekere mate rekening gehouden met emotionele intelligentie (Goleman, in Frumau, 
2007). Door de sterke nadruk die binnen deze opvatting wordt gelegd op de omgeving, wordt 
duidelijk dat begaafdheid niet uitsluitend aangeboren en statisch is, maar een dynamische conditie in 
een beïnvloedbaar proces. Webb (in Furmau, 2007) voegt aan het model van Renzulli nog twee 
kenmerken toe: om begaafd gedrag te laten zien, moet een individu beschikken over ‘courage en 
caring’. Webb bedoelt hiermee dat een begaafd iemand ook de moed moet hebben om die 
begaafdheid te tonen. Met caring bedoelt Webb dat een begaafd mens de verantwoordelijkheid 
moet nemen om zijn of haar mogelijkheden op een moreel verantwoorde manier te gebruiken. Ook 
hierin zien we enkele kenmerken van emotionele intelligentie terug, zoals zelfactualisatie (Maslow, 
1943) en sociale verantwoordelijkheid (Frumau, 2007). Begaafdheid wordt hier dus gezien als een 
optelsom van cognitieve en sociale vaardigheden: als de leerling over een toereikende intelligentie 
beschikt en deze in verschillende situaties kan tonen en wil delen met anderen is er sprake van 
vwoplus-kenmerken. 

Het waren deze uit de literatuur opgedane inzichten die door de PLG vwoplus werden getoetst en 
aangevuld in een notitie van juni 2012. Dit leidde tot vijf kenmerken van de vwoplus-leerling die 
zichtbaar moeten zijn of worden:  intelligentie, motivatie, doorzettingsvermogen, samenwerking en 
creativiteit.  

1. Intelligentie 
Hoewel de leerling binnenkomt als plusser omdat hij op een test goed gescoord heeft, geldt 
voor dit criterium in vwoplus dat de leerling moet laten zien intelligent te zijn:  de in meer of 
mindere mate manifest geworden capaciteit om, zoals de American Psychological 
Association (Brysbeart 2006) het stelt en Maas (2011) het verwoordt: ‘…complexe ideeën te 
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begrijpen , aan de omgeving aan te passen, te leren van ervaringen, het kunnen redeneren in 
verschillende vormen en obstakels te overkomen door erover na te denken’.  
 

2. Motivatie  
Niet alleen moet, zo kwam men binnen de PLG overeen,  een leerling in staat zijn om het 
intelligente gedrag te tonen, hij moet ook de ambitie hebben om dat te doen. De 
omgevingsfactoren van Mönks (school, vrienden en gezin) spelen hierin een grote rol, al zal 
daarnaast te allen tijde ook de intrinsieke motivatie van de leerling hierin een factor zijn. 
 

3. Doorzettingsvermogen  
Een leerling kan prima gemotiveerd zijn om iets te weten te komen of op te lossen terwijl hij 
daar in potentie ook de capaciteiten voor heeft, maar kan toch afhaken als hem  gedurende 
de uitvoering van de opdracht tegenslagen en frustraties ten deel vallen.  Waar de motivatie 
dus vooral bij aanvang van het (leer-)proces meespeelt, doet het doorzettingsvermogen dat 
meer in de loop van het proces waar zich de grootste worstelingen voordoen.  
 

4. Samenwerking 
Soms kan samenwerking noodzakelijk blijken en, zo stelde de PLG in juni 2012, in die gevallen 
zal de vwoplus-leerling ook de bereidheid moeten hebben, alsmede het vermogen, om 
constructief samen te werken. Om toegang te krijgen tot Vygotski’s  zone van naaste 
ontwikkeling moet de leerling grenzen verleggen en indien nodig een beroep doen op de 
‘meerwetende ander’. De leerling moet hiertoe uitgenodigd worden maar zal zeker ook de 
bereidheid moeten hebben kennis te delen.  
 

5. Creativiteit  
De begaafde leerling die de PLG voor ogen heeft, moet kunnen improviseren en meerdere 
oplossingsstrategieën kunnen bedenken en  heeft van nature al de neiging om met eigen 
oorspronkelijke oplossingen en visies aan te komen. De vwoplus-leerling zou zelfs een aversie 
kunnen hebben tegen de pasklare door de docent aangereikte standaard manier van 
opereren.  

 

4.1.2  Van der Rijst beschrijft de wetenschappelijk onderzoekende houding  
Van der Rijst (2009) kwam na onderzoek naar wat volgens academici van de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden een wetenschappelijke onderzoekende houding is 
tot zes aspecten die deze houding kenmerken: willen weten, willen bekritiseren, willen delen, willen 
begrijpen, willen bereiken en willen innoveren. Hij geeft bij het begrip houding (disposition) aan dat 
hij Cambell (in Albarracin, 2005) volgt wanneer deze ‘gedragsdisposities’ omschrijft als ‘een 
aangeleerde en veranderbare neiging tot bepaald gedrag’ (Van der Rijst, 2009). De kwalificaties 
‘aangeleerd en veranderbaar’ zijn belangrijk, want het impliceert dat het onderwijs de 
wetenschappelijke onderzoekende houding kan beïnvloeden of zelfs bewerkstelligen. 
 

1. Neiging om te ‘willen weten’ 
 Hiermee doelden de geïnterviewde wetenschappers op een nieuwsgierige grondhouding, 
een hele brede interesse in  en aantrekkingskracht van zaken en fenomenen die totaal of 
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gedeeltelijk onbekend zijn. Van der Rijst geeft aan dat een sterke intrinsieke motivatie vaak 
als kenmerkend wordt genoemd.  
 

2. Neiging om ‘kritisch te willen zijn’  
Dit aspect van de wetenschappelijke onderzoekende houding moet worden opgevat als een 
zowel naar binnen als naar buiten gekeerde vorm van reflectie. Hiermee wordt bedoeld dat 
een wetenschapper zich constant afvraagt, daar waar hij een wetenschappelijke uitspraak 
meent te doen, of hijzelf dan wel een ander correct en juist handelt, redeneert en 
concludeert.  Hij wordt geplaagd  door wat Van der Rijst  een constante ‘deskundige twijfel’ 
noemt. Deze neiging om kritisch te zijn naar onbekende verschijnselen, eigen onderzoek en 
werk van anderen raakt aan de essentie van wat het is om wetenschap te bedrijven en kan 
dientengevolge niet van een dergelijke onderzoekende houding los worden gezien. 
 

3. Neiging om te ‘willen delen’   
Nieuw verworven inzichten moeten worden gedeeld, schriftelijk of in een presentatie ten 
overstaan van studenten en of collega’s. De onderzoeker moet vanuit enthousiasme daartoe 
bereid zijn en daarvoor de capaciteiten hebben. Maar willen delen houdt ook in  open te 
staan voor het werk en ideeën van anderen. Dit kenmerk van de wetenschappelijke 
onderzoekende houding vraagt om een open mind en creëert  indirect vaak de neiging bij 
onderzoekers om communicatief sterk te willen zijn. 
 

4. Neiging om te ‘willen begrijpen’ 
Het willen begrijpen gaat verder nadat eerst het willen weten, de aanvankelijke 
aangewakkerde interesse, heeft plaatsgevonden. Het willen weten blijft wat meer aan de 
oppervlakte en heeft betrekking op de feiten, terwijl het willen begrijpen een diepere 
doorgronding van een fenomeen betreft. 
 

5. Neiging om te ‘willen bereiken’ 
 Toen Van der Rijst de academici naar de onderzoekende houding bevroeg, kwam als ander 
algemeen onderkende eigenschap naar voren het doorgaan bij tegenslagen, het niet 
opgeven. Onderzoek doen vereist, zo werd gesteld, gedrevenheid, enthousiasme en 
discipline. 
 

6. Neiging om te ‘willen innoveren’ 
Een zesde eigenschap van de wetenschappelijk onderzoekende houding werd benoemd in 
woorden als ‘creatief’, ‘origineel’ en initiatiefrijk. Hoewel de geïnterviewden niet 
pretendeerden dat hier in ieder wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk sprake van is, 
werd goede wetenschap toch omschreven als ‘een hoogwaardig innovatieve bezigheid’. (Van 
der Rijst, 2009) Onconventionele benaderingen getuigen van een frisse blik en kunnen leiden 
tot vernieuwende inzichten en ideeën.  
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Beide groepen kenmerken zijn naast elkaar gezet om te komen  tot één uitgangspunt voor het te 
ontwerpen curriculum:  
 
 
Kenmerken van 
de vwoplus 
leerling.(Met 
verwijzing naar 
leren in vijf 
dimensies par 
4.6)  (PLG) 

Aspecten van een 
wetenschappelijk 
onderzoekende 
houding. 
(Van der Rijst) 

Vergelijking 

 
 
 

intelligentie 

   
 

 
X 

Iemands intelligentie staat in zekere zin los van de onderzoekende houding 
en wordt door Van der Rijst ook niet genoemd. Dat is logisch wanneer we 
ons realiseren dat intelligentie op de universiteit en binnen het 
wetenschappelijk werkveld en dus ook in het onderzoek van Van der Rijst, 
meer dan in het voortgezet onderwijs, als een vanzelfsprekende 
basisvoorwaarde wordt gezien. Op de middelbare school , waar weliswaar 
al een eerste selectie heeft plaatsgevonden, moeten leerlingen nog 
aantonen over welke capaciteiten zij precies beschikken. 

 
 

Motivatie 
(D1) 

 
 

Willen weten 

Het ligt in de aard van de leerling . Hij wil van nature graag dingen te weten 
komen en dat motiveert hem om de volgende onderzoekende stap te 
maken. Hiermee is echter niet gezegd dat dit niet valt te stimuleren; sterker 
nog, zonder een stimulerende omgeving zal deze conditie eerder 
afzwakken dan sterker worden of gelijk blijven. 

 
 

Willen begrijpen 

Weten alleen zou voor de plusleerling niet voldoende bevredigend mogen 
zijn. Hij moet het echt willen doorgronden. Dit gaat dieper, kost energie en 
doet dientengevolge een beroep op het doorzettingsvermogen. 

 
 

 
Doorzettings-

vermogen 
(D2/D3/D4) 

 
Willen bereiken 

Om dat succesvol voor elkaar te krijgen en dat ondanks momenten van 
frustratie, welke onherroepelijk  deel uitmaken van de onderzoekspraktijk, 
moet de onderzoeker beschikken over doorzettingsvermogen - een 
intrinsieke drive en discipline. 
 

 
 

Samenwerking 
(D2/D3/D4) 
 

 
 

Willen delen 
 

 
Sluiten naadloos op elkaar aan. 

 
Creativiteit 
(D2/D3/D4) 

 
Willen innoveren 

 

 
Sluiten naadloos op elkaar aan. 

 
            
            X 
 

 
Willen 

bekritiseren 
(D5) 

Het stellen van kritische vragen - het streven naar objectiviteit - en ‘De 
Deskundige twijfel’.  
 
De kritische houding ligt welbeschouwd aan alle deelaspecten ten 
grondslag. Het voedt het stellen van vragen, de verwondering en het 
nieuwsgierig zijn en vormt een absolute voorwaarde om wetenschap te 
bedrijven of op eigen kracht tot verbetering te komen. Zodra je geen 
fouten meer ziet houdt het groeiproces op! 
 

 
figuur 4 vergelijking signaleringscriteria en houdingsaspecten 
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4.2   De doelstellingen van het onderwijs als uitgangspunt 
Wetenschapslessen die uitgaan van nieuwsgierigheid en verwondering en tot doel hebben de 
vwoplus- leerling ‘wetenschappelijk onderzoekend’ te maken, dienen aan een aantal voorwaarden te 
voldoen. Enerzijds dient het programma uit te gaan van de specifieke kenmerken van de leerling die 
een wetenschappelijke houding ontwikkelt (in dezen de vwoplus-leerling), anderzijds dient het 
programma ervoor te zorgen dat deze leerlingen vaardigheden (leer- en werkstrategieën) 
ontwikkelen. Er dient dus kennis vergaard te worden op drie fronten: declaratief (wat is onderzoek), 
procedureel (hoe wordt onderzocht) en conditioneel (waar, wanneer en waarom wordt onderzocht) 
(Ryle, 1949, in Alexander, 2006 en Newell&Simon, 1949, in Alexander, 2006). Als het curriculum 
Wetenschapslessen erin slaagt deze drie aspecten van kennis over te brengen zodat de leerling kan 
laten zien dat hij zelfstandig in staat is te komen tot de uitvoering van een onderzoek, dan mag de 
conclusie getrokken worden dat de leerling ‘onderzoeksbekwaam’ is. Dit gecombineerd met de zes 
kenmerken van een wetenschappelijke onderzoekende houding van Van der Rijst (2009) maakt de 
vwoplus-leerling een wetenschappelijke onderzoeker in spé en dit legitimeert dat het doel waaraan 
ons onderzoek moet voldoen, bereikt is. Onderstaande literatuurstudie geeft de invalshoeken 
waarmee rekening gehouden dient te worden, van de eisen die aan het voortgezet onderwijs in het 
algemeen gesteld worden tot de meer specifieke wat het onderwijs aan de vwoplus-leerlingen 
betreft. 

4.2.1 De opdracht aan het voortgezet onderwijs  
Alexander (2006) beschrijft het voortgezet onderwijs als de periode waarin een kind op zoek is naar 
zijn identiteit en om die reden op fysiek, mentaal en sociaal/emotioneel gebied zal experimenteren. 
Het onderwijs moet volgens Alexander een omgeving zijn waarin de leerling wordt uitgedaagd 
individuele interesses te volgen, kennismaakt met verschillende disciplines, de mogelijkheden krijgt 
individuele en creatieve processen op gang te brengen, leert beslissingen te nemen, relaties 
opbouwt, kennismaakt met abstracte en complexe problemen en aangemoedigd wordt sociaal 
bewogen te zijn.  Voor Alexander is ‘science’ onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Ze 
beschrijft in dezen science als ‘the domain devoted to understanding the physical, psychological, 
biological, and social universe in which we live (Rutherford&Ahlgren,1990). Science could not exist as 
a field without the presumption that patterns in nature are there to be uncovered or discovered by 
our senses and our minds.’ (p.114).  

Volgens Matthews (1994, in Alexander 2006) is het de taak van het onderwijs ervoor te zorgen dat de 
leerlingen in staat gesteld worden kennis te nemen van wetenschapsvaardigheden zodat ze 
wetenschappelijke principes begrijpen en waarderen en allerlei processen herkennen en koppelen 
aan hun eigen leven. ‘Although humans are by nature curious creatures, predisposed to conjecture or 
speculation, the level of observation and the quality of data required by scientific reasoning do not 
necessarily come easy or naturally (Kuhn, Amsel & O’Loughlin, 1988 in Alexander, 2006, p 115). Such 
process must be learned and reinforced.’ Het onderwijs moet de leerlingen wetenschappelijk maken, 
wat betekent dat ze ondergedompeld worden in een wetenschappelijke omgeving ‘attitudes towards 
science must change and teachers and students must become more verbally engaged in the study of 
science. Learning science means learning to talk science’ (Lemke, 1990, in Alexander, 2006, p 118).  

De Groof, Donche en Van Petegem (2012) hebben een reviewstudie gedaan naar de ervaringen met 
onderzoekend leren in België. Daar hebben scholen de expliciete opdracht de kenniseconomie 
onderzoeksbekwame mensen te leveren: mensen die een flexibele, creatieve, kritische en 
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innoverende omgang hebben met kennis in de wetenschap en in de maatschappij (Kuhltau et al., in 
De Groof, 2012). Het onderwijs dient zo ingericht te zijn dat leerlingen onderzoekscompetenties 
ontwikkelen en zo ‘onderzoeksbekwaam’ worden. Duschl et al. (in De Groof et al., 2012) geven de 
volgende samenstellende delen die leiden tot onderzoekscompetentie: 

 
1. Het kennen, gebruiken en interpreteren van wetenschappelijke verklaringen. 
2. Het genereren en evalueren van wetenschappelijke bewijzen en verklaringen.  
3. Het begrijpen van de aard en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. 
4. Het op productieve wijze deelnemen aan wetenschappelijke activiteiten en gesprekken. 

 

Onderzoekscompetent worden houdt  dus in dat het onderwijs de leerling de mogelijkheden biedt de 
kennis, de vaardigheden en de attitude te ontwikkelen die het mogelijk maken onderzoekend te zijn. 
Dit gebeurt vanuit twee uitgangspunten: als een wijze om te komen tot de constructie van kennis 
(het leerproces dat de leerling doorloopt om tot inzicht en kennis te komen door op een 
systematische wijze aan antwoorden te komen) en als een onderwijsaanpak die erop gericht is de 
leerlingen te leren zich vragend en actief onderzoekend op te stellen tegenover ervarings-
verschijnselen.  

Er is sprake van actieve kennisproductie als leerlingen zelf zo veel mogelijk tot inzicht en kennis 
komen door zelf op onderzoek uit te gaan. Ze proberen antwoorden op specifieke vragen te vinden 
door een systematische werkwijze te volgen. Ze doorlopen daarbij een of meerdere fasen van een 
onderzoekscyclus. Dat leidt ertoe dat leerlingen data verzamelen en deze gebruiken om goed 
onderbouwde antwoorden te formuleren op hun vragen. Daarnaast worden alternatieve 
verklaringen geëxploreerd en communiceren leerlingen hun bevindingen. Samenwerking met andere 
leerlingen en grote mate van zelfsturing maken deel uit van het onderzoekend leren. (De Groof et al., 
2012) 
 

4.2.2 De vraag en inspanningen van het wetenschappelijk onderwijs   
Het onderwijs heeft de taak de leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en doet dat door de 
aandacht voor de hiervoor vereiste vaardigheden op te nemen in de curricula. Door leerlingen een 
omgeving te bieden waarin ze zich bewust kunnen worden van de manier waarop ze leren en hoe ze 
informatie verwerken tot kennis kunnen leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen.  

21st century skills (Thijs e.a. 2014) is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die 
belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Naast deze vaardigheden hebben we in 
dit onderzoek te maken met vaardigheden die specifiek voor het wetenschappelijk onderwijs zijn. De 
vwo’er moet zich met zijn vwo-diploma op zak immers manifesteren als een wetenschappelijk 
onderzoekende  student  én optimaal functionerend lid van de maatschappij. Figuur 5 geeft de 21st 
century  skills en de wetenschapsvaardigheden die de Universiteit van Utrecht als aanwezig of in 
ieder geval in ontwikkeling veronderstelt. Beide geven richting aan de inhoud van de te ontwikkelen 
wetenschapslessen en blijken overeenkomsten te vertonen met de in paragraaf 4.1 beschreven 
houdingsaspecten.   
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21stcentury skills (Thijs e.a. 2014) Wetenschapsvaardigheden (UU, 28.12.14) 
Creativiteit: het bedenken van nieuwe 
ideeën en deze kunnen uitwerken en 
analyseren. 
Kritisch denken: het kunnen formuleren 
van een eigen onderbouwde visie en 
kritisch reflecteren op opvattingen en 
processen van zichzelf en anderen. 
Probleemoplosvaardigheden: het 
(h)erkennen van een probleem en tot 
een plan kunnen komen om het 
probleem op te lossen. 

Vaardigheden in academisch denken 
Het systematisch verzamelen, bestuderen, structureren en 
beoordelen van informatie; het kritisch bestuderen en 
analyseren van theorieën, beweringen en bevindingen; het 
ontwikkelen van een standpunt, een model of een aanpak.  
  

Communiceren : het effectief en efficiënt 
overbrengen en ontvangen van een 
boodschap 
ICT-geletterdheid : het effectief, efficiënt 
en verantwoord gebruiken van ICT. 

Communicatieve vaardigheden 
Het kunnen schrijven van diverse typen teksten, het mondeling 
presenteren, het discussiëren en argumenteren, gespreks- en 
andere contactuele vaardigheden 

Sociale en culturele vaardigheden 
(burgerschap): het effectief kunnen 
leren, werken en leven met mensen met 
verschillende etnische, culturele en 
sociale achtergronden 

 

Zelfregulering : het kunnen realiseren 
van doelgericht en passend gedrag. 

Reflectieve vaardigheden  
Informatie in een bredere wetenschappelijke context kunnen 
plaatsen; een uitwisseling van argumenten kunnen plaatsen in 
een wetenschapsfilosofische context; kunnen handelen en 
denken met zicht op de maatschappelijke / culturele context; 
kunnen handelen en werken vanuit een ethisch perspectief; 
kunnen reflecteren op het eigen functioneren als academicus en 
dat van anderen; zich bewust zijn van de eigen specifieke 
verantwoordelijkheden als psycholoog en die van anderen; 
keuzes kunnen maken, beargumenteren en verantwoorden. 

Samenwerken: het gezamenlijk 
realiseren van een doel en anderen 
daarbij kunnen aanvullen en 
ondersteunen.  

Organisatorische vaardigheden 
Het plannen en organiseren, het kunnen samenwerken met 
anderen.  

 Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek  
Onderzoeksrapportages kunnen analyseren en kritisch kunnen 
beoordelen; zelf een onderzoek kunnen voorbereiden en 
opzetten; wetenschappelijk instrumentarium verantwoord 
kunnen hanteren; materiaal / data kunnen produceren / 
verzamelen; deze kunnen verwerken, bewerken en analyseren; 
onderzoek mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.  

 Beroepsspecifieke vaardigheden 
Afhankelijk van de gekozen richting of oriëntatie (studiepad); 
bijvoorbeeld een intakegesprek kunnen voeren, diagnostisch 
onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren, een handelingsplan 
kunnen schrijven.  

Figuur 5. Vaardigheden 

Om ervoor te zorgen dat de vwoplus-leerling zich ontwikkelt tot een wetenschappelijk 
onderzoekende leerling zal onderwijs geboden moeten worden waarin de taal en de methodiek van 
de wetenschappelijke wereld richtinggevend zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de 
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verwachtingen en inspanningen van het wetenschappelijk onderwijs ten aanzien van de toekomstige 
wetenschapper. 

Er is veel belangstelling van het wetenschappelijk onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs 
om te komen tot een samenwerking die ertoe leidt dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot 
wetenschappers. De kinderen van nu zijn immers de wetenschappers van de toekomst. Dit betekent 
dat ze later als volwassene onderzoekend in de wereld moeten staan, met andere woorden: 
nieuwsgierig, kritisch, vragend en betrokken.  Door kinderen al vroeg te laten kennismaken met een 
wetenschappelijke benadering ontwikkelen zij een realistisch beeld van de wereld waarin zijn leven 
en zullen zij meer gemotiveerd zijn zich in te zetten. (Wessel e.a., 2014)  

 
De WON Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland) richt zich op het voortgezet onderwijs en 
stelt zich tot doel leerlingen tijdens hun vwo-opleiding via ‘wetenschapsoriëntatie’ een gedegen, 
basale wetenschappelijke vorming te geven. Het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden 
op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma) door in te gaan op een 
aantal belangrijke wetenschappelijke methoden/technieken en de stappen die in de onderzoeks-
praktijk gezet moeten worden.  ‘De focus ligt op de ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude 
door leerlingen te stimuleren de wereld tegemoet te treden met een open, inquisitive mind én met 
een kritische houding.’(www.wonakademie.nl, 2014). Eind 2014 zijn bijna 50 VO-scholen verspreid 
over Nederland aangesloten bij het WON-netwerk. Zij delen kennis en bundelen krachten om het 
vwo-onderwijs naar een hoger wetenschappelijk plan te tillen. Voor participatie in het WON-netwerk 
was een voordrachtsconsultatie bij een reeds aangesloten school voor voortgezet onderwijs nodig. 
Twee leden van de denktank hebben dit gesprek in november 2013 gevoerd. De conclusie van het 
gesprek was dat het Norbertuscollege door de reeds in gang gezette ontwikkelingen al verder was 
dan de indertijd aangesloten scholen en dat de fase waarin de WON Akademie op dat moment zat, 
weinig voordelen voor het Norbertuscollege zou opleveren.  Wat door dat gesprek over WON en het 
onderwijsprogramma bevestigd werd, was dat we ons met het onderwijs in vwoplus moesten richten 
op een zo breed mogelijke wetenschappelijke vorming en dat we ons niet moesten laten remmen 
door vakken of vakgebieden.   

In Nederland zijn twaalf ‘wetenschapsknoopppunten’ actief, samenwerkingsverbanden tussen 
verschillende basisscholen en een (of meer) universiteit(en). Hoewel we op zoek waren naar 
informatie voor het voorgezet onderwijs troffen we hier toch een voor ons belangrijke invalshoek 
aan. Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU),  Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland 
en Wetenschapsknooppunt Universiteit van Utrecht zetten ons op het spoor van ‘onderzoekend en 
ontwerpend leren’.  Op de site van de laatste lezen we: ‘Samen werken aan wetenschap in de klas. 
Leerlingen in het onderwijs stellen spannende vragen om de wereld te ontdekken en te begrijpen. 
Wetenschappers ook, want wetenschap is georganiseerde nieuwsgierigheid! Het Wetenschaps-
knooppunt is hèt loket voor voortgezet onderwijs, basisonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. 
We verbinden scholen, lerarenopleidingen, Universiteitsmuseum en wetenschappers met elkaar. 
Door samen te werken wordt talentenontwikkeling in het onderwijs gestimuleerd, wordt 
wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het onderwijs en ontstaat er meer 
wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.’ (UU, 2014) 
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4.3 Een onderzoeksmethode voor het onderwijs 
De wetenschapsknooppunten gaan uit van de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren 
die gebaseerd is op het programma van Graft en Kemmers (2007). Leerlingen worden hierbij 
gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo 
tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van 
onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.  In het basisonderwijs 
is de leerkracht leidend. Hij stuurt het onderzoeksproces door de onderwerpen te kiezen en de 
leerlingen per fase uit te leggen en voor te doen wat er in de fase gedaan moet worden. Het 
Wetenschapsknooppunt reikt de basisscholen volledig uitgewerkte thema’s aan onder de titel 
‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ en geeft daarbij opdrachten bij elke fase in het 
onderzoeksproces, weergegeven als  het  zevenstappenmodel van Graft en Kemmers (2007): 

 

 

                              figuur 6. Het zevenstappenmodel 

Het door Graft en Kemmers ontwikkelde programma Onderzoekend&ontwerpend leren (Graft & 
Kemmers, 2007) heeft tot doel leerlingen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met 
de (natuur)wetenschappelijke manier van werken.  

Bij onderzoekend leren gaat het om het doorgronden  van een abstract begrip/een verschijnsel om te 
komen tot kennis. Bij ontwerpend leren gaat het om een geconstateerd probleem of een behoefte 
waarvoor naar een oplossing wordt gezocht komen en zo te komen tot het ontwerpen van een 
concreet product (De Beurs, 2003 in Graft&Kemmers, 2007).  

De leerlingen worden door de leraar gestimuleerd te handelen en zich te gedragen als nieuwsgierige, 
kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers (Van Oers, 2005 in Graft&Kemmers).  De 
principes van onderzoekend en ontwerpend leren van Graft en Kemmers en de onderzoekscyclus van 
het Wetenschapsknooppunt RU zien er schematisch zo uit (Wessel e.a., 2014):  
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            figuur 7 onderzoekend en ontwerpend leren  

Graft en Kemmers (2007) maken onderscheid tussen onderzoekend en ontwerpend leren en leren 
onderzoeken en ontwerpen door te spreken over respectievelijk een middel en een doel. Bij 
onderzoekend leren  gaat het om een middel (het onderzoeksproces) om een onderwerp te 
doorgronden; bij leren onderzoeken is onderzoeken een doel op zich.  Op een vergelijkbare manier 
wordt bij het ontwerpend leren het ontwerpen ingezet als middel en niet als doel.  Zij zien 
onderzoeken als een associatief en iteratief proces dat veelal door toevalligheden wordt richting 
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gegeven. De oplossing van een probleem leidt vaak tot nieuwe vragen of problemen, zodat het hele 
onderzoeksproces opnieuw begint. Vandaar dat vaak wordt gesproken van de onderzoekscyclus.  
 
Wessel e.a. wijzen op het belang van kennis van het onderzoeksproces: ‘eerst moet je kennis nemen 
van de criteria voor goed onderzoek alvorens je ze kunt toepassen.’ Die invalshoek wordt ook bepleit 
door een aantal auteurs, waarvan Richard Gott de belangrijkste is (zie bijvoorbeeld Millar e.a., 1994; 
Gott&Duggan, 1995b; Gott&Roberts, 2003; Jones&Gott,1998). Zij benadrukken dat procedurele 
kennis (het weten hoe) een aparte kennisbasis is die gelijkwaardig is aan vakinhoudelijke kennis. En 
omdat het kennis is, moet het volgens hen ook expliciet onderwezen worden. Dat betekent echter 
niet dat de criteria als reproduceerbare kennis aangeboden en overhoord moeten worden. Het gaat 
erom dat je ze kunt gebruiken.’ 
 

4.3.1 Implicaties van de onderzoeksmethode voor de inhoud  van de lessen 
De docent die de wetenschapslessen geeft en de leerling die leert onderzoeken, zijn bezig met het 
ontwikkelen van een wetenschappelijke houding en omgeving. De leerling wordt ondergedompeld in 
een onderzoeksomgeving en zal zich moeten kunnen redden in een wetenschappelijke omgeving. Dit 
leerproces vraagt om een specifieke benadering van de inhoud en aanpak van de wetenschapslessen. 
 
De Groof, Donche en Van Petegem (2012) hebben de vier fasen in het leerproces (oriënteren, 
voorbereiden, uitvoeren en reflecteren) op het onderzoekend leren gelegd en zijn gekomen tot een 
aantal aandachtspunten op het gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en houding. In het 
kader van dit onderzoek zijn hun bevindingen gekoppeld aan het onderzoeksmodel van het 
Wetenschapsknooppunt dat voor de wetenschapslessen gebruikt gaat worden.  

Onderstaand overzicht geeft weer wat de fasen, de daarbij horende activiteiten en aandachtspunten 
voor de inhoud van de lessen zijn. In de hoofdstukken waarin de resultaten en het uiteindelijke 
curriculum gepresenteerd worden, worden de gegeven aandachtspunten gekoppeld aan de reflecties 
van de leerlingen, docenten en mentoren en de keuzes voor het uiteindelijke curriculum. 

 

Fase in het 
onderzoeks-
proces 

Activiteiten Aandachtspunten voor de lessen 

Oriëntatie-
fase  

1. 

introductie  

2. 
 
verkenning 
 

Onderzoek-
probleem 
verkennen  

 

Eigen kennis 
activeren 
 

Vragen en 
hypothesen 
formuleren 
 

- Leerlingen moeten inzicht verwerven dat wetenschappelijk 
onderzoek inhoudt dat de beantwoording van een weten-
schappelijke vraag om onderzoek vraagt. De bedoeling is dat ze 
ontdekken dat ze door onderzoek doen iets te weten kunnen 
komen wat ze nog niet weten. 
- Leerlingen hebben moeite met het formuleren van 
onderzoeksvragen en hypothesen als er weinig domeinkennis is. 
De kans dat ze geen onderzoek starten of gedemotiveerd raken is 
groot. 
- Leerlingen moeten het nut inzien van een wetenschappelijke 
vraag én moeten weten wat een goede, effectieve vraag is. Kuhn 
en Dean (2005) wijzen erop dat leerlingen makkelijk vragen stellen 
die erop gericht zijn om in één keer de effecten van alle variabelen 
te weten te komen.  Dan is onderzoek doen niet mogelijk. 
- Leerlingen moeten kennis hebben van het opstellen van een 
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hypothese: deze dient te bestaan uit een aantal variabelen en een 
relatie tussen deze variabelen.  
- Leerlingen moeten leren dat ze zich bij hypothesen niet moeten 
concentreren op variabelen waarvan ze denken dat ze causaal zijn. 
Ook hypothesen die onverwachte resultaten voorspellen moeten 
geformuleerd worden. Belangrijk te weten: leerlingen hebben een 
voorkeur voor bevestiging en gaan op zoek naar een gewenst 
resultaat. 

Voorberei-
dingsfase 

3. 

opzetten  

4. 

uitvoeren  

Onderzoek 
plannen 

 

Onderzoek 
opzetten 

-Leerlingen moeten weten dat er meerdere onderzoeksmethoden 
zijn en dat het onderzoeksdoel de methode bepaalt: 

 Vanuit een hypothese door waarnemingen (empirie) tot 
bevestiging of verwerping komen.  

 Beschrijving van de werkelijkheid. 
 Verklarend/exploratief om variabelen en factoren te 

identificeren om verdere hypothese-ontwikkelingen in te 
bouwen. 

 Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. 
Belangrijk: 

- Inductie kan ingezet worden om een patroon in data te 
verklaren: vanuit observaties, experimentele data komen 
tot een analyse en oplossing. (onderzoek -> 
principe/theorie). Deductie kan ingezet worden om de 
soliditeit van een hypothese na te gaan: vanuit een 
hypothese, principe of theorie op zoek gaan naar 
bevestiging of ontkrachting. (principe/theorie -> 
onderzoek) 

-Leerlingen moeten leren hun onderzoeksactiviteiten te plannen 
en moeten leren dat onderzoek doen om zorgvuldige activiteiten 
vraagt.  
-Leerlingen zoeken bevestiging van hun idee,  hebben de neiging 
variabelen te manipuleren en houden niet in de gaten dat de 
variabelen niet te veel moeten variëren. Ook is het van belang in 
de gaten te houden dat leerlingen niet steeds dezelfde 
onderzoeksopzet kiezen. 
-Leerlingen moeten kennis hebben van variabelen: hoe kies je ze 
(gedoseerd en weloverwogen), hoe controleer je ze en hoe 
interpreteer je ze (en de relatie ertussen)? 
-Inzetten van leermiddelen waaronder het aanbieden van 
stappenplannen, opdrachten die in elke onderzoeksfase moeten 
worden uitgevoerd of checklists kan leerlingen op weg helpen, 
maar ook remmen. 
-De leerlingen worden begeleid in het plannen en structureren van 
hun opdracht zodat bepaalde beslissingen weggenomen worden 
en ze zich meer op het leerproces kunnen focussen.  
-Belangrijk is dat de leerlingen aan het begin van onderzoekend 
leren het hele proces dat zal volgen, visualiseren. 
Met betrekking tot het onderzoek op zich is het goed voorbeelden 
te geven van onderzoeksmethoden en aanpakken. 
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Uitvoerings
-fase  

5. 
uitvoeren/ 
concluderen 
 

Verwerven en 
verwerken 
van informatie 

 

 

Observeren/ 
data 
verzamelen 

 

Notities 
maken. 
 
Data 
structureren, 
analyseren en 
synthetiseren 
 

-De leerlingen verzamelen data en verwerken deze via analyse en 
synthese, wat betekent dat ze moeten leren welke data verzameld 
kunnen worden,  hoe dat verzamelen kan gebeuren en hoe de data 
geëvalueerd en geverifieerd dienen te worden.  
Aandacht voor: 

 Keuze van dataverzameling (experimenten, verkenning van     
bronnenmateriaal, meten en observeren) 

 Bronnen kiezen, beoordelen en lezen 
-Leerlingen moeten strategieën en concepten leren die hen helpen 
om informatie te vinden en te evalueren. Kulhtau e.a (2007): 

a. Voorbereidend om een verzicht te krijgen van het 
materiaal dat beschikbaar is. 

b. Verkennend om beter inzicht te krijgen in het onderwerp 
met als doel te komen tot een afgebakend perspectief. 

c. Uitgebreid om specifieke informatie te verzamelen, 
passend bij het onderzoeksdoel. 

d. Samenvattend om te komen tot controle of er nog iets 
toegevoegd moet worden. 

 
Aan het evalueren van bronnen zijn vijf kenmerken gegeven 
(Kuhltau, 2007) om de kwaliteit en bruikbaarheid van informatie 
na te gaan: 

1. Expertise: de kennis van de auteur 
2. Accuraatheid: feitelijke correctheid en authenticiteit van 

een bron. 
3. Geldigheid: validiteit van de data 
4. Perspectief: standpunt van de auteur (feiten of meningen) 
5. Kwaliteit: waarde van de informatiebron (schrijfstijl en 

structuur) 
-Leerlingen moeten leren hoe ze gegevens verzamelen: 

 Hoe moeten notities van informatie, observaties e.d. 
gemaakt worden? 

 Hoe moeten de data verwerkt worden? 
 Hoe moeten de data weergegeven worden? 

-De leerlingen laten gemakkelijk hun observaties beïnvloeden door 
hun overtuigingen. Het is belangrijk dat de leerlingen worden 
begeleid om goede observaties te maken. 

-De docent moet de leerlingen aanzetten tot het verklaren van 
resultaten. Dit gebeurt door vragen te stellen over variabelen, 
resultaten en interpretaties (kritisch) 

-Om de leerlingen te leren onderzoeksgegevens te noteren is een 
logboek aan te bevelen. 

-In een simulatiegegevens leerlingen laten werken met modellen, 
grafieken, parameters, data, interpretaties ets. kan de leerlingen 
leren hoe notities te maken en te interpreteren.  
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Reflectie-
fase  

6. 

Presenteren 

 7. 

verdiepen/ 
verbreden 

 

Vragen beant-
woorden, 
conclusies 
formuleren 

rapporteren 
en eigen 
proces- en 
product-
evaluatie 

Onderzoeks-
uitkomsten 
rapporteren, 
besluiten 
trekken en 
argumenta-
ties 
opbouwen 
 

Onderzoeks-
uitkomsten 
rapporteren, 
kritisch 
reflecteren en 
verwerken 
kritische 
reflecties van 
anderen 
 
Evalueren: 
kritische 
beschouwing 
van eigen 
onderzoeks-
proces en  
product.    
 

Cruciaal is dat de leerlingen de onderzoeksvragen beantwoorden 
op basis van het verzamelde bewijsmateriaal en niet vanuit hun 
eigen inzichten of verwachtingen. Leerlingen trekken vaak 
conclusies die ze op basis van het verzamelde bewijsmateriaal niet 
kunnen maken. Ze negeren het materiaal of passen hun theorie 
aan aan het bewijsmateriaal. Leerlingen houden vast aan hun 
hypothese of verwerpen deze zonder dat het bewijsmateriaal dit 
ondersteunt.       
 -Leerlingen moeten leren het eigen werk en het werk van anderen 
opbouwend te bekritiseren en moeten inzien dat  het belangrijk is 
met anderen te delen. 
-Duidelijk moet worden dat wetenschap meer is dan het 
presenteren van het eindresultaat. Wetenschappelijke kennis 
ontwikkelt zich door legitiem scepticisme en peer-review 
(Olson&Loucks-Horley 2000). Er moet ruimte zijn voor overleg en 
discussie met anderen (klasgenoten, experts, 
ervaringsdeskundigen) over het verloop van het proces en de 
resultaten. 
-Leerlingen moeten leren hoe ze hun onderzoeksresultaten  
kunnen communiceren en verantwoorden. Daartoe dienen de 
leerlingen presentatie- en rapportagetechnieken én 
wetenschapstaal te beheersen en inzicht te hebben in 
wetenschappelijk handelen. 
-De leerlingen moeten inzichten verwerven in de manier waarop 
wetenschappelijke kennis tot stand komt en welke begrippen 
daarvoor gebruikt worden. 
- De leerling moet kennis van wetenschappelijke argumentatie 
verkrijgen: deze berust op aannemelijkheid en bewijs en heeft als 
doel samen tot inzicht in een bepaalde materie te komen  (Duschl 
et al, 2007.) Er kan meer dan één verklaring voor een bepaald 
fenomeen zijn en het gaat beslist niet om overtuigingskracht; wel 
om door gedegen onderzoek verkregen onderbouwing. Leerlingen 
moeten een kritische houding ontwikkelen om beperkingen, het 
verschil tussen causaliteit en correlatie en het verschil tussen wel 
of niet significante resultaten te zien. 
- Het is belangrijk dat de leerlingen in een logboek alle 
ondernomen stappen weergeven en erover overleggen.  Dit is 
belangrijk om alle stappen te kunnen traceren en kritisch te 
bekijken.  
- De fasen in het onderzoeksproces moeten zichtbaar gemaakt 
worden: leerlingen moeten leren hoe ze goede onderzoeksvragen 
en hypothesen opstellen, een adequate onderzoeksmethode 
uitkiezen, correcte observaties maken , data verzamelen en deze 
vervolgens verwerken en uitwerken tot een solide argumentatie. 
De leerlingen moeten doen aan peer-review: samenwerking en 
discussies in de klas om kritiek te ontvangen en inspiratie op te 
doen. 
Om de leerlingen onderzoeksvaardig te maken is het nodig dat 
gereflecteerd wordt op het onderzoeksproces en wat de 
ervaringen en gevoelens zijn.  
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Figuur 8 het onderzoeksproces 

4.4  Onderwijs aan vwoplus- leerlingen vraagt om adaptief onderwijs 
Omdat de eigen interesses en keuzes van de leerlingen centraal staan, is het van belang dat het 
docentengedrag en de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, daarop afgestemd worden. 
De wetenschapslessen vragen om adaptief onderwijs. Dit is door prof. dr. Luc Stevens in het 
Nederlandse onderwijs ingevoerd in 1994.  

Volgens Stevens (1994) komen leerlingen tot leren als voldaan wordt aan hun basisbehoeften relatie, 
competentie en autonomie. Onder relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, 
erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte 
competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, 
aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie 
wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.  

Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten 
grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze 
basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het 
pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd 
zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. 

 
figuur 9 adaptief onderwijs www.aps.nl 

 
Elke basisbehoefte is concreet te maken in praktische aanwijzingen. Zo betekent aandacht voor 
relatie bijvoorbeeld dat docenten de leerlingen laten weten dat ze beschikbaar zijn en naar hen 
willen luisteren, de tijd nemen voor interacties met leerlingen, belangstelling tonen voor de 
leerlingen en afspraken met leerlingen nakomen. Aandacht voor competentie betekent dat docenten 
actief beurten geven aan alle leerlingen, ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijl, blijk geven 
van hoge verwachtingen die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen, vragen 
stellen die tot reflectie uitnodigen. Aandacht voor autonomie betekent dat docenten initiatieven van 
leerlingen honoreren, ideeën van leerlingen waarderen en er wat mee doen, leerlingen uitdagen 
eigen oplossingen te bedenken, leerlingen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat), 
leerlingen laten meebepalen hoe de klas wordt ingericht en een aantal organisatorische zaken aan 
leerlingen toevertrouwen.  
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4.5  De rol van de docent 
De docent biedt met de wetenschapslessen een vorm van adaptief onderwijs . De volgende matrix 
geeft weer wat de gedragingen van de docent in een dergelijke setting zijn.   

 

 Relatie Competentie Autonomie 

Interactie 

 

Leerlingen persoonlijk 
ontmoeten 

Leerlingen helpen 
reflecteren 

Leerlingen ruimte geven, 
initiatieven honoreren 

Instructie 

 

Een instructie geven die 
veilig is voor leerlingen  

Activerend leren 
centraal stellen in 
opdrachten 

Leerlingen (mede) de taak 
en/of de vormgeving 
daarvan laten kiezen 

Klassenorganisatie Ontmoetingstijd creëren 
met leerlingen 

Aanpassingen in tijd en 
ruimte maken voor 
leerlingen 

Met leerlingen plannen wat 
ze hoe gaan doen 

Figuur 10 docentengedrag adaptief onderwijs www.onderwijsmaakjesamen.nl 

Bovenstaande  typering van het docentengedrag dient aangevuld te worden met aandachtspunten 
die specifiek voor het onderzoekend leren zijn.  De Groof, Donche en Van Petegem (2012) geven aan 
dat de docent een leeromgeving moet creëren waarin aandacht is voor HOE kennis wordt ontwikkeld 
en waarin rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau en de mate van zelfsturing van de 
leerling. Blanchard&Southerland (2010)( in De Groof et al., 2012) brengen de volgende gradaties aan: 

1. Niveau 0: de leerkracht voorziet de vragen en methoden die worden gebruikt, leerkracht 
begeleidt de leerlingen naar de verwachte conclusie en helpt de leerlingen de data te 
interpreteren. 

2. Niveau 1: de leerkracht voorziet de vragen en de methoden, maar de leerlingen moeten 
vervolgens zelf interpreteren (gestructureerd onderzoekend leren) 

3. Niveau 2: de leerkracht stelt de vraag, maar de leerlingen kiezen zelf voor een methode en 
interpreteren de gegevens (begeleid onderzoekend leren) 

4. Niveau 3: de leerlingen stellen zelf de vragen en hebben het onderzoek zelf in handen 
(zelfstandig onderzoekend leren). 

 

Voor de motivatie van leerlingen is het van belang dat de activiteiten uitdagend zijn, verbonden zijn 
met de leefwereld van de leerlingen en toelaten dat de leerlingen een zekere autoriteit over hun 
eigen werk krijgen.  Verder is het zo dat leerlingen minder interesse vertonen in het opbouwen van 
een argumentatie van in de eraan voorafgaande onderzoekstaken. (Sandoval&Harven 2011 in De 
Groof et al., 2012). Dit heeft te maken met een gevoel van moeilijk vinden en met het minder nuttig 
vinden van het opbouwen en verdedigen van de argumentatie dan het verzamelen en analyseren van 
data. Ondersteuning op experimenteel en reflectief gebied zijn hier onontbeerlijk: oefenen met de 
presentatie en aangeven wat het belang is van de argumentatie. Ook kan het heel goed werken de 
schriftelijke presentatie eens te vervangen door andere werkvormen. 

Wessel e.a. beschrijven de rol als volgt: ‘Als kinderen vastlopen of iets niet begrijpen, kan het helpen 
om de aandacht te richten op een verschijnsel waar ze misschien nog geen oog voor hadden, om hun 
inspanning te, waarderen, of hen aanmoedigen om er samen uit te komen. Op die manier blijven 
kinderen gemotiveerd, betrokken en nieuwsgierig om het probleem zelf op te lossen. Er kan een 
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grote neiging zijn om te ’helpen’ door voor te zeggen en voor te doen, maar daarmee ontneem je de 
kinderen hun eigenaarschap. Ze zullen je dan steeds vaker vragen of het ‘goed’ is wat ze doen, in 
plaats van zelf te bepalen of ze zo al dan niet meer zicht krijgen op de beantwoording van hun eigen 
onderzoeksvraag.’(Wessel e.a., 2014) 
 
Een belangrijk onderdeel van het leerproces is het bespreken van datgene wat door de leerling  
geleerd is (leeropbrengst). Dit kan  tijdens en na afloop van de bijeenkomst met alles wat ze geleerd 
(kunnen) hebben. De docent kan  bijvoorbeeld vragen stellen of een opdracht  geven om te kijken of 
concepten juist aangeleerd en begrepen zijn. Anderzijds kan er terugkoppeling (feedback) aan de 
leerling worden gegeven over het geleerde door kinderen te laten benoemen wat ze gedaan en 
begrepen hebben en wat niet.  
 
Uit de door De Groof et al. (2012) onderzochte reviews blijkt dat leerlingen drie typen problemen 
ondervinden bij/met onderzoekend leren en dat deze om aandacht van de docent vragen. Deze 
liggen op het gebied van kennisontwikkeling, wetenschappelijk redeneren en metacognitie. 
Leerlingen blijken problemen te kunnen hebben met het integreren van nieuwe kennis met reeds 
bestaande kennis. Ook blijkt het moeilijk te zijn een valide onderzoek op te zetten en er op basis van 
de data een conclusie uit te trekken. Op metacognitief gebied blijkt het voor leerlingen moeilijk te 
zijn het onderzoeksproces te monitoren. Ze hebben moeite met de abstractie en integratie van de 
regels en principes.  
 

4.5.1 De ondersteuning 
Leerlingen hebben gedurende het doorlopen van de verschillende fasen van het onderzoekend leren 
ondersteuning nodig op het cognitieve en metacognitieve vlak. (Jianwei et al., 2004 en Reid et al., 
2003 in De Groof et al. (2012).  Deze ondersteuning vindt op drie niveaus plaats: verklarend, 
experimenteel en reflectief: 

 

Ondersteuningsniveau Activiteiten gericht op 

Interpretatief/verklarend  
Volgen en aansturen van de 
kennisconstructie zodat de leerlingen zich 
bewust worden van wat kennis is, hoe deze 
vergroot wordt en hoe deze in andere 
contexten toegepast kan worden. 

-Activeren van voorkennis en verkennen van het 
onderwerp. 
-Algemene analyse van het probleem. 
-Toegang tot bestaande kennisbasis 

Experimenteel 
Volgen en sturen op onderzoekstechnisch 
gebied zodat de leerlingen weten wat ze 
moeten doen om tot een goed onderzoek te 
komen. 

-Uitleg over onderzoeksmethodes met een voorbeeld. 
-Aanzetten van leerlingen om bij elke stap  in het proces 
beweegredenen te geven. 

-Aanzetten van leerlingen om resultaten van hun 
experimenten te vergelijken met hun hypothese. 

Reflectief 
Volgen en sturen procestechnische aspecten 
zodat de leerlingen zich bewust worden van 
de verworven kennis en de toepassing van 
onderzoekstechnieken. 

-Bijhouden van alle stappen.  

-Na elk experiment vragen laten beantwoorden over de 
experimenten en het verschil tussen de voorspellingen 
en de uiteindelijke resultaten. 

-Vragen beantwoorden aan het einde om te komen tot 
een eindreflectie/evaluatie van de aanvankelijke ideeën 
tijdens het opzetten van het onderzoek, het doorlopen 
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van het proces, de gebruikte methode en de 
uiteindelijke verklaringen en conclusie. 

Figuur 11 de ondersteuning 

De docent die door de wetenschapslessen verantwoordelijk is voor de omstandigheden waarin een 
leerling een wetenschappelijke onderzoekende houding ontwikkelt, heeft kennis van 
kennisverwervings- en onderzoeksstrategieën en houdt rekening met de ontwikkeling van de 
doelgroep.  

Hij komt volgens De Groof et al. (2012) tot optimale ondersteuning:  

1. Door aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen: aanwezige conceptuele voorkennis, 
reeds ontwikkelde onderzoeksvaardigheden, mate van zelfsturing en de leefwereld. Wat de 
leefwereld betreft, moet er wel uitdaging zijn om andere terreinen te verkennen en moet 
voorkomen worden dat bestaande overtuigingen leren in de weg staan.  
 

2. Door te variëren in leermiddelen om zo de leerlingen te laten kennismaken met verschillende 
informatiebronnen. De informatiebronnen sluiten wel aan bij de leefwereld van de 
leerlingen.  

 
3. Door regelmatig actief aan onderzoek te doen en meerdere keren de verschillende fasen van 

het onderzoeksproces te doorlopen. Dat zorgt ervoor dat de leerlingen hun 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en kritischer worden. 
 

4. Door de leerlingen te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces. 
Hoe hoger het vaardigheidsniveau en hoe groter de voorkennis van de leerlingen, hoe meer 
vrijheden er kunnen worden toegewezen in het leerproces. De leerkracht zoekt een balans 
tussen sturen en banen en varieert daarin (Velthorst, 2011 in De Groof et al.,2012 ): 
voordoen, oefenen, zelf exploreren (banen) zodat ze zelf vragen stellen.  

 
5. Door ondersteuning te bieden op het gebied van de inhoud, het onderzoek en de reflectie 

door vragen te stellen en te beantwoorden. Leerlingen worden tijdens het onderzoekend 
leren geconfronteerd met knelpunten omdat hun voorkennis, hun onderzoeksvaardigheden 
en hun zelfsturend vermogen soms nog onvoldoende ontwikkeld zijn om zelfstandig, actief 
en al dan niet coöperatief aan onderzoek te doen.  

 
6. Door zijn instructie- en begeleidingsaanpak aan te passen aan de behoeften van de leerlingen 

(van sterk controlerend naar een meer losse): 
o De docent fungeert als voorbeeld door voor te doen hoe onderzoek wordt 

uitgevoerd. (substituerende instructiestijl) 
o De docent geeft opdrachten om de leerlingen ervaringen te laten opdoen en erop te 

laten reflecteren. (activerende instructiestijl) 
o De docent laat de leerlingen zo veel mogelijk vrij en schept voldoende mogelijkheden 

de leerlingen vrij zelfstandig en zelfgestuurd onderzoekend te laten leren. 
(kapitaliserende instructiestijl).   

De docent dient wel steeds betrokken te zijn, voor feedback te zorgen, de leerlingen te 
motiveren en een voortdurende diagnose van het niveau van de leerlingen te maken om de 
begeleidingsstijl aan te passen (Van Petegem et al., 2003).  
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7. Door te zorgen voor samenwerking. Sociaal en samenwerkend leren kunnen belangrijke 
hefbomen zijn voor meer effectief onderzoekend leren (Schroeder et al., 2010). Het 
leerproces wordt versterkt, door feedback te geven realiseren ze een vorm van peer- review 
die belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek. Bij de samenstelling van groepen dient 
het uitgangspunt veiligheid en vertrouwen of gedistribueerde cognitie (indeling op basis van 
vaardigheden) te zijn. Door bij groepswerk aan te sturen op een taakverdeling kan er sprake 
zijn van een actieve rol van iedereen. 

8. Door  studiewijzers te maken om leerlingen te helpen toenemende vrijheidsgraden uit te 
bouwen. Een studiewijzer kan bijvoorbeeld fungeren als informatiedocument , als 
werkdocument  en als begeleidingsdocument. De eerste geeft de doelstellingen, de tweede 
bevat taken en aanwijzingen voor de leerling door de fasen van de empirische cyclus, de 
derde geeft begeleidingsaanwijzingen en gradaties in ondersteuning. 
 

9. Door aandacht voor evaluatie. Evalueren is een belangrijk onderdeel van onderzoekend 
leren, zeker omdat onderzoekend leren gestimuleerd moet worden. Het resultaat van de 
evaluatie is belangrijk voor het verder ontwikkelen en versterken van het zelfbeeld van 
leerlingen over hun kennis, vaardigheden en attitude inzake onderzoekend leren. Belangrijk 
is dat vooraf duidelijk is wat en waarom geëvalueerd gaat worden: verworven concepten en 
kennis? Vaardigheden en attitudes?  Combinatie of samenspel van kennis, vaardigheden en 
attitudes?  Afhankelijk van wat geëvalueerd wordt, zullen verschillende vormen het meest 
geschikt zijn: toetsen als evaluatie van het onderzoekend leren, vaardigheidsevaluatie 
(demonstratie van vaardigheden), presentatie van het onderzoek, commentaar van 
klasgenoten, gezamenlijke evaluatie, zelfevaluatie, portfolio. Belangrijk is dat verschillende 
evaluatiewijzen gebruikt worden om inzicht te krijgen in wat de leerlingen al begrijpen en 
kunnen om zo eventueel hun aanpak te wijzigen (Kuhltau et al., 2007) 

 

4.5.2.   Aandacht voor het metacognitieve aspect  
Een belangrijk onderdeel van onderzoekend leren is dat de leerling reflecteert op het leerproces en 
de onderzoeksresultaten. Dit gebeurt niet per se aan het eind van de cyclus: al in de uitvoerende fase 
wordt door het opbouwen van een wetenschappelijke redenering en de discussie van de 
verklaringen gereflecteerd op beide.  Door reflectie leert de leerling te focussen op het resultaat en 
de doelstellingen van wetenschappelijk onderzoek. Het mag niet zo zijn dat leerlingen op een 
procesmatige manier door het onderzoeksproces geleid worden waardoor zij geen oog hebben voor 
de inhoud en niet ontdekken dat het onderzoeksproces een unieke kans biedt om iets te weten te 
komen wat ze nog niet weten. Het kennen van de spelregels van wetenschappelijk onderzoek 
(andere dan in het dagelijks leven) moet ertoe leiden dat leerlingen een kritische houding 
ontwikkelen.  

Onderzoekend leren vergt een hoge mate van cognitieve regulering door de leerlingen: plannen, 
vooruitgang volgen, leerproces en kenniswinst evalueren.  Als de zelfregulerende vaardigheden van 
de leerling niet voldoende ontwikkeld zijn, vindt leren niet of nauwelijks plaats. Als leerlingen niet 
begeleid worden in de cognitieve regulering plannen en monitoren zij hun leertaken niet. De kans dat 
leerlingen niet weten wat ze tijdens het onderzoeksproces gedaan en geleerd hebben, is dan zeer 
groot. 
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Het doorlopen van de empirische cyclus biedt leerlingen de mogelijkheid met meer interesse, 
betrokkenheid, enthousiasme, doorzetting en focus betrokken te zijn.  De motivatie van leerlingen 
neemt toe als ze het gevoel hebben iets te kunnen en dat het zin heeft wat ze doen, als ze weten 
waarom ze iets moeten doen en als ze veilig voelen in de klas 

De docent fungeert als sturende en  corrigerende begeleider van het proces en staat tevens als 
onderzoeker model (modelling). De docent spreekt de taal van de onderzoeker, stelt zich op als 
onderzoeker en illustreert eigen onderzoekservaringen om als voorbeeld van de leerlingen te dienen, 
geeft de leerlingen activerende en reflectieopdrachten en geeft feedback op het gedrag en het werk 
van de leerlingen. Kortom, de docent zorgt ervoor dat de in de volgende paragraaf beschreven vijf 
dimensies in leren vorm krijgen.  (Graft&Kemmers, 2007 en Marzano&Miedema,2008).  

4.6 Onderzoekend leren in een didactisch model 
Leren in vijf dimensies van Marzano  en Miedema (2008) geeft een methode die zeer bruikbaar is  
voor de wetenschapslessen omdat deze niet specifiek voor vakken of lesuurgebonden activiteiten is 
en ingezet kan worden voor een procesmatige benadering zoals voor de wetenschapslessen zal 
gelden. De docent kan putten uit een grote hoeveelheid opdrachten die aansluiten bij de vijf 
dimensies waaruit deze methode bestaat.  
 
Marzano en Miedema beschrijven de vijf dimensies samen als een metafoor van wat er in de 
hersenen gebeurt als mensen aan het leren zijn; niet als vijf afzonderlijke processen maar als een 
samenspel.  De vijf  dimensies zijn volgens hen de noodzakelijke ingrediënten voor actief en 
authentiek leren en geven leerlingen de kans zich te ontwikkelen tot  actieve en zelfstandige 
lerenden. Deze  vijf dimensies zijn een positieve houding over het eigen leren, het verwerven en 
integreren van nieuwe kennis, het verfijnen en bijstellen van de geleerde kennis, het creatief 
toepassen van het geleerde en het ontwikkelen/leren van productieve leergewoontes. Het onderwijs 
dat geboden wordt, zal aandacht moeten besteden aan vijf dimensies. Het boek geeft per dimensie 
werkvormen, praktische aanwijzingen en adviezen die van pas kunnen komen bij de lessen waarin we 
leerlingen onderzoek te doen.  
 
De vijf dimensies met een korte toelichting zijn: 

Dimensie 1: Motivatie  

Hieronder verstaan Miedema en Marzano dat een omgeving geboden waarin de leerlingen een 
positieve houding en opvatting over het eigen leren en school kunnen ontwikkelen.  

Dimensie 2: Nieuwe kennis verwerven en integreren  

De opdrachten bij deze dimensie bieden de leerlingen de mogelijkheid nieuwe kennis te verwerven 
en deze op te nemen in hun leer- en onderzoeksproces. Het gaat hierbij om declaratieve (wat), 
procedurele (hoe) en conditionele (waar, wanneer, waarom)  kennis. De inhoudelijke kennis wordt 
opgebouwd vanuit eerdere ervaringen en voorkennis en uitgebouwd met de nieuwe kennis. De 
bedoeling is dat leerlingen door hun leeractiviteiten verbindingen tot stand brengen tussen oude en 
nieuwe kennis en hun kennis organiseren. Door op verschillende manieren aan te haken bij bekende 
kennis en daar een verdieping in aan te brengen, wordt de kennis onthouden en is deze oproepbaar. 
Het leren van vaardigheden gebeurt als volgt: kennismaken met de vaardigheid, uitproberen en tot 
slot met de eigen vorm oefenen zodat de vaardigheid geautomatiseerd wordt.  Dit heeft betrekking 
op de vaardigheden die de fasen in het onderzoeksproces  vormen.  
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Dimensie 3: Bestaande kennis verbreden en verdiepen 

Om kennis wendbaar te maken en zo in verschillende situaties op te roepen en in te zetten, moeten 
vaardigheden intensief geoefend worden. Denkvaardigheden als vergelijken, classificeren, 
abstraheren, induceren, deduceren, stellingen onderbouwen en analyseren van perspectieven en 
fouten kunnen zelfstandig in te zetten worden als  leerlingen de kans krijgen ermee te oefenen. De 
opdrachten bij deze dimensie zijn daarop gericht. 

 

Dimensie 4: Onderzoek doen 

Onderzoekend leren laat leerlingen de kennis toepassen door de wereld om hen heen te 
onderzoeken. Ze laten hierbij zien over welke inhoudelijke kennis en vaardigheden zij beschikken en 
ze integreren verschillende hogere denkvaardigheden in hun onderzoek.  Dimensie vier gaat ervan 
uit dat de onderzoeksopzetten betekenisvol zijn, dus dat voldaan is aan drie voorwaarden: de 
leerlingen moeten actief inhoudelijke kennis en vaardigheden toepassen,  het gaat over leertaken die 
van langere termijn zijn en er wordt een beroep gedaan op zelfstandig en leerlinggestuurd leren.  

Dimensie 5: Reflectie.  
Hoe worden leerlingen zich bewust van hun leren en hoe gaan ze nadenken over wat ze aan het doen 
zijn? Kritisch, creatief en zelfregulerend denken moeten deel gaan uitmaken van het denken en 
leren. De docent geeft de leerlingen de mogelijkheid naar hun eigen handelen te kijken door hierop 
gerichte opdrachten te geven. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 Figuur 12 Leren in vijf dimensies 

 

4.7  Samengevat in 10 principes voor het stimuleren van onderzoekend leren 
De Groof et al. (2012) geven op basis van de resultaten van hun reviewonderzoek 10 principes voor 
het stimuleren van onderzoekend leren. Deze zullen leidend zijn voor de ontwikkeling van het 
onderwijs aan vwoplus-leerlingen. De 10 principes zijn: 

1. Sluit aan bij de voorkennis en leefwereld van leerlingen  
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2. Creëer ruimte voor actieve deelname en herhaling 
3. Stem de onderwijsaanpak af op de graad van zelfsturing van leerlingen 

Een speelveld van  klassieke instructie, gestructureerd, begeleid en zelfstandig zoekend leren, 
afhankelijk van het niveau van zelfsturing van de leerling. 

4. Voorzie de leerlingen van interpretatieve, experimentele en reflectieve 
ondersteuning 
De leerkracht ondersteunt daar waar het nodig is op het gebied van kennis, onderzoeksvaardigheden 
en reflectie. 
 
 

5. Pas de  begeleiding en de ondersteuning aan en treed terug  
De leerkracht geeft minder instructie en zorgt voor sturing door introductie van coöperatieve 
werkvormen en ondersteunende leermiddelen. 

6. Gebruik verschillende doeltreffende evaluatievormen 
7. Denk en handel vakoverschrijdend (horizontale benadering) 

In het curriculum moet opgenomen zijn dat het onderwijs onderzoekscompetente leerlingen moet 
afleveren: nieuwsgierig en kritisch leerlingen die adequaat onderzoek kunnen opzetten om een 
probleem te onderzoeken en op basis van de aangeleverde data er conclusies uit kunnen trekken. Dit 
moet niet voorbehouden zijn aan een vak, maar er moet sprake zijn van samenwerking tussen vakken 
zodat de leerlingen door verschillende soorten vragen, via verschillende bronnen, in verschillende 
disciplines kan komen tot verschillende soorten output. Door samenwerking kunnen de vakspecifieke 
strategieën ingezet worden in andere settings dan het eigen vak.  

8. Ontwikkel leerlijnen voor onderzoekend leren door alle leerjaren (verticale 
benadering) 
Ervaring opdoen is belangrijk: door oefenen en herhalen leren leerlingen.  Nieuwe kennis en 
vaardigheden dienen zorgvuldig te worden gebouwd op bestaande kennis en vaardigheden, jaar na 
jaar. 

9. De leerkracht als innovator en onderzoeker 
De leerkracht heeft kennis van het wetenschappelijk onderzoeksproces en specifieke onderzoeks-
vaardigheden, van de didactiek en heeft een voorbeeldrol als onderzoeker. (modelling) 
Leerkrachten moeten goed op de hoogte zijn van het model van wetenschappelijk onderzoek  en 
moeten kunnen beoordelen en inschatten of een les geschikt is voor onderzoekend leren. Ook is het 
van belang dat leerkrachten het nut van onderzoekend leren inzien voor hun leerlingen. 

10. Werk aan een cultuur van onderzoekend leren. 
Het principe van onderzoekend leren moet opgenomen worden in de visie van de school en 
vervolgens uitgedragen worden. Naar een cultuur van onderzoekend leren: een samenspel van 
actoren en factoren zoals een visie op onderzoekend leren die door het hele team wordt gedragen, 
voorvechters in de school, beleidsmatige/strategische steun, vertrouwen, samenwerking, scholing en 
middelen en ruimte. 
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5.   Het ontwerpproces om te komen tot de gewenste lessenreeks 
 

Willen we de vwoplus- leerling opleiden tot de vwo’er die een wetenschappelijk onderzoekende 
houding ontwikkelt, dan moeten we komen tot een programma dat aan de in hoofdstuk 4 gegeven 
beschrijving voldoet. Een programma dus dat de leerlingen voorbereidt op een toekomst waarin zij  
op een zelfstandige, zelfverzekerde en verantwoorde manier de wereld om zich heen tegemoet 
treden en waarin zij op een wetenschappelijke manier verschijnselen en problemen benaderen. De in 
4.1.1 en 4.1.2 gegeven kenmerken van de leerlingen die de ontwikkeling tot de wetenschappelijk 
onderzoekende leerling doormaakt en de gekozen onderzoeksmethode (4.3), vormen de basis van de 
geformuleerde opdrachten en komen terug in de beoordelingsformulieren. De docenten gebruiken 
de criteria/aspecten om de leerling te beoordelen en de mentoren gaan na in hoeverre zij deze 
herkennen. De in 4.3 tot en met 4.6 beschreven principes vormen van de basis van de opdrachten, de 
didactiek en de rol van de docent. 

Omdat we voor de wetenschapsles de opdracht hebben de leerlingen zich te laten ontwikkelen 
vanuit nieuwsgierigheid en verwondering  en daarbij dienen uit te gaan van hun interesses en 
individuele keuzes hebben we ervoor gekozen in de brugklas onderzoekend leren als uitgangspunt te 
nemen. De leerling wordt in het basisonderwijs bij onderzoekend leren geconfronteerd met een 
verschijnsel of object/organisme dat nieuw is, maar aansluit bij de wereld van de kinderen. 
Verwondering en nieuwsgierigheid worden hier gestimuleerd door objecten en verschijnselen aan te 
bieden die net boven het kennisniveau van het kind zitten (zone van de naaste ontwikkeling 
(Vygotsky, 1978 in Graft&Kemmers, 2007) en die ze daarmee uitdagen en motiveren om ‘op 
onderzoek uit te gaan’.  Daar het voortgezet onderwijs meer dan het basisonderwijs een omgeving 
moet zijn waarin de leerling wordt uitgedaagd individuele interesses te volgen, kennismaakt met 
verschillende disciplines en de mogelijkheden krijgt individuele en creatieve processen op gang te 
brengen (Alexander) bieden we in eerste instantie geen onderwerpen aan, maar gaan we uit van de 
keuzes van de leerling.  

Het verschil tussen doel (kennis doorgronden door middel van onderzoek) en middel (het 
onderzoeksproces op zich) (Graft&Kemmers en Wessel e.a.) en het gegeven dat leerlingen eerst 
moeten leren hoe ze onderzoek moeten doen voordat ze effectief en efficiënt onderzoekend leren, 
brengen ons tot de keuze het eerste semester te wijden aan het onderzoeksproces op zich en het 
tweede aan het zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Wessel e.a. wijzen immers op het belang van 
kennis van het onderzoeksproces. Zij benadrukken dat procedurele kennis (het weten hoe) een 
aparte kennisbasis is die gelijkwaardig is aan vakinhoudelijke kennis. En omdat het kennis is, moet 
het volgens hen ook expliciet onderwezen worden. Daar leren, het vergaren van declaratieve, 
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procedurele en conditionele kennis, een intensief proces is (Leren in vijf dimensies), moeten we over 
voldoende tijd en oefenmogelijkheden beschikken om de leerlingen het onderzoekend leren onder 
de knie te laten krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen pas in het tweede leerjaar ontwerpend 
leren te behandelen. Ons doel is de leerlingen in de eerste twee leerjaren in te wijden in 
onderzoekend en ontwerpend leren zodat zij in het derde leerjaar in staat zijn beide empirische cycli 
zelfstandig te doorlopen.  

Het programma in het eerste semester zal daarom bestaan uit het met individuele onderzoeksvragen 
en door groepjes geformuleerde vragen doorlopen van de onderzoekscyclus volgens het 
‘Zevenstappenmodel’ van het Onderzoeksknooppunt. Het doel is dat de leerlingen zo leren hoe ze 
moeten onderzoeken. In het tweede semester gaan de leerlingen met (aangeboden) onderwerpen 
onderzoekend leren.  

5.1   Het ontwerpproces: de methode  
Voor de ontwikkeling van de lessen wordt vanaf de vijfde les het zevenstappenmodel (figuur 6, 
pagina 24) gebruikt voor de reflectie op de eerdere lessen en de ontwikkeling en introductie van de 
overige wetenschapslessen gedurende 2014-2015. Nagegaan wordt of dit model  in het te 
ontwikkelen curriculum het uitgangspunt en de basis van de lessen zal vormen. 

Tijdens het eerste semester leren de leerlingen het onderzoeksproces door individueel, in tweetallen 
of in groepjes met zelf bedachte vragen de eerste en later alle stappen te doorlopen. De 
(deel)opdrachten die gegeven worden, zijn afgeleid van Leren in vijf dimensies omdat deze methode 
zich leent voor het onderzoekend leren als doel en middel ( respectievelijk onderzoeken en kennis 
construeren). Het ‘onderzoekend leren’ bestaat in de wetenschapslessen van 2014-2015 uit het 
bedenken van vragen die niet zonder een onderzoek te beantwoorden zijn, het herkennen van 
voorkennis en aannames, het komen tot gerichte onderzoeksdoelen bij kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek, het bijhouden en vastleggen van bevindingen en informatie, het op waarde inschatten 
van bronnen en uitkomsten en het presenteren van de uiteindelijke resultaten.  

5.2    de rol van de docent   
Een zeer gestructureerde leeromgeving nodigt niet uit tot innovatie en creativiteit en kan ertoe 
leiden dat de leerling zich niet of weinig ontwikkelt. Dit betekent dat de leeromgeving en didactiek 
moeten aansluiten bij de kenmerken van de vwoplus-leerling.  De Groof et al. (2012) spreken van 
evenwicht dat noodzakelijk is voor onderzoekend leren: te weinig structuur en ondersteuning bieden 
kan ertoe leiden dat de leerlingen te weinig, niets of onjuiste inzichten verwerven en te veel 
ondersteuning zorgt ervoor dat er weinig tot geen sprake is van actieve kennisconstructie en 
zelfsturing. Voor de lessen van 2014-2015 is de rol niet expliciet weergegeven wel wordt ervan 
uitgegaan dat het om adaptief onderwijs gaat. Met het ontwerp en de evaluatie moet duidelijk 
worden welke rol de docent moet innemen en hoe hij de leerlingen kan beoordelen. 

Het beoordelen of de vwoplus-leerling in voldoende mate de wetenschappelijke onderzoekende 
houding heeft ontwikkeld of ontwikkelt, dient in eerste instantie tijdens de wetenschapslessen zelf te 
gebeuren. In het curriculum van dit vak zal met bijzondere aandacht voor de signaleringscriteria 
‘nieuwe stijl’ naar de opdrachten en leeromgeving zodanig moeten worden gekeken. De lessen 
moeten zo worden ingericht dat de leerlingen uitgedaagd worden en daadwerkelijk de kans krijgen 
om alle aspecten van een wetenschappelijke onderzoekende houding zichtbaar te ontplooien en te 
tonen.  
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Verschillende werkvormen en beoordelingsinstrumenten moeten ontworpen worden om vast te 
stellen hoe  de leerling beoordeeld kan worden op voornoemde houdingsaspecten en 
signaleringscriteria. Naast variatie in werkvormen is het van belang met de mate van sturing te 
variëren om te komen tot een te onderbouwen cijferbeoordeling voor het proces, het product en de 
houding van de leerling. Daarnaast kan er in Magister, indien onder de maat, een kruisje geplaatst 
worden bij de voor vwoplus- specifieke signaleringscriteria. Gedurende de wetenschapslessen in 
2014-2015 worden de signaleringscriteria in beoordelingsmodellen opgenomen om na te gaan in 
hoeverre ze praktisch werkbaar en determinerend zijn. 

5.3  Aandachtspunten voor de didactiek: leren in vijf dimensies 
 

Dimensie 1: De leerlingen maken eigen keuzes en ervaren dat ze in een leeromgeving acteren waarin 
het leren centraal staat en niet het uiteindelijke product.  

Dimensie 2: De wetenschapslessen bieden de leerlingen de mogelijkheid nieuwe kennis te verwerven 
en deze op te nemen in hun leer- en onderzoeksproces. Doordat de leerlingen zelf mogen bepalen 
wat hun onderzoeksvraag c.q.- onderwerp wordt, wordt de inhoudelijke kennis opgebouwd vanuit 
eerdere ervaringen en voorkennis en uitgebouwd met de nieuwe kennis. In het boek Leren in vijf 
dimensies staan opdrachten die erop gericht zijn voorkennis te activeren en de oude en nieuwe 
kennis te expliciteren. Het leren van vaardigheden gebeurt als volgt: kennismaken met de 
vaardigheid, uitproberen en tot slot met de eigen vorm oefenen zodat de vaardigheid 
geautomatiseerd wordt.  Dit heeft betrekking op de vaardigheden die de fasen in het onderzoeks-
proces  vormen. De leerlingen doorlopen de cyclus meerdere malen en moeten door reflecties 
zichtbaar maken wat ze gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben.  

Dimensie 3: Om kennis wendbaar te maken en zo in verschillende situaties op te roepen en in te 
zetten, moeten vaardigheden intensief geoefend worden. Denkvaardigheden als vergelijken, 
classificeren, abstraheren, induceren, deduceren, stellingen onderbouwen en analyseren van 
perspectieven en fouten worden meerdere malen geoefend.  Als we kijken naar de onderzoeks-
onderwerpen van de leerlingen , dus de inhoud, zal deze dimensie  tot nieuwe inzichten leiden. Door 
verbreden en verdiepen wordt kennis wendbaar voor de lerende. Dit kost wel veel tijd en inspanning. 
In het kader van de wetenschapslessen moet hierbij gedacht worden aan de 
onderzoeksvaardigheden en de onderzoeksonderwerpen.  

Dimensie 4: Onderzoekend leren laat leerlingen de kennis toepassen door de wereld om hen heen te 
onderzoeken. Ze laten hierbij zien over welke inhoudelijke kennis en vaardigheden zij beschikken en 
ze integreren verschillende hogere denkvaardigheden in hun onderzoek. In het kader van de 
wetenschapslessen komt deze dimensie volop aan bod. De leerlingen kiezen zelf de onderwerpen en 
doorlopen een onderzoekscyclus om te komen tot een beslissing, een oplossing van een probleem, 
een ontwerp, een verklaring, een definitie, een scenario of een systeemanalyse.   

Dimensie vier gaat ervan uit dat de onderzoeksopzetten betekenisvol zijn, dus dat voldaan is aan drie 
voorwaarden: de leerlingen moeten actief inhoudelijke kennis en vaardigheden toepassen,  het gaat 
over leertaken die van langere termijn zijn en er wordt een beroep gedaan op zelfstandig en 
leerlinggestuurd leren.  



42 
 

Dimensie 5: Kritisch, creatief en zelfregulerend denken moeten deel gaan uitmaken van het denken 
en leren. Door en tijdens de wetenschapslessen reflecteren de leerlingen op hun werk en zij 
ontwikkelen zo een eigen kennissysteem over onderzoek doen en onderzoekend leren. Als de 
leerlingen effectieve leer- en denkgewoontes kunnen ontwikkelen, is het doel van de 
wetenschapslessen bereikt. 

 

 

5.4  Het ontwerpproces: de uitgevoerde lessen 
Van 3 september 2014 tot en met 29 januari 2015 hebben de leerlingen van de drie vwoplus-klassen 
in wekelijkse lessen van 50 minuten (elke dinsdag het 7e lesuur)  een lessenreeks gevolgd. Deze 
lessen zijn gericht op het leren van de onderzoeksvaardigheden. Vanaf het tweede semester 
(beginnend op 3 februari) hebben ze twee lesuren per week (elke dinsdag het 7e en 8e lesuur). Deze 
lessen zijn gericht op het uitvoeren van onderzoeken. Met deze lessen en de evaluaties ervan 
worden de ‘wetenschapslessen nieuwe stijl’ voor de brugklas ontworpen.  
 
Dit ontwerpproces laat zich het best omschrijven als een repeterende cyclus, waarbij voorafgaand 
aan de te geven les steeds een van de betrokken docenten het initiatief nam om een concrete les te 
ontwerpen waarin de eerder besproken doelstellingen voor die les verwerkt waren. Vervolgens werd 
deze uitwerking, die vorm had gekregen in een lesbrief of powerpoint- presentatie, opnieuw 
bediscussieerd en eventueel bijgeschaafd. Hierna volgde dan de werkelijke les. Na afloop van die les 
gingen de wsl-docenten veelal direct een evaluatief gesprek met elkaar aan. Daarin werden de 
praktische ervaringen uitgewisseld en de nieuwe theoretische doelstellingen voor de volgende les 
gestipuleerd; waarmee de volgende ontwerpcyclus in gang werd gezet. Parallel daaraan maar wel 
degelijk van invloed op het ontwerpproces, waren de observatieverslagen van de mentoren die de 
wsl-docenten steeds iets later in hun bezit kregen.  

 
Voor de eerste vier lessen geldt dat er nog geen gebruik gemaakt werd van het in paragraaf 5.1 
genoemde ‘zevenstappenmodel’. Wel is er in de vijfde les teruggeblikt op de eerste vier lessen en is 
de inhoud van de lessen gekoppeld aan de fasen in het onderzoeksmodel van het 
Wetenschapsknooppunt. Voor de opdrachten die de leerlingen tijdens de lessen uitvoerden, is 
gebruik gemaakt van Leren in vijf dimensies. In paragraaf 4.2.1 is aangegeven dat de leerlingen 
wetenschappelijk gemaakt worden door ze onder te dompelen in een wetenschappelijke omgeving 
“attitudes towards science must change and teachers and students must become more verbally 
engaged in the study of science. Learning science means learning to talk science (Lemke, 1990, in 
Alexander, 2006, p 118). Om die reden zijn in de lessen onderzoeksbegrippen en -activiteiten 
geïntroduceerd, toegelicht en in opdrachten verwerkt. In de voorbereiding van de lessen is gezocht 
naar omschrijvingen en illustraties in de vorm van afbeeldingen en filmpjes. 

Voor de opdrachten die in groepjes, duo’s en individueel zijn uitgevoerd, zijn beoordelings-
formulieren ontwikkeld. Deze zijn erop gericht zichtbaar te maken in hoeverre de leerlingen voldoen 
aan de in paragraaf 4.1 geformuleerde houdingsaspecten. In de beoordeling wordt een waarde 
toegekend aan de houding, de reflectie van de leerling en de mate waarin de leerling zich aan de 
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opdracht heeft gehouden. De inhoudelijke component weegt het minst zwaar omdat de nadruk ligt 
op het onderzoeksproces en het ontwikkelen van vaardigheden.  

Hieronder beschrijven we de lessen in thema’s met de daarbij horende doelstellingen en begrippen. 
Voor de gedetailleerd uitgewerkte studiewijzer, alsmede het bij iedere les ontwikkelde materiaal 
verwijzen we naar  bijlage J. We beschrijven de eerste drie kwartalen, oftewel les 1 tot en met 23, en 
geven daarmee een beeld van de lessen die erop gericht zijn de leerlingen onderzoeksvaardig te 
maken (semester 1) en min of meer zelfstandig een onderzoek te laten uitvoeren. 

5.4.1 De leerlijn met onderliggende aspecten 
 
Deel I: ‘de leerling centraal en ‘De meest interessante vraag’ 
 
Beschrijving: 
In deze eerste fase van de wetenschapsles zoeken we het zo dicht mogelijk bij de leerlingen zelf. 
Door leerlingen (geblinddoekt) te confronteren met onbekende objecten maken we ze bewust van 
vragen die bij hen opkomen, van het feit dat ze daarbij gebruik maken van hun zintuigen en dat ze 
moeten oppassen met de neiging om te snel tot conclusies te komen. De leerlingen worden 
uitgenodigd om vragen te benoemen die betrekking hebben op henzelf. ‘Wat zou je over jezelf te 
weten willen komen?’ Met deze insteek hopen we enerzijds te bereiken dat de vragen voor de 
leerlingen zelf heel relevant zijn en anderzijds maakt het duidelijk hoe bekende zaken soms heel 
vanzelfsprekend lijken maar dat bij nadere analyse allesbehalve blijken te zijn. Maar wat bovenal in 
dit gedeelte van het curriculum heel erg wordt benadrukt, is hoe belangrijk het is om vragen te 
stellen. Het stellen van vragen, het jezelf verwonderen is de kern van waar het in de wetenschapsles 
omgaat.  

In de loop van dit thema blijven we steeds vanuit eigen interesse vragen benoemen. Wel wordt het 
onderzoeksterrein verruimd en verlaten we daarbij eerst het lokaal en daarna het schoolterrein. Het 
‘Ik’ staat centraal –en daarna het  ‘Ik in relatie tot mijn nieuwe school’ – en het ‘Ik in relatie tot de 
omgeving van mijn nieuwe school’.  

Na de eerste drie lessen gaan de leerlingen in groepjes van vier de vragen die ze tot dusver hebben 
bedacht bespreken. Ze worden aangespoord om vooral kritisch de vragen te bekijken en te bedenken 
met behulp van welke stappen ze tot een oplossing zouden kunnen komen. Vragen die met één 
enkel stapje zijn te beantwoorden kwalificeren we dan als wat minder interessant om ‘te 
onderzoeken’.   In gezamenlijkheid en met behulp van een mindmap om vast te stellen wat de 
leerlingen al weten en waar ze benieuwd naar zijn (dimensie 2 van Leren in vijf dimensies) moet ieder 
groepje met dit in gedachte de meest interessant vraag tot dusver aanwijzen. Het is deze vraag 
waarmee de leerlingen in groepsverband hun eerste onderzoek gaan uitvoeren.   

Lessen: 1 t/m 4 

Doelstellingen: Verbazen – verwonderen – stimuleren van het stellen van vragen.  

Belangrijke begrippen: (Nog niet van toepassing; NB. de ervaring gaat vooraf aan het jargon) 
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Deel II: ‘Kwalitatief onderzoek’ 
 
Beschrijving: 
Op basis van de meest interessante vraag uit deel I wordt nu het zevenstappenplan van onderzoek 
doen geïntroduceerd. Het wordt duidelijk dat we in deel I stap 1 en 2 van dat model hebben 
doorlopen en dat we verder kunnen gaan met stap 3: het zogeheten ‘opzetten van het onderzoek’. 
De docent legt voor dit eerste onderzoek wel een paar eisen vast. Zo moet men, om tot een 
antwoord op hun onderzoeksvraag te komen, gebruikmaken van een deskundige. Met een 
deskundige bedoelen we dan de voor het onderzoek inhoudelijk meest relevante docent die aan de 
school is verbonden. Met hen moeten de leerlingen zelfstandig afspraken maken voor een interview. 
Door de inzet van deze deskundige  dwingen we de leerlingen min of meer in de richting van wat we 
kwalitatief onderzoek noemen en ook als zodanig benoemen en bespreken. Extra aandacht geven we 
daarbij aan wat goede vragen zouden kunnen zijn voor het interview. Het interview moet worden 
vastgelegd en het hele werkproces (stap 4 ‘uitvoeren van onderzoek’) en de eventuele conclusie 
(stap 5)  moet door iedere groep uiteindelijk ten overstaan van de rest van de klas worden 
gepresenteerd (stap 6). Ook de vaardigheid van het presenteren wordt daarom behandeld. En om 
het stappenplan compleet te maken met de 7e stap (verdiepen / verbreden) verwachten we van de 
presenterende groep ideeën voor vervolgonderzoek, van de rest van de klas dat ze m.b.v. een 
kijkwijzer kritisch de presentatie analyseren en beoordelen, en probeert de docent die het 
eindoordeel geeft, de kern van ieder onderzoek te conceptualiseren en verbanden te leggen met 
andere concepten en andere contexten. 
 

Lessen: 5 t/m 8 (9) 

Doelstellingen: Meest interessante vraag omzetten in interviewvragen 

Belangrijke begrippen: - zevenstappenplan 
- Kwalitatief onderzoek 
- interview 

Bijzondere faciliteiten: Voorbeelden van interviews 

Informeren van docenten 

Beoordeling - groepspresentatie (beoordeling door klasgenoten en docent) 

- verzorging/vastlegging in schrift 

Bijzondere faciliteiten: Schrift voor het vastleggen van alle informatie (dateren) 

Voorwerpen 

Buiten het lokaal 

Beoordeling Geen 

Wel in de gaten houden hoe de leerlingen met hun schrift omgaan 

Rol van de docent Opdrachten geven zonder toelichting.  

Observeren hoe de leerlingen het oppakken  
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- cijfer en signalering 1e rapport 

Rol van de docent - Toelichting van het zevenstappenmodel en voorbeelden 
geven 

- Klassengesprek over onderzoek doen en op deze manier 
leerlingen laten ontdekken wat ze al weten en doen 

- Voorbeelden van interviews laten zien 

- Overzicht van docenten geven en mogelijke combinaties van 
vragen en docenten geven 

- Kort instrueren hoe en wanneer het interview afgesproken en 
afgenomen kan/moet worden. 

- Docenten instrueren en verzoeken om medewerking 

- Aangeven wat en wanneer gepresenteerd moet worden 

- Verslaglegging door leerlingen volgen 

 
 
Deel III: ‘Kwantitatief onderzoek’ 
 
Beschrijving: 
Omdat de leerlingen nu een idee hebben van wat we onder kwalitatief onderzoek verstaan, dat heet 
een onderzoek naar meningen / opvattingen, brengen we het ter verdere verduidelijking meteen in 
contrast met het kwantitatief onderzoek: het onderzoek waarbij metingen en cijfermatig inzicht tot 
een antwoord op de vraag leiden. In eerste instantie doen we een paar klassikale testjes om onszelf 
bewust te maken van de eigen perceptie en de beperkingen daarvan. Leerlingen moeten daarbij 
observeren en merken dat wanneer ze dat gestructureerd doen, hetgeen een observatie kenmerkt, 
ze informatie gaan filteren. Op bepaalde zaken wordt gelet maar andere verbluffende zaken blijven 
onopgemerkt. Hieruit en in relatie tot de twee soorten onderzoek die we nu kennen, gaan we dieper 
in op betrouwbaarheid van observaties en de begrippen subjectief en objectief. 
De leerlingen worden uitgenodigd om een interessante vraag te bedenken waarvoor ze moeten gaan 
meten, tellen en observeren. Tijdens de les doorlopen de leerlingen een aantal controlevragen om 
erachter te komen of hun vraag geschikt voor onderzoek is, wat ze willen weten, wat ze al weten, 
wat het onderzoeksproces inhoudt (dimensie 2 en 3 van Leren in vijf dimensies). Nog nadrukkelijker 
dan voorheen stellen we een aantal criteria vast waaraan een goede onderzoeksvraag moet voldoen. 
Dit onderzoek wordt in tegenstelling tot het voorgaande individueel uitgevoerd en wordt vastgelegd 
in en beoordeeld op basis van een onderzoeksverslag.  
 
Als afsluiting van dit derde deel volgt voor alle vwoplus leerlingen in de collegezaal een lezing door 
een wiskundedocent over het onderwerp statistiek. In de les daarna kan de wsl-docent met de 
leerlingen deze nieuwe inzichten in algemene zin proberen te vertalen naar de mogelijke validiteit 
van de eerder getrokken conclusies.  
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Lessen: 9 t/m 12/13 (14) 

Doelstellingen: Onderzoeksverslag – Betrouwbaarheid – kritische houding naar 
onderzoeksopbrengsten – deductief redeneren 

Belangrijke begrippen: - Perceptie  
- Observeren  
- Subjectief 
- Objectief  
- Kwalitatief onderzoek 
- Kwantitatief onderzoek 

Bijzondere faciliteiten: - Lezing statistiek in collegezaal 
- Voorbeelden van perceptie 

Beoordeling  - Verslag van het kwantitatieve onderzoek 
- Houdingsaspecten blijkens reflecties van de leerling zelf 

en de docent en de uitwerking van het onderzoek 
- Cijfer en signalering 1e rapport 

Rol van de docent - Voorbeelden geven 
- Leerlingen laten ervaren of en hoe ze bevooroordeeld 

zijn en dingen aannemen 
- Uitleggen wat de begrippen inhouden 
- Volgen of de leerlingen een onderzoekswaardig 

onderwerp kiezen (niet sturen/ingrijpen) 
 
 
Deel IV: ‘Bronnengebruik’ 
 
Beschrijving: 
In dit derde onderzoek doorlopen we opnieuw het zevenstappenplan maar dan wel aan de hand van 
een gedegen onderzoeksvraag waarvoor we ditmaal allerlei bronnen, behalve een expert, kunnen 
raadplegen. Creativiteit ten aanzien van de bronnen en wat bronnen zouden kunnen zijn wordt 
gewaardeerd. De vraag zelf mag niet eenledig zijn te beantwoorden: de leerling moet aantoonbaar 
gedwongen zijn om een paar stappen te maken vooraleer hij de vraag kan beantwoorden. We 
hebben het hier over hoofd- en deelvragen. Dit is overigens voor het eerste dat de leerlingen 
nadrukkelijk gebruik mogen maken van internet en dat vraagt om enige bezinning op wat voor soort 
bronnen en informatie we via internet allemaal tegen kunnen komen. Hoe kun je bepalen of je met 
een betrouwbare bron te maken hebt? Of wat zijn doorgaans aanwijzingen dat je de verstrekte 
informatie extra kritisch moet bekijken. Tegen het einde van het proces, bij wijze van een soort 
collegiale consultatie, geven de leerlingen in duo’s commentaar op elkaars bronnenonderzoek. De 
ontvangen kritiek kan naar eigen inzicht worden verwerkt of genegeerd,  maar de ontvangen 
reflectie is sowieso een bijlage bij het eigen onderzoeksverslag. Op dit punt in het programma zal 
meer dan voorheen duidelijke worden hoe het met de motivatie en het doorzettingsvermogen van 
de leerlingen zit.  
 

Lessen: 14 t/m 16 (17) 



47 
 

Doelstellingen: Bedenken van een goede onderzoeksvraag /Innovatieve 
oplossingen promoten – kritische houding naar bronnen. 

Peer-consultatie 

Belangrijke begrippen: - Soorten bronnen 
- Betrouwbaarheid bronnen 
- Hoofd- en deelvragen 
- Subjectief  
- Objectief 
- Hoofd- en deelvragen 

Bijzondere faciliteiten: - Bibliotheek / Mediatheek 
- Internet 

Beoordeling - Verslag van het bronnenonderzoek 
 Een klasgenoot heeft het verslag voorzien van 

commentaar en tips ter verbetering. 
 Leerlingen hebben de eerste en de tweede versie + het 

commentaar ingeleverd 
- Houdingsaspecten tijdens de les en op basis van eigen 

reflectie van de leerling en de reflectie van de docent 
- Cijfer en signalering 2e rapport 

Rol van de docent - Over eigen onderzoeken vertellen 
- Klassengesprek over bronnenonderzoek en de waarde 

van bronnen 
- Aansturen van de peer-consultatie door instructie over 

de opdracht 
 
Deel V: ‘Proefjesmarkt’ (start 2e semester) 
 
Beschrijving: 
In deel V krijgt de wetenschapsles even een bètawetenschappelijk accent. De leerlingen wordt 
gevraagd om in tweetallen interessante vragen te bedenken die ze met een relatief eenvoudig 
praktisch experiment zouden kunnen beantwoorden. Hier komt dimensie 4 van Leren in vijf 
dimensies naar voren: de leerlingen moeten op zoek gaan naar een onderwerp waarvoor ze zelf 
uitzoeken welke theorie eronder zit en hoe deze getoond kan worden. Dit experiment moet 
meerdere keren kunnen worden herhaald en binnen veilige kaders aan alle vwoplus-klassen  worden 
gedemonstreerd. Dat laatste krijgt dan vorm in wat we de proefjesmarkt noemen. Hierbij 
presenteren en demonstreren steeds een aantal duo’s hun experiment gedurende een bepaalde tijd. 
De rest van het publiek bestaande uit  alle andere vwoplus-leerlingen uit de brugklas, de wsl-
docenten en andere geïnteresseerden kunnen dan vrij rondkijken. In aanloop naar de proefjesmarkt, 
bekijken we in de klas tv-programma’s waarin dergelijke practica worden uitgevoerd. We komen ook 
te spreken over de vermoedelijke uitkomst van de proefjes oftewel de hypothese,  en we hebben het 
over het belang van de herhaling bij zulke experimenten (validiteit van opbrengst). 
 

Lessen: 16 t/m 18 (19)  (tweede semester) 

Doelstellingen: - Vanuit eigen interesse komen tot een 
proef/demonstratie 
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Belangrijke begrippen: - Hypothese 
- Practicum 

 
Bijzondere faciliteiten: - Collegezaal 

- Geluidsinstallatie en microfoon 
- laptops 
- Tafelopstelling als kraampjes 
- Thermosflessen warmwater en emmers voor vervuild 

water.  
 

Beoordeling  - Observaties van de voorbereiding en de uitvoering om 
een beeld te krijgen van de houdingsaspecten 
 

Rol van de docent - Opdracht geven en toelichten: voorbeelden geven en 
benadrukken dat de proef meerdere malen uitgevoerd 
moet kunnen worden. 

- Uitvoering organiseren: wie voert wanneer uit 
- Observaties: aanmoedigen, beoordelen en sturen 

 
Deel VI: ‘Historie verfilmd’ 
 
Beschrijving: 
Met de opdracht ‘historie verfilmd’ bepaalt het actuele aanbod van bioscoopfilms eigenlijk de 
inhoud. Een film waarin een historisch onderwerp centraal staat, wordt door de leerlingen kritisch 
bekeken en getoetst op zijn historische correctheid. Ieder jaar zal dit dus weer een andere film 
betreffen, we willen immers aansluiten bij de actualiteit en bovenal de ervaring van onderzoek doen 
niet laten degraderen tot het routinematig uitvoeren van kant-en-klare projecten. Het onderzoek 
moet steeds als ongerept terrein aanvoelen; en dat geldt zowel voor de leerling als voor de docent. 
(Ten tijde van deel VI was dit jaar de film Michiel de Ruyter net uitgebracht en vormde daarmee een 
perfecte aanleiding voor een vergelijkend onderzoek.)  
 
Wanneer het onderwerp bekend wordt gemaakt, verdeelt de docent de klas in groepjes van drie. 
Hierbij let de docent er bewust op dat niet steeds dezelfde mensen samenwerken, zo blijven ze met 
zoveel mogelijk verschillende mensen in dialoog en voorkomen we de bekende vriendengroepjes. 
Binnen deze teams oriënteren ze zich, conform het zevenstappenplan op wat ze allemaal al weten en 
wat ze graag zouden willen weten (dimensie2). Dit verwerken ze in  een mindmap. Hierbij wordt om 
de zoveel minuten de mind-map doorgegeven en aangevuld om ook kennis te nemen van wat de 
ander groepen al wisten en zich afvragen. Na dit gedeelte worden de mindmaps klassikaal besproken 
en probeert de docent samen met de leerlingen  de vragen in acht categorieën te rubriceren. Na 
afloop worden deze categorieën over de groepen verdeeld. Iedere groep heeft daarmee een 
specifieke invalshoek (techniek; kunst; politiek; gezondheid, enz.) van waaruit zij het onderwerp gaan 
bestuderen (dimensie 3). Nu wordt het van belang om een aantal relevante deelvragen te 
formuleren; de hoofdvraag is min of meer al gegeven, namelijk in welke mate de historische 
werkelijkheid correct wordt weergeven én wat deze periode in de geschiedenis een gouden maakte..  
 
De groepen gaan op onderzoek uit vanuit een invalshoek die uitnodigt tot onderzoek doen (dimensie 
4): de leerlingen bedenken een vraag die hen dwingt op zoek te gaan naar specifieke informatie. De 
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deelvragen monden na gedegen bronnenonderzoek uit in artikelen die aan vooraf gegeven criteria 
voldoen.  Halverwege dit onderzoek vindt het filmbezoek in de bioscoop plaats. De film fungeert als 
bron en is onderwerp van de vergelijking met de werkelijkheid. Aan het eind of tegen het eind van 
het onderzoek gaan de leerlingen naar een stad die aansluit bij de film. Het doel hiervan is het 
onderwerp af te sluiten op een leuke en ontspannen wijze en/of het kan fungeren als een bron. 
 
Alle informatie moet uiteindelijk op een bijzondere manier worden gepresenteerd. Zo kunnen alle 
artikelen en recensies worden samengevoegd op een door de leerlingen zelfgebouwde website of in 
de vorm van een krant. Een artikel kan daarbij ook de vorm krijgen van een spotprent of een 
kruiswoordpuzzel. De individuele bijdrage van de leerlingen blijft zichtbaar doordat ze 
eindverantwoordelijk blijven voor bepaalde deelvragen (artikelen). Als groep worden ze beoordeeld 
op grond van de groepsprestatie, de uiteindelijke klassenpresentatie en de reflecties op het proces 
 
 
 
 
 

lessen 20 t/m 30 

Doelstellingen: De leerlingen koppelen aan een op dat moment actuele film een 
onderzoek dat leidt tot een vergelijking (werkelijkheid-film) en 
een uitwerking van een deelonderwerp.  

De leerlingen bepalen zelf wat de onderzoeksvragen en de 
onderzoeksmethoden zijn. 

Belangrijke begrippen - Betrouwbaarheid 

- Vergelijking/realisme 

Bijzondere faciliteiten: - De film 

- Excursie naar een op de film aansluitende plaats (met een 
museum) 

- Faciliteiten voor een website/krant 

Beoordeling - Groepsuitvoering: proces en product 

- Klassenuitvoering: proces en product 

- Reflecties van leerlingen en docent 

- Verzorging van de map/het schrift 

- Cijfer en signalering 3e rapport 

Rol van de docent - Onderwerp introduceren 
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- Opdrachten verstrekken en verloop controleren 

- Groepen formeren 

- Proces volgen (door wekelijkse reflecties en observaties) 
en de tijd in de gaten houden (wanneer is het werk af?) 

- De klassenpresentatie sturen (28/29 leerlingen moeten 
tot een product komen) 

- Kritische beoordeling op de houdingsaspecten 

 
 
In het volgende hoofdstuk worden op basis van de reflecties en evaluaties de resultaten en de 
conclusies beschreven. Uiteraard leiden deze tot  het uiteindelijke ontwerp. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.  Het ontwerponderzoek: de resultaten  
 

Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben de drie vwoplus- klassen de in 5.4 beschreven 
wetenschapslessen gevolgd: het eerste semester één lesuur per week, het tweede semester twee 
lesuren per week. De drie wsl-docenten hebben de lessen voorbereid en nabesproken, de drie bij de 
klas betrokken mentoren hebben alle lessen bijgewoond en geobserveerd op leerlingen- en 
docentengedrag en het programma. Wekelijks hebben de mentoren beoordelingsformulieren 
ingevuld.  Halverwege het tweede semester (12 mei 2015) hebben de docenten (hieronder 
aangeduid met d1, d2 en d3)  en de mentoren (hieronder aangeduid met m1, m2 en m3) 
vragenlijsten ingevuld. De gestelde vragen met de gegeven antwoorden vormen bijlagen G 
(mentoren), H (docenten) en I (leerlingen). 

De betrokken leerlingen hebben bij alle opdrachten een reflectie ingevuld of geschreven. Van de 86 
leerlingen hebben er 30 leerlingen op 14 april in de mediatheek een enquête ingevuld (zie bijlage…). 
Deze groep bestond uit 17 leerlingen die op basis van hun schoolprestaties (tot dan toe) als sterk 
werden beschouwd en 13 andere die op dezelfde gronden als zwak werden gekwalificeerd. De 
resultaten van deze enquête worden gegeven in paragraaf 6.1.1 en 6.2. 
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Gedurende het schooljaar zijn de leden van de denktank en de PLG geïnformeerd over de invulling 
van de lessen en de daaraan gekoppelde doelen. Zij zijn betrokken bij de besluiten die genomen zijn 
voor de implementatie in 2015-2016 en de voortgang van de ontwikkeling van de wetenschapslessen 
in het tweede en derde leerjaar van vwoplus. 

In de volgende paragrafen geven we de resultaten per deelvraag om te komen tot het antwoord op 
de vraag wat de uitgangspunten moeten zijn van het curriculum dat schooljaar 2015-2016 in de 
brugklas wordt ingevoerd. We gaan achtereenvolgens in op de kenmerken en beoordeling van de 
leerling, de te gebruiken methode en de rol van de docent, de leerlijn en opdrachten en tot slot de 
eisen waaraan voldaan moet worden wat de materialen en organisatie betreft. 
 

6.1 Wat kenmerkt de wetenschappelijk onderzoekende leerling? 
In hoofdstuk 4 is beschreven over welke eigenschappen de vwoplus-leerling op het Norbertuscollege 
moet beschikken en welke aspecten volgens het wetenschappelijk werkveld van groot belang zijn 
wanneer we spreken over een wetenschappelijke onderzoekende houding. De literatuurstudie, de 
observaties van de mentoren en de door de mentoren en docenten ingevulde vragenlijsten maken 
duidelijk  op welke kenmerken van een leerling het programma een beroep moet doen. We gaan 
hierbij uit van de vijf door de PLG geformuleerde signaleringscriteria (zie 4.1.1)en de zes 
houdingsaspecten van Van der Rijst (zie 4.1.2).  

De docenten en mentoren hebben schriftelijk gereageerd op de vraag of het programma laat zien dat 
het erop gericht is zichtbaar te maken dat de leerling een wetenschappelijke houding ontwikkelt. De 
volgende drie deelvragen zijn daarbij gesteld: “In hoeverre heeft het programma mogelijkheden vast 
te stellen in hoeverre de leerling over de signaleringscriteria beschikt?’, “Hoe krijgt volgens jou de 
leerling de kans de wetenschappelijke houding te laten zien?” en “In welke opzichten leidt het 
programma ertoe dat de leerling wetenschapsvaardigheden ontwikkelt (denk daarbij aan 
wetenschappelijke taal, procedures en houding)?”  

De mentoren werken al enkele jaren met de signaleringscriteria en geven aan dat de criteria het 
mogelijk maken vast te stellen in hoeverre de leerlingen eraan voldoen. “De leerlingen worden 
geactiveerd om door te denken.  Waarom is iets zoals het is, of is het wel zoals het lijkt te zijn? Dit is 
best lastig voor leerlingen van 12 jaar. Sommigen haken af en laten het erbij zitten. De meesten zien 
gaandeweg wat de bedoeling is van dit proces en vinden het een uitdaging om door te blijven denken.  
De leerlingen leren te associëren en kritisch met informatie om te gaan”(m1). M2 gaat op elk 
criterium in en bevestigt dat zij door het programma waarneemt wat de leerlingen kunnen en wat 
van hen verwacht wordt. “Door het aanreiken van uitdagende en interessante  onderwerpen (op 
hoog niveau)  werden de leerlingen echt getriggerd en verder zijn voor de hand liggende zaken en  
eenvoudige manieren van antwoorden vinden  bewust achterwege gebleven en geadviseerd niet te 
gebruiken”(m2). M3 formuleert het als volgt:  “De leerlingen worden door de wetenschapslessen in 
staat gesteld om te laten zien wat zij in huis hebben. Ze mogen zelf op onderzoek uitgaan en laten 
ook zien hoe zij dit zelf zouden uitwerken. Hierbij laat de leerling door middel van feedback geven aan 
anderen en zelfreflectie zien dat hij aan al deze competenties voldoet. Echter zal een intelligente 
leerling zich soms niet geroepen worden door de wetenschapslessen. Hij/zij is meer gebaat bij regulier 
vwo-onderwijs.” 
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De drie docenten hebben de signaleringscriteria ervaren als bruikbaar en herkenbaar. De niet bij het 
ontwerponderzoek betrokken docent (d2) geeft aan dat hij dat hij ze kan gebruiken “door samen met 
hun mentor de mogelijkheid te krijgen de leerlingen in hun individuele ontwikkeling, het groepsproces 
te observeren en a.d.h.v. de verslagen de vooruitgang ( stilstand en evt. terugval) te constateren.” De 
twee docenten die bij het ontwerp betrokken zijn, gaan op de criteria in en geven per criterium aan 
hoe zij vaststellen of een leerling eraan voldoet. Volgens d1 en d3 wordt intelligentie bepaald door 
de diepgang en de mate van abstractie en wordt doorzettingsvermogen zichtbaar als de leerling 
doorgaat als het moeilijk is en laat zien te willen begrijpen en bereiken. Motivatie wordt voor beiden 
zichtbaar door de reacties, aanpak en kwaliteit van de uitvoering. Het samenwerken was onderdeel 
van het programma en problemen daarin vormen een goede indicator. 

Wat de houdingsaspecten van Van der Rijst betreft, komen mentoren en docenten ook tot 
herkenning. Wel is zichtbaar dat de twee bij het onderzoek betrokken docenten deze meer 
expliciteren. Omdat de mentoren niet bij het ontwerpproces betrokken zijn en niet op de hoogte zijn 
van de houdingsaspecten, is het belangrijk hun oordeel te weten. M 3 reageert als volgt: “De leerling 
kan al deze vaardigheden aanleren tijdens de wetenschapslessen mits de leerling zich hiervoor 
openstelt. Door middel van de onderzoekjes die ze dit jaar hebben uitgevoerd krijgen zij de kans om te 
bereiken, weten en begrijpen. In de feedbackrondes hebben de leerlingen laten zien dat ze kritisch 
kunnen zijn op elkaar en op zichzelf. Er is eventueel nog winst te behalen met betrekking tot 
innoveren en delen van de kennis.” M1 geeft aan dat de houdingsaspecten en de verschillen tussen 
leerlingen zichtbaar worden en schrijft: “De opdrachten die de leerlingen krijgen zijn uitdagend en 
geven niet direct een antwoord. Om tot een antwoord of uitwerking te komen moeten diverse 
stappen genomen worden. Dat is een uitdaging voor de leerlingen, ze zijn hier niet aan gewend en dit 
kan tot onzekerheid leiden.  Leerlingen zijn resultaatgericht en willen graag snel  tot een antwoord 
komen. Nu worden ze gedwongen om stapsgewijs een proces te doorlopen en inzichten te 
verwerven.”  M2 oordeelt als volgt per aspect:   

- “te weten. Putten uit reeds verworven kennis en “opfrissen” veelal  via PPTs 
- te begrijpen. Zelf op onderzoek uit gaan ofwel thuis ofwel op school 
- te innoveren. Zoveel mogelijk de mogelijkheid krijgen onderzochte  zaken ook daadwerkelijk 

te presenteren op manieren die vernieuwend zijn. 
- te bereiken. De vrijheid om die onderwerpen te onderzoeken die hem/haar 

uitdagend/interessant lijken en daar toegewijd/gemotiveerd  aan te werken 
- te delen. Eén van de pijlers, die van samenwerking, maakt het erg logisch dat leerlingen erg 

veel met elkaar en hun docent  delen. Zonder delen komt geen enkele leerlingen tot een 
optimaal resultaat, zo is gebleken. Leerlingen maken elkaar  hierdoor beter . 

- kritisch te zijn. Heel nadrukkelijk wordt bij elk onderzoek gevraagd het werk van een  ander 
(groepje) kritisch te bekijken zodat  het product (en indirect het samenwerken) verbetert.” 

 
Op de vraag in welk opzicht het programma ertoe leidt dat de leerling de criteria en 
houdingsaspecten ontwikkelt, is door m3 als volgt gereageerd: “Het programma van de 
wetenschapslessen draagt enorm bij aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke procedures en 
houding van de leerlingen. Dit is ook terug te zien tijdens de andere lessen. De leerlingen stellen 
betere vragen aan elkaar en aan zichzelf. Tevens zijn ze meer gemotiveerd om dingen te weten te 
komen. Wellicht zou er in het lesprogramma nog meer aandacht besteed kunnen worden aan de 
wetenschappelijk taal die gebruikt dient te worden. Echter beschikken de meeste vwo+ leerlingen 
over een prima zakelijk taalgebruik.” De niet bij het ontwerp betrokken docent reageert als volgt op 
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de vraag hoe de ontwikkeling bereikt wordt: “Door de in moeilijkheid / opbouwende , complexere 
aanpak van de opdrachten.” De ontwerpende docenten gaan bij deze vraag in op de begrippen en 
procedures die expliciet in de lessen gebracht worden en het feit dat de leerlingen de 
onderzoeksfasen moeten doorlopen:  “de wetenschappelijke houding wordt impliciet manifest en 
ontwikkeld tijdens het doorlopen van het zevenstappenplan. Daar waar relevant worden de 
houdingsaspecten expliciet benoemd / behandeld.”(d1) “ De opgeroepen of op te roepen 
nieuwsgierigheid en keuzevrijheid dwingen de leerling na te denken en keuzes te maken. Niet 
onderzoeken is geen optie.”(d3) 
 
Tijdens een bijeenkomst van de PLG op 7 april 2015 zijn de signaleringscriteria en houdingsaspecten 
van Van der Rijst ter herkenning beschreven aan de leden. Gevraagd is of zij de criteria en 
houdingsaspecten herkennen en bruikbaar vinden voor de didactiek van compacten&verdiepen en de 
beoordeling van de leerlingen. Hierop is met instemming gereageerd. 

Op basis van de vergelijking van de signaleringscriteria met de houdingsaspecten  stellen we vast dat 
de signaleringscriteria van de PLG vwoplus hun beslag moeten krijgen in de te ontwerpen 
wetenschapslessen. De  aspecten van de wetenschappelijke onderzoekende houding worden daarin 
integraal opgenomen en zullen leidend zijn in de ontwikkeling van de lessen en de beoordeling van 
de leerlingen.  We behouden het intelligentiecriterium als  belangrijke indicator om problemen met 
de potentiële capaciteiten in het algemeen te duiden. Het willen begrijpen en het willen bereiken, 
vallen voor wat de signaleringscriteria betreft onder de noemer ‘doorzettingsvermogen’, maar 
worden daarbij separaat benoemd en krijgen binnen het curriculum van de wetenschapsles wel een 
autonome implementatie. Tot slot voegen we een zesde criterium aan de lijst van signaleringscriteria 
toe die betrekking zal hebben op de noodzakelijke kritische houding.  

 

 

De vergelijking van beide beoordelingsinstrumenten leidt tot de volgende gevolgtrekkingen voor de 
inhoud van de wetenschapslessen en de beoordeling van de leerlingen. 

Kenmerken van 
de vwoplus 
leerling. 
 
 (Vwoplus PLG) 

Aspecten van een 
wetenschappelijk 
onderzoekende 
houding. 
(Van der Rijst) 

Gevolgtrekkingen 
 t.b.v. het curriculum voor de Wetenschapsles – het ontwerp. 
 

 
 
 

intelligentie 

   
 

X 

Handhaven als signaleringscriterium, met het besef dat het een 
voorwaarde is om tot een goede wetenschappelijke onderzoekende 
houding te komen. 

 
 

Motivatie 

 
 

Willen weten 

Binnen het programma voor de wetenschapsles moet de  
verwondering worden aangemoedigd evenals het stellen van 
vragen.  Verder is het van belang  te benadrukken hoe zinnig en leuk 
het is om dat te doen. Hierbij is het van groot belang dat de leerling 
zelfsturend is qua inhoud. Dat maakt de stof die hij/zij onderzoekt 
voor hen levensecht en relevant is. 

 
 
 

 
 

Willen begrijpen 

Via onderzoek proberen te komen tot een volledig begrijpen en dat 
op enig moment ook toetsen.  Doelbewust nastreven dat iedereen 
in voldoende mate getest wordt, d.w.z. ‘moeilijk moet’ onder meer 
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Doorzettings-

vermogen  
 

Willen bereiken 

om enige frustratie te ervaren. Daarbij monitoren of men ook bij een 
moeizamer werkproces weet door te zetten of juist afhaakt.  

 
 
 

Samenwerking 

 
 
 

Willen delen 

Naast individuele werkvormen om voldoende de persoonlijke 
capaciteiten in beeld te krijgen wordt er van de leerlingen verwacht 
samen te kunnen werken en daarnaast voldoende communicatief 
vaardig te zijn om eigen bevindingen over te brengen op de 
medeleerlingen. 

 
Creativiteit 

 
Willen 

innoveren 

Ruimte bieden aan en accepteren dat leerlingen alternatieve 
benaderingen prefereren boven die van de docent. De leerling 
wordt zelfs expliciet uitgenodigd om zijn creativiteit te tonen. Dit 
vereist overigens wel een enige mate van lef volgens Van Rijst en dat 
herinnert ons aan het ‘Courage en Caring’ van Webb. 

 
(Kritisch 

vermogen) 
 
 

 
Willen 

bekritiseren 

Dit aspect ontbreekt als signaleringscriterium en  zal  alsnog moeten 
worden toegevoegd. Temeer omdat het mogelijk het meest 
essentiële kenmerk is van de onderzoekende houding. 
 
Hieronder rekenen we de dispositie om niets als vanzelfsprekend te 
beschouwen. 
Het vermogen om kritisch op zichzelf te reflecteren , op het 
onderzoeksproces, op de verkregen resultaten en op die van een 
ander. Het programma voor de wetenschapsles zal alle facetten van 
deze kritische houding moeten benoemen en toetsen.  

Figuur 13 vergelijking en gevolgtrekkingen 

Het feit dat alle docenten die lesgeven aan de vwoplus-leerlingen al gebruik maken van de 
signaleringscriteria betekent dat deze leerlingen vanaf nu bij alle vakken beoordeeld kunnen worden 
op de mate waarin zij een wetenschappelijke onderzoekende houding ontwikkelen. De 
signaleringscriteria zijn nu immers gekoppeld aan de houdingsaspecten zoals Van der Rijst ze 
geformuleerd heeft. Op de drie rapporten van de leerlingen staan de cijfers die ze in rapportperiode 
behaald hebben voor de gemaakte opdrachten en toetsen. Verder geven de docenten met een 
kruisje aan op welke criteria de leerlingen onvoldoende scoren. Met een kruisje wordt een signaal 
afgegeven. Dit geldt met bovenstaande koppeling voor de signaleringscriteria én houdingsaspecten. 

Brugklas Rapport 
vwoplus 

Reguliere 
vakken (met 
‘plus-
didactiek’)  
 

Engels plus Wetenschapsles 
 

Cijferbeoordeling Cijfer  Cijfer  Cijfer op basis van beoordelingscriteria 
voor de gegeven opdrachten:  op proces-, 
product- en houdingsniveau 

Registratie 
signaleringscriteria 
X=onvoldoende 

Signalerings- 
criteria  

Signalerings- 
criteria 

Signaleringscriteria  
Hier worden specifieke aspecten waarin de 
leerling te kort schiet vastgelegd. 



55 
 

Figuur 14 beoordeling vwoplus-leerlingen 

 

6.1.1  De betekenis van de wetenschapslessen voor de leerling 
De enquête die de 30 leerlingen hebben ingevuld, bestond uit tien vragen. De eerste acht vragen  
waren afgeleid van in paragraaf 4.7 gegeven ‘10 principes voor het stimuleren van onderzoekend 
leren’.  Twee principes zijn hierin niet opgenomen namelijk het principe dat de school als organisatie 
betreft (principe 10) en het principe dat samenhangt met de verticaal en horizontaal te ontwikkelen 
leerlijnen (principe 8). Deze twee hebben niet direct met de leerlingen te maken. Bij vraag negen 
mochten de leerlingen aangeven wat hun het meeste en het minste is bevallen tijdens de  
wetenschapslessen. Bij vraag 10 waren ze tot slot vrij om nog aanvullende opmerkingen te plaatsen. 
Uit de analyse van alle ingevulde vragenlijsten blijkt dat er geen significant verschil zit tussen de 
antwoorden van de sterke groep en die van de zwakke groep.  

Een meerderheid (27) blijkt de wetenschapsles als zinvol te ervaren. Een iets kleinere meerderheid 
(25) vindt de lessen ook interessant. 27 leerlingen geven aan actiever te zijn dan bij de ‘gewone’ 
lessen. Een leerling geeft aan in dit opzicht geen verschil te merken omdat de les niet meer of minder 
moeite kost en twee leerlingen geven aan door de grotere mate van vrijheid de neiging te hebben 
iets anders te gaan doen dan de eigenlijke opdracht. Wat de verwachtingen ten aanzien van de 
docent en de opdrachten betreft, geven de leerlingen aan meer duidelijkheid te wensen ten aanzien 
van de eindtermen. Ook zouden ze gemiddeld iets meer willen ervaren dat de docent hun voorkennis 
activeert (interpretatieve ondersteuning). Het is op dit punt dat er wel een verschil blijkt te zitten 
tussen de zwakke en sterke groep; de laatste groep geeft vaker aan dat de docent hen bewust 
maakte van dingen die ze al wisten. Verder waarderen de leerlingen gemiddeld de instructie van de 
docent over hoe ze het onderzoek moeten aanpakken als voldoende (experimentele ondersteuning).  
Ruim voldoende en vaak stimuleerde de docent de leerlingen, in hun beleving, om na te denken over 
de verkregen uitkomsten en manier van werken (reflectieve ondersteuning).  Als het aankomt op het 
presenteren ten overstaan van de klas ziet het merendeel (24) dit als een zinnige activiteit. Twee 
leerlingen vinden dat alleen zinvol wanneer het uitkomsten van inhoudelijk verschillende 
onderzoeken betreft en vier andere leerlingen lijken hierbij (te) veel spanning te ervaren:  “ Nee, 
want als je het niet goed hebt gedaan hoeft niet iedereen dat te zien en je kan het ook eng vinden en 
daardoor verpesten maar het is wel handig om ook hun mening te weten.”   27 leerlingen zien een 
vakoverschrijdend nut van de wetenschapsles, in die zin dat ze de geleerde vaardigheden bij  andere 
vakken of in een toekomstige baan ook kunnen toepassen. Vb. 1 “…als ik iets moet leren merk ik dat 
als ik iets niet kan vinden dat ik dan automatisch de onderzoekstappen uitvoer.” Vb.2 “…de 
wetenschapslessen stimuleren je om na te denken over de dingen die je ziet en om er vervolgens 
over door te denken. Als je niet tot een antwoord kunt komen kun je deze strategie gebruiken.” 
Wanneer de leerlingen wordt gevraagd naar hun ideale docent voor de wetenschapsles dan 
omschrijven ze hem/haar met woorden als: vriendelijk; kritisch; openstaan voor nieuwe ideeën; 
begripvol; vrijheid geven; duidelijke uitleg; intelligent; geïnteresseerd; maar wel iemand die 
leerlingen op hun eventuele slechte werkhouding aanspreekt en enthousiast lesgeeft.  “hij moet 
zelfstandig laten werken maar als je ergens tegen aanloopt en je even niet meer weet hoe je verder 
moet zou hij je moeten helpen. Hij moet niet teveel uitleggen maar hij moet het je zelf uit laten 
zoeken. Hij moet prikkelen met interessante vragen of onderwerpen waar je goed over na moet 
denken.” 
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Op de vraag of de leerlingen bij de wetenschapslessen creatief mogen zijn, geven 23 leerlingen aan 
dat dat het geval is en 7 leerlingen vinden dit minder het geval. Ze wijzen daarbij op het dwingende 
van het stappenplan en de keuze van de docent voor een bepaald onderzoek. 
 
De docenten en mentoren geven aan dat de wetenschapslessen meer dan de andere lessen uitgaan 
van de leerlingen en de keuzes die zij maken. Voor de mentoren vormen de wetenschapslessen een 
belangrijke graadmeter voor het vaststellen van de ‘pluskenmerken’ en de determinatie aan het eind 
van de brugklas. Voor m1 geldt: “Veel van wat ik zie in mijn eigen lessen wordt bevestigd in de 
wetenschapslessen. De manier waarop leerlingen opdrachten oppakken en uitwerken laten ze ook 
zien in mijn eigen lessen. De enthousiaste leerlingen krijgen tijdens de wetenschapslessen de 
gelegenheid om nog meer van zichzelf te laten zien. De wat minder actieve leerling valt echt door de 
mand bij de wetenschapslessen, terwijl dit in de reguliere lessen minder snel duidelijk is.” en “ Meer 
uitdaging en verantwoordelijkheid voor eigen resultaat en eindproduct. Ik hoor de hersens kraken. Ze 
vinden het spannend en zijn altijd nieuwsgierig naar wat een nieuwe wetenschapsles hen gaat 
brengen.”  M3 ziet ‘een andere leerling’ bij de wetenschapslessen: “Tijdens de wetenschapslessen 
werd er al meteen veel aandacht en inzet gevraagd van de leerlingen. De stof (wetenschappelijke 
procedure) was in het begin erg moeilijk, maar door middel van activiteiten (op onderzoek uit in en 
om de school) en onderwijsleergesprekken werd het steeds duidelijker voor hen. De opdrachten 
volgden elkaar naadloos op maar de leerlingen die in het begin niet mee konden/wilden, bleven lang 
in de beginfase van de wetenschapsles zitten. Het is jammer dat er in het begin van het schooljaar 
maar een uur in de week aandacht aan besteed kon worden. Door de drukte die een brugklasjaar met 
zich meebrengt, werd er niet altijd meer over de stof nagedacht. Het was zeer bijzonder te noemen 
hoe op een middag in oktober/november voor de leerlingen duidelijk werd wat er van ze verwacht 
werd.” Voor m2 vormen de wetenschapslessen een manier om de mentorleerlingen te leren kennen 
als een plusser: “Leerlingen die qua Engels plus echt niet meekunnen , laten  in een aantal gevallen 
zien toch  echt over  pluskwaliteiten te  beschikken. In andere gevallen heb ik  als mentor de 
bevestiging gevonden voor het ontbreken of juist  wel aanwezig zijn van de vereiste pluskwaliteiten. 
Het plaatje is beslist  completer geworden, maar de investering (1 lesuur per week bijwonen) was 
daar ook naar. Ik heb het bijwonen van de wetenschapslessen  met veel interesse en plezier gedaan!” 
M3 vindt dit ook een kenmerk van de lessen: De leerling wordt tijdens de wetenschapslessen uit zijn 
comfortzone gehaald en gaat eindelijk leren ‘leren’ en ontdekken. Het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de leerling wordt op de proef gesteld en hierdoor kun je zien wat hij of zij echt waard is. De 
wetenschapslessen zorgen voor een boeiende en continue ontwikkelende omgeving waarin de 
leerlingen mee moeten of stil blijven staan.”  
 
De docenten stellen vast dat de leerlingen centraal staan en dat de leerlingen daaraan moeten 
wennen. Ze zijn niet gewend aan de eigen keuzes en weten niet wat ze met de vrijheid aan moeten. 
Ook zijn de moeilijkheidsgraad en de vraag om reflectie indicatief. D3 verwoordt dit als volgt: “ In 
eerste instantie hadden de leerlingen veel behoefte aan duidelijkheid en was het merkbaar dat ze niet 
wisten waar we heen wilden en wat we van hen verwachtten. Slechts enkelen pakten het goed op en 
gingen enthousiast aan de slag. Pas na de eerste beoordeling werd het voor een aantal duidelijk dat 
we meer inzet en meer enthousiasme wilden zien. Blijkbaar is een positieve beloning (hoe dan ook) 
het doel en is het zelfbeeld van de leerling die alles goed kan en doet, hardnekkig. Pas na de eerste 
beoordeling kwam een aantal leerlingen uit de comfortzone en werd inzet waar te nemen. Een aantal 
leerlingen is niet veranderd: zij wachten af, voeren uit, laten geen eigen inbreng zien en ontwikkelen 
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zich niet. D3 vraagt zich af waarom enkele leerlingen niet uit de verf komen: Uit de reflecties en 
gesprekken blijkt dat enkele leerlingen echt niet meer kunnen laten zien. Zijn zij de leerlingen die op 
basis van de toelatingsgegevens intelligent zijn maar dat niet waarmaken door gebrek aan 
creativiteit, motivatie en doorzettingsvermogen? 
Voor d1 maken de wetenschapslessen het mogelijk de leerling echt te leren kennen: “Binnen de 
lessen Bevo  ben ik minder doordrongen van de capaciteiten van de leerlingen. Daar ben ik me nu wel 
bewust van. Ik vermoed dat het komt omdat ik ze daar meer bedien en ze er vervolgens wel of niet 
uitkomen. Met andere woorden ze krijgen daar minder de gelegenheid om te laten zien wat ze in huis 
hebben.”  D2 benadrukt dat het gevoel van vrijheid door de leerlingen gewaardeerd wordt en dat ze 
meer de samenwerking zoeken. “De contacten onderling bij WSL vergeleken bij BIO zijn erg goed,  zij 
treden als groep(jes)  op bij de verschillende opdrachten. Vergelijk ik mijn WSL klas met andere 
klassen dan zie ik meer een eenheid.” 
  

6.2 Hoe leert een leerling onderzoek te doen?  (=methode en didactiek) 
De docenten en mentoren geven aan dat de leerlingen door de wetenschapslessen leren op welke 
manieren zijn zaken kunnen onderzoeken. De drie mentoren omschrijven dit als volgt: “Door de 
manier waarop de leerstof en opdrachten worden aangeboden. Het roept een hoop vraagtekens op. 
Ze moeten aan “de bak” en weten niet precies hoe dat moet. Dat zorgt voor een goede 
onderzoekende leerhouding.”(m1)   “Qua opzet en uitvoering krijgt de leerling m.i. nagenoeg 
maximale kansen zich te ontwikkelen tot een onderzoekende leerling, tenzij bepaalde criteria bij de 
plusleerlingen niet voldoende in aanleg aanwezig zijn. Het programma filtert prima.”(m2)  “Doordat 
de leerlingen continue gestuurd/geopperd werden om zichzelf vragen te stellen, ging dit uiteindelijk 
natuurlijk. Door de nauwkeurige feedback die werd gegeven, kon de leerling zichzelf verbeteren. Door 
de opbouw van de onderzoekscyclus en de daarbij behorende opdrachten ontwikkelt de plusser zich 
op een natuurlijke manier. De leerling die zich niet thuis voelt bij de wetenschapslessen ontwikkelt 
zich nauwelijks.”” (m3) .  

De docenten zijn bewust bezig geweest met het leerproces en hebben de onderdelen en opdrachten 
gebaseerd op de door de ontwerpende docenten verworven kennis over onderzoekend leren. D2 
beschrijft het programma als goed opgebouwd en onderbouwd. Wel plaatst hij er een kanttekening 
bij: “Er zijn lln die te weinig feedback krijgen en daardoor stil blijven staan ondanks dat zij toch de 
capaciteiten hebben. Zij zouden baat kunnen hebben bij een andere aanpak.” D1 schrijft: “Begint 
letterlijk bij henzelf en beweegt van daaruit naar buiten  ‘de wereld’ in.  Eerst ‘zwemmen’ en daarna 
wat meer begeleiding.” D3 geeft het als volgt weer: “Vanuit nieuwsgierigheid komen tot vragen die 
direct betrekking hebben op de leerling zelf en zijn directe omgeving. Daarna wordt het breder en 
staan het onderzoeksproces en de verschillende vormen van onderzoek doen centraal.” De leerling 
kan volgens d3 leren onderzoek te doen “Door de opdrachten en de eisen die aan de uitwerking 
gesteld worden, maar dan alleen als de leerling inziet wat hij doet en waarom hij dat doet.” maar dan 
alleen als de leerlingen zich bewust zijn van de doelen: “Leerlingen zien het verband niet tussen 
onderzoek doen en studeren. De vraag is ook of zij de uitvoering van de opdrachten als onderzoek 
doen zien.” Met andere woorden: als de docent niet aangeeft wat en waarom dat gedaan moet 
worden, dan leert de leerling niet wat beoogd wordt. 
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Het programma is door de mentoren en docenten als positief beoordeeld. Op de vraag wat zeker zo 
moet blijven en wat anders moet, is aangegeven dat de leerlingen meer tijd moeten krijgen voor de 
verwerking en reflectie. M3 noemt het tempo als een positief aspect van de gegeven lessen maar 
geeft tegelijkertijd aan dat de lestijd uitgebreid moet worden om dieper op de opdrachten in te gaan. 
Beide andere mentoren  geven aan dat het tempo te hoog is: Soms was er te weinig tijd om te 
reflecteren.  Planning iets rustiger wellicht”. Verder is de verplichte samenwerking bij de opdracht 
over Michiel de Ruyter genoemd als een pluspunt (samenwerken en delen moet) en als een minpunt 
met als suggestie daaraan in de beoordeling aandacht te besteden. “Sommige leerlingen uit V1e 
vonden het soms niet leuk dat ze in groepen moesten werken. Er ontstond dan een onjuiste balans in 
deze samenwerking. Hier zouden de leerlingen wellicht ook een punt voor mogen krijgen. De kwaliteit 
van de werkverzorging in klas V1e ligt ver uit elkaar. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de 
gemotiveerde en geïnteresseerde leerling en de anderen.“ 
Voor de drie docenten geldt bovenstaande en zij  spreken de behoefte aan inhoudelijke informatie 
uit. D1: “Een begrippenlijst vastleggen en meer ruimte creëren voor met name individuele reflectie.” 
D2: “Meer tijd steken in bespreken van resultaten, reflecteren naar de leerlingen toe.”  D3: “Meer tijd 
en duidelijkheid bieden voor en over de opdrachten en wat we verwachten. De weg van de 
geleidelijkheid kiezen wat de ondersteuning betreft.”   
 

6.3  Welk docentengedrag hoort daarbij? 
De drie mentoren hebben alle lessen bijgewoond om zich een oordeel te vormen van de capaciteiten 
van de leerling, de inhoud van het programma en de inzet en invloed van de docent. Ze zijn alle drie 
positief over wat ze hebben waargenomen en komen tot beschrijvingen van de ‘ideale’ wsl-docent. 
Alle drie zijn ze van mening dat de kennis, vaardigheden en inzet van de docent een positieve invloed 
op het resultaat van de wetenschapslessen. Ze verwoorden dit als volgt: “Jérôme maakt elke les 
spannend door zijn enthousiasme. Daagt de leerlingen uit om kritisch te luisteren en goede feedback 
te geven. Ik heb gezien dat er steeds meer leerlingen aan dit proces gingen deelnemen. In het begin 
zat er wel heel duidelijk een onzekerheid in bij de leerlingen.”  “Het goed aangeven van het niet 
kunnen stellen van vragen en het geven/ opleggen van eigen initiatief/zelfstandigheid. Bovendien de 
wil van de docent om alles in het  werk te stellen de leerlingen op hun eigen, creatieve manier 
onderzoek te laten  doen. Kunnen improviseren.” (m1) en “-haar tempo tijdens de lessen- haar manier 
van leerlingen te stimuleren om goede vragen te bedenken en te reflecteren op zichzelf- haar 
reflecties en beoordelingen op papier.”  (m3) Voor de mentoren komt het gewenste of aanbevolen 
gedrag van de wsl-docent neer op de volgende eigenschappen: enthousiast, prikkelend, eisen 
stellend, empathisch, begeleidend in plaats van leidend, flexibel, deskundig op het gebied van 
wetenschap en onderzoek, leerbaar en positief gestemd over de mogelijkheden van de leerlingen. 

De docenten gaan in hun oordeel uit van hun eigen ervaringen en blikken terug op hun eigen 
inspanningen. Voor alle drie is duidelijk geworden dat zij tijdens de lessen niet sturend op een 
bepaald resultaat zijn geweest maar dat alles mogelijk moest blijken te zijn.  Hierin zit de kracht van 
het programma en dat valt of staat met de houding van de docent. D1 ziet dit als “Een open houding 
en etaleren van een eigen brede interesse. Het gevoel dat de docent zich kan identificeren met dit 
type leerlingen.” Voor d2 geldt: “Alles goed vinden ( toch kritisch blijven) als  leerlingen met ideeën 
komen. Regelmatig motiveren, enthousiasmeren van de groep. Interesse tonen en niet direct 
afkeuren.” Wat niet of zelfs averechts werkt, is een aanhoudende negatief kritische benadering, te 
sturend zijn en “Concrete en nauw omschreven eisen stellen en vooraf exact aangeven wat moet, hoe 
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dat moet enz. Niet tegen onvoorspelbare en ongeplande zaken kunnen.” (d3) Wat echter wel goed in 
de gaten gehouden moet worden, is volgens d3 dat de docent wel in grote lijnen weet van een 
uitwerking moet hebben: “Een opdracht geven en zelf geen idee hebben hoe de uitwerking eruit gaat 
zien en gaat verlopen en dat dan ook nog eens uitstralen…. dan wordt iedereen stuurloos, kritiekloos 
en flegmatisch.” Voor alle drie is de ideale wsl-docent de docent die een brede interesse heeft, 
uitstraalt leergierig en nieuwsgierig te zijn, creatief is en lef heeft, graag op onderzoek uitgaat en 
humoristisch en flexibel is. “Heeft een brede interesse (willen weten!) , is bekend met algemene 
wetenschappelijk principes en is zelf buitengewoon creatief. (Dit laatste vergt ook lef!)” (d1) 
 

6.4  Welke eisen moeten er gesteld worden aan de materialen, 
beschrijvingen van de opdrachten, beoordelingen en organisatie om een 
compleet pakket/programma te maken? 
Door de observaties tijdens  de lessen hebben de mentoren zicht gekregen op de sterke en zwakke 
kanten van de gebruikte materialen en organisatorische zaken. Alle drie zijn van mening dat de  
verstrekte materialen en  gemaakte afspraken voor onrust hebben gezorgd. Het in eerste instantie 
gebruikte schrift dat als logboek moest dienen, werkte niet als zodanig. Leerlingen wisten niet goed 
wat ze moesten invullen en waar ze de losse bladen met opdrachten moesten laten. “Ik denk dat het 
gebruik van het  schrift en het bewaren van presentaties, lesbrieven niet helemaal goed uit de verf is 
gekomen. Misschien toch een reader ontwerpen voor volgend schooljaar?”(d2). Ook was niet altijd 
duidelijk wat wanneer af moest zijn en/of ingeleverd moest worden. De mentoren hebben tijdsdruk 
ervaren en vragen zich af of de leerlinge voldoende tijd hebben gehad voor het uitvoeren van de 
opdrachten en het verwerken van de beoordelingen. Uit de reacties van de mentoren valt op te 
maken dat ze materialen willen die vooraf, tijdens en na de uitvoering van de opdrachten informatief 
zijn. Omdat zij het programma niet kenden, zijn ze even afhankelijk, onvoorbereid en onwetend als 
de leerlingen geweest. M1 geeft dit als volgt aan: “Uitgereikte materialen zagen er goed uit. 
Misschien een idee om volgend jaar aan het begin een snelhechter uit te reiken met daarin het 
programma, de beoordelingsmomenten en criteria  en de belangrijkste formulieren.”  M2 koppelt er 
ook nog aan dat de duur van de lessen vergroot moet worden:  “Twee uur wetenschapsles in de 
brugklas! Misschien werken met een map? Zo kunnen de leerlingen van klas 1 t/m 3 alles blijven 
verzamelen en kun je de ontwikkeling goed volgen. Met schrijfbladen er in om notities te maken.” De 
mentoren zijn tevreden over de inhoud van de lesbrieven  en powerpoints en de beoordelings-
formulieren. M3 noemt de feedback en beoordeling als goed onderbouwd en leerzaam voor de 
leerling en de mentor.  

Wat eisen aan de materialen en organisatorische zaken betreft, geven de mentoren aan dat de 
lessen gegeven moeten worden in een groot lokaal met een goed werkende beamer en de 
mogelijkheid met (werkende) laptops te werken. De leerlingen moeten alleen of in groepjes kunnen 
werken en het moet onrustig mogen zijn. “Een groot lokaal, met losse tafels, dichtbij de laptops of 
mediatheek voorzien van alle moderne hulpmiddelen. Presentaties filmen levert nog een meerwaarde 
op bij  evaluaties. Dit kan via een filmcamera  van school, maar ook prima met de smartphones van 
de leerlingen/docent zelf.”(d2) 

De docenten hebben vooraf bepaald wat ze per les doen en welke afspraken en eisen daarbij horen. 
Zij bevestigen het beeld van de mentoren dat het logboek en de verstrekte opdrachten niet het 
gewenste resultaat hebben. Nadat alle leerlingen over een snelhechter beschikten en de docenten 
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steeds aangaven wat waar moest worden opgeborgen, kwam daar meer lijn in en nam de onrust 
tijdens de les af. De docenten zijn tevreden over gegeven opdrachten en de wijze waarop deze zijn 
uitgevoerd. Zij plaatsen geen kanttekeningen bij de inhoud op zich, wel bij de administratieve 
afhandeling. Uit de wijze waarop de leerlingen hun materialen verzameld hebben, is op te maken dat 
een aantal leerlingen niet gedisciplineerd en gestructureerd gewerkt heeft. Dat maakte het 
beoordelen van het werk moeizamer dan bij anderen. Over het lokaal wordt wisselend gedacht: d1 
en d2 zijn tevreden; d3 mist het ‘wetenschapskarakter’ en de mogelijkheid materialen te bewaren en 
op te hangen. Voorgesteld wordt de lessen parallel te roosteren in lokalen die ruim zijn en op een 
bepaalde manier ingericht kunnen worden:  “Inspirerende omgeving waarin we ons eigen gang 
kunnen gaan.  Waarbij we ook vrijelijk kunnen beschikken over computers en dingen kunnen 
ophangen én laten hangen.”(d1). Ten aanzien van de materialen (lesbrieven, powerpoints, 
opdrachten, reflectieformulieren, beoordelingsformulieren) wordt door d2 aangeraden alles digitaal 
op een vaste plaats in Magister te plaatsen. Vooruitlopend op leerjaar 2 en 3 geeft d2 aan het een 
lokaal moet zijn waar leerlingen na schooltijd door kunnen werken. 
 

6.5   Onderzoekend leren in breder perspectief 
Tijdens de PLG-bijeenkomst van 7 april 2015 zijn de bevindingen van de ontwerpers van de 
wetenschapslessen aan de leden van de PLG gepresenteerd. De bedoeling van deze presentatie was 
alle docenten die aan de plusklassen lesgeven, te informeren over onderzoekend leren en hen mee 
te nemen in het proces dat in gang gezet is en doorgetrokken wordt naar het tweede en derde 
leerjaar.   

Met de volgende  dia (fig.15)  is beschreven wat de doelen van de wetenschapslessen in de brugklas 
zijn: actieve kennisconstructie door onderzoekend te leren (een leerstrategie) en onderzoek doen 
(een werkstrategie). 

 

 Figuur 15 Doelen van de wetenschapsles 
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De dia op figuur 16 plaatst onderzoekend leren in een breder perspectief: het leren van de leerlingen 
gekoppeld aan de complexiteit van opdrachten en de wijze waarop getoetst wordt.  

  

Figuur 16 Doel-Strategie-Controle 

Als  dimensie 4 – onderzoek doen – het uitgangspunt van de lessen is, vindt onderzoekend leren 
plaats: de leerlingen gaan zelf op zoek naar de onderliggende inhoudelijke kennis en vaardigheden en 
leren zo een onderwerp te doorgronden.   

De leden van de PLG hebben de vraag of zij zich committeren aan deze didactiek door regelmatig op 
deze wijze nieuwe leerstof aan te bieden, bevestigend beantwoord. Zo worden zij betrokken bij de 
ontwikkeling van de gewenste wetenschappelijk onderzoekende houding en zo maken zij het 
mogelijk dat de leerlingen de bij de wetenschapslessen geleerde onderzoeksvaardigheden 
overbrengen naar andere situaties. Dan kan er gesproken worden van vergaarde kennis én dan kan 
er beoordeeld worden in hoeverre de leerling over de geformuleerde houdingsaspecten beschikt.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 

De opdracht aan de onderzoekers was te komen tot een curriculum dat de wetenschappelijke 
houding van de vwoplus-leerling bevordert en zichtbaar maakt. De vraag hoe we de 
wetenschapslessen zo kunnen  inrichten dat met het curriculum de ontwikkeling van een 
wetenschappelijke onderzoekende houding in gang wordt gezet, bleek te beantwoorden door uit te 
gaan van de aanwezige en gewenste kenmerken van de leerling voor wie de lessen bestemd zijn.   
Vanuit de reeds geïmplementeerde opvattingen over de vwoplus-leerling en de vwoplus-didactiek 
zijn we op zoek gegaan naar wat de ‘wetenschappelijk onderzoekende leerling’ kenmerkt, welke 
methode en didactiek daarop aansluiten en aan welke eisen een docent dient te voldoen. De in 2014-
2015 uitgevoerde lessen zijn ontwikkeld op basis van door onderzoek verworven kennis en hebben 
na observaties en evaluaties geleid tot onderstaande conclusies en aanbevelingen die de basis 
vormen van het curriculum dat in 2015-2016 ingevoerd wordt.  

7.1  De leerling 
Voor de meeste leerlingen die in een vwoplus-brugklas zitten, blijkt te gelden dat ze terecht in een 
dergelijke klas zijn geplaatst: ze beschikken over een intelligentie die het hun mogelijk maakt 
allerhande verschijnselen aan een onderzoek te onderwerpen en  de inhoud en implicaties te 
doorgronden en door te geven.  
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De veronderstelde nieuwsgierigheid en verwondering blijken aanwezig te zijn en leiden ertoe dat de 
leerlingen tot onderzoeksvragen komen. Het uitgaan van de leerling en zijn interesses is dus een 
juiste keuze geweest.  Naast de intelligentie zijn de in de PLG vastgestelde signaleringscriteria 
doorzettingsvermogen, creativiteit, motivatie en vermogen tot samenwerken door de mentoren en 
wsl-docenten herkend en als valide beoordeeld voor het vaststellen van de ‘pluswaardigheid’ en het 
onderzoeksbekwaam zijn van een leerling.  De houdingsaspecten van Van der Rijst die zichtbaar 
maken dat de leerling de wil en de moed heeft te weten, te begrijpen, te bereiken, te innoveren en 
te delen sluiten hierop aan en beide groepen criteria kunnen ingezet worden als 
beoordelingscriterium voor het handelen en ontwikkelen van de leerling. Omdat de kritische houding 
ten aanzien van verschijnselen en onderzoeksresultaten niet onder de signaleringscriteria valt maar 
wel onontbeerlijk is voor de onderzoekende wetenschappelijke houding zal dit aspect aan de 
signaleringscriteria moeten worden toegevoegd.  

Bovengenoemde criteria en houdingsaspecten hebben hun waarde bewezen voor het herkennen en 
in gang zetten van de gewenste wetenschappelijke onderzoekende houding, de determinatie voor 
het vervolgtraject van de leerling en  de gesprekken over het leren van de leerling. Door de 
docenten, mentoren en de leden van de PLG zijn ze als zodanig onderkend. Daarom adviseren we ze 
in te zetten voor de ontwikkeling van lesstof, de beoordeling van de prestaties en attitude van de 
leerling en de reflectie(gesprekken) op (over) het leerproces en het product. 

7.2 De methode en didactiek 
De leerlijn met daarin opgenomen het Zevenstappenmodel voor onderzoekend leren van het 
Wetenschapsknooppunt leidt ertoe dat de leerling een onderzoekende houding ontwikkelt. Deze 
onderzoekende houding wordt ingezet bij het uitvoeren van onderzoeken én bij het doorgronden 
van leerstof om te komen tot kennisconstructie.  Dit model is geïntegreerd in een lessenreeks waarin 
de keuze van de leerlingen centraal staat. De leerling kiest een bij zijn leefwereld passend onderwerp 
en door de gegeven opdrachten wordt hij uitgedaagd na te gaan wat hij al weet en wat hij te weten 
wil komen. De zoektocht naar resultaten wordt gestuurd door opdrachten die de leerling laat 
kennismaken met onderzoekstaal en –aspecten. De docenten en mentoren hebben uit de producten 
en reflecties op het proces opgemaakt dat de leerlingen door de opdrachten aan de slag moeten en 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. Door de continue focus op vragen stellen, op zoek gaan naar 
antwoorden en de reflectie op het proces kan de leerling niet achterover leunen en wordt duidelijk 
welke leerlingen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.  

Door de opdrachten van de wetenschapslessen blijken de leerlingen op drie niveaus kennis te 
verwerven : ze leren wat onderzoek is, hoe onderzoek uitgevoerd dient te worden en in welke 
situaties de onderzoeksvaardigheden ingezet kunnen worden. Voor het inzetten van de vergaarde 
kennis over onderzoek( declaratief) en onderzoeksvaardigheden (procedureel) dienen de leerlingen 
te beschikken over conditionele kennis. De wetenschapslessen voorzien in de ontwikkeling ervan 
door de leerlingen te laten reflecteren op het door hen uitgevoerde onderzoekproces en te laten 
noteren wat ze geleerd hebben en wat ze nog moeten ontwikkelen. Wel moet hierbij rekening 
gehouden worden met het feit dat de leerlingen minder kritisch zijn t.a.v. het eigen gedrag en 
product dan de docent. Door het gebruik van gedetailleerde beoordelingsformulieren waarop de 
docent op alle vaardigheden en de in 7.1 genoemde leerlingenkenmerken scoort, wordt duidelijk in 
hoeverre de leerlingen de vaardigheden ontwikkelen.  
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Het leren in vijf dimensies, door te starten met dimensie 4 en de uit deze methode overgenomen 
deelopdrachten voor kennisverwerving en – verdieping,  is een adequate methode gebleken. Het 
adaptieve zit in de leerlijn die start bij de leerling en zijn interesses en de wijze waarop de docent het 
proces begeleidt. De leerling maakt qua onderwerpen de keuzes die bij hem passen en krijgt dankzij 
de aanwijzingen van de docent  (in de vorm van gerichte opdrachten en feedback) de mogelijkheid 
een eigen weg af te leggen. Uit de reacties van de mentoren, docenten en  leerlingen is gebleken dat 
zij dit ook zo ervaren.  Ons advies is uit te gaan van Leren in vijf dimensies en adaptief onderwijs.  De 
wetenschapslessen nemen  de leerling als uitgangspunt  en  de docent geeft de instructie die nodig is 
om de leerling naar een product te leiden. De mate van zelfsturing (zie paragraaf 4.5) wordt bepaald 
door de ontwikkeling die de leerling doormaakt of al heeft doorgemaakt. Door de interactie met de 
klasgenoten en de leerkracht ontstaat een stimulerende leeromgeving en is er ruimte voor feedback  

7.3 De docent  
De docent begeleidt het leerproces en geeft de leerling door middel van opdrachten en instructie aan 
welke weg in het onderzoek moet worden afgelegd. Door de beoordeling (in de vorm van aan de 
opdracht en het leerproces gekoppelde criteria) geeft de docent aan hoe de leerling zich ontwikkelt. 
De kennis, vaardigheden en inzet van de docent hebben volgens de  mentoren die alle lessen 
geobserveerd hebben, een positieve invloed op het resultaat van de wetenschapslessen.  De docent 
dient dus kennis van en ervaring met onderzoeken te hebben. 

Door het adaptieve karakter van de lessen dient de mate van ondersteuning gevarieerd te zijn. Deze 
wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingsfase. De eerste lessen gaan de leerlingen zonder 
instructie aan de slag omdat daarmee hun verwondering en nieuwsgierigheid worden opgewekt 
(teruggehaald?). Nieuwe begrippen (het ontwikkelen van wetenschappelijk taalgebruik) en nieuwe 
procedures (de stappen in het onderzoeksproces en de eisen die aan het product worden gesteld) 
worden uitgebreid uitgelegd en gedemonstreerd. Bij de overige opdrachten is de leerling leidend in 
het bepalen van de aanpak en treedt de docent terug. Er moet sprake zijn van wisselende rollen, van 
instructeur tot coach. Het leerproces van de leerling vormt hierbij het uitgangspunt. De docent dient 
dus flexibel te zijn en over een breed spectrum aan competenties te beschikken. Hij ontwikkelt 
materiaal, instrueert, demonstreert, corrigeert, stuurt, reflecteert, motiveert en helpt de leerling een 
zelfschema van zijn leer- en werkgedrag te ontwikkelen.   

De docent heeft een voorbeeldfunctie en laat een onderzoekende houding zien door eigen 
voorbeelden te geven en de leerlingen de ruimte te geven met niet te voorspellen reacties te komen. 
Geen enkele uitkomst ligt vast en het is niet te voorspellen wat leerlingen gaan vragen en waar ze 
tegenaan lopen. Wat wel belangrijk gevonden is dat de docent een balans aanbrengt tussen vrijheid 
bieden en eisen stellen enerzijds en alles goedkeuren en kritische beoordelen anderzijds  

7.4 Het programma  
Het voor de wetenschapslessen ontworpen programma is doeltreffend gebleken. De leerlingen 
ervaren het vak als zinnig en interessant. Zij geven aan meer geactiveerd te worden dan bij andere 
vakken het geval is. Mentoren en docenten zien hoe met dit curriculum de gewenste methodische en 
didactische aanpak een concrete vorm heeft gekregen. De opdrachten bieden de leerlingen in 
voldoende mate de gelegenheid om hun wetenschappelijk onderzoekende houding - de 
gedragsaspecten -te tonen. Inherent hieraan wordt deze dispositie daarmee ook te beoordelen.  
Inhoudelijk beslaat het programma het hele wetenschappelijke spectrum; van bèta, gamma tot met 
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het alfawetenschappelijk terrein waarop in dit brugklas jaar met de opdracht ‘Historie verfilmd’ een 
extra accent is gelegd. Dit is belangrijk, omdat de wsl  daarmee voor een zo breed mogelijk publiek 
van begaafde leerlingen interessant blijft en bovendien de universele kant laat zien van 
onderzoekend leren. 

Punt van aandacht vormen de tijd en de verantwoordelijkheid van de leerlingen.  Aangegeven is dat 
er meer tijd voor reflectie en toelichting van de gegeven feedback moet zijn. Ook geven alle 
ondervraagden aan dat de leerlingen meer begeleid moeten worden in de uitvoering van de 
opdrachten en het registreren en documenteren.   

Wat de beoordelingscriteria betreft, zijn de leerlingen en mentoren van mening dat die op voorhand 
nog duidelijker benoemd moeten worden. Dezelfde grotere mate van duidelijkheid wensen zij ten 
aanzien van de wijze waarop de leerlingen met het logboek zouden moeten omgaan en de data 
waarop de eindproducten moeten worden ingeleverd. Dit zijn belangrijke constateringen, maar laten 
zich wel logischerwijs verklaren wanneer men zich bedenkt dat het programma gaandeweg moest 
worden ontwikkeld. Nu het ontwerp af is en men het geheel kan overzien, zal er automatisch ook 
meer duidelijkheid kunnen worden gegeven in deze zaken. 

7.5 De randvoorwaarden 
Meermaals gaven de leerlingen, docenten en mentoren aan dat vooral tijdens het eerste semester 
het tempo erg hoog of zelfs te hoog laag. Om aan deze negatieve constatering tegemoet te komen 
en de leerlingen en docenten voldoende tijd te geven voor de uitvoering, de reflectie en de evaluatie 
wordt geconcludeerd dat de wetenschapslessen in het brugklas jaar verhoging van het aantal lesuren 
moet krijgen.  Aanbevolen wordt de wetenschapslessen het gehele jaar op  twee lesuren per week te 
brengen.  

De ondersteuning door de mentoren is prima bevallen. Door hen te faciliteren met één parallel aan 
de wetenschapsles geroosterd ouh-uur (een voor docenten verplicht invaluur), werden zij in staat 
gesteld om als mentor bij een ander vak hun leerlingen goed te observeren. Daarnaast boden ze 
geregeld ondersteuning aan de wsl-docent waarop de leerlingen, gedreven door ambitie en enige 
onzekerheid, een zeer intensief beroep deden.  Uit het onderzoek bleek voorts wel dat de mentoren 
voorafgaand aan de lessen graag wat meer informatie hadden gehad.  

Hoewel er door de wsl-docenten wisselend werd geoordeeld over de klaslokalen waarin zij lesgaven, 
blijft een groot lokaal waarin een actief en dynamisch leerproces vorm kan krijgen altijd het ideaal. 
Vrije inzetbaarheid van ict-middelen en de mogelijkheid e.e.a. op te hangen en te laten hangen, zijn 
als wens duidelijk uitgesproken. Iets wat eveneens een absoluut vereiste is gebleken, is het parallel 
inroosteren van de plusklassen voor zover het de wetenschapsles betreft. Dit maakt een onderlinge 
samenwerking tussen de docenten en leerlingen mogelijk die anders uitblijft.  

De docenten en mentoren hebben waargenomen dat het documenteren  van verstrekte en door 
leerlingen gemaakte aantekeningen en eindproducten niet goed verloopt. Onze aanname dat de 
leerlingen uit zichzelf de datum en  aantekeningen in hun schrift noteren, is een onjuiste gebleken. 
Ook het feit dat de opdrachten op papier werden verstrekt en later in het schrift geplakt moesten 
worden, werkte niet zoals we vooraf bedacht hadden. Pas nadat de leerlingen voorzien waren van 
snelhechters en de docenten deze regelmatig controleerden, werd er door de (meeste) leerlingen 
goed gedocumenteerd. We bevelen het gebruik van een multomap met tabbladen aan en concrete 
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instructies voor het maken van aantekeningen en het opbergen van de verstrekte en door leerlingen 
geproduceerde documenten.  

Om te voorkomen dat de wetenschapslessen vervallen in het oude patroon van een thematische 
invulling met een aantal opdrachten en een vooraf bepaalde opbrengst raden we het ten stelligste af 
een werkboek met opdrachten en afvinklijsten te maken, hoewel dat wel door enkele mentoren is 
geadviseerd. De leerling en zijn nieuwsgierigheid vormen het uitgangspunt; niet de ideeën van de 
docent. 

7.6 Toekomstige activiteiten   
Met het ontwerponderzoek naar een programma voor de wetenschapsles - om zodoende een 
wetenschappelijk onderzoekende houding bij de plusleerlingen in gang te zetten - hebben we ons 
afgelopen schooljaar volledig op wetenschapslessen in de brugklas gericht. Toch ontstonden er al 
heel snel ideeën over hoe we bepaalde aspecten van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ over de 
daaropvolgende jaargangen zouden kunnen verdelen. Daarnaast en voor zover we onszelf daar al 
niet bewust van waren, maakte de literatuur duidelijk dat het onderzoekend leren een duidelijke 
verticale en horizontale doorontwikkeling behoeft, wil het leereffect niet verloren gaan.  

Om die reden moet de draad in het tweede en derde schooljaar worden opgepakt. Dit vraagt dus om 
een vervolgonderzoek, waarmee wij als onderzoeksdocenten in het aankomende schooljaar van start 
mogen én zullen gaan. Het programma voor de tweede klas zal het ‘onderzoekend leren’ opnieuw 
vormgeven en voorts zullen de leerlingen worden ondergedompeld in het zogenaamde ‘ontwerpend 
leren’. Hierbij zullen zij geconfronteerd worden met meer concrete ‘problemen’ die een oplossing 
behoeven. De aard van dit soort onderzoek zorgt ervoor dat er automatisch meer een accent zal 
komen te liggen op het bètawetenschappelijk terrein. Maar net als in het brugklasjaar zal ondanks dit 
accent het hele spectrum erbij betrokken moeten blijven.  De opzet van de verticale en horizontale  
doorontwikkeling ziet er als volgt uit: 
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Figu
ur 17 Opzet wsl 

Naast deze verticale doorontwikkeling van de wsl-didactiek, hebben we inmiddels aan de directie het 
advies uitgebracht om ook te werken aan een horizontale vakoverschrijdende verankering. Met 
ingang van aankomend jaar zal binnen het vwoplus per jaargang één vak worden gevraagd om 
binnen het eigen programma een deel van de leerstof te behandelen via de methode en didactiek 
van het onderzoekend leren. We spreken in dit kader van de zogeheten aanhaakvakken.  

Het idee hierachter is dat we ernaar streven dat de wetenschappelijk onderzoekende houding 
uiteindelijk een volstrekt vanzelfsprekende attitude wordt van de leerlingen in de wijze waarop zij de 
wereld tegemoet treden. In zichzelf heeft de wetenschapsles geen bestaansrecht en de les is er zelfs 
op gericht zichzelf in de bovenbouw overbodig te hebben gemaakt. In die fase zou het vak moeten 
zijn opgegaan in de vezels van alle vakken afzonderlijk en de schoolcultuur als geheel. Dit laat 
onverlet dat we tegelijkertijd fantaseren over hoe de wetenschapsles bijvoorbeeld een bijzondere 
impuls zou kunnen gaan geven aan het profielwerkstuk, en dat zou nog maar één mogelijk vorm 
kunnen blijken te zijn.  

Figuur 18 verbeeldt ons ideaal: de wetenschappelijk onderzoekende houding wordt ontwikkeld en/of 
versterkt dankzij de wetenschapslessen en wordt zichtbaar en gestimuleerd in alle gebieden, bij alle 
vakken, in alle leerjaren. Om bij een metafoor te blijven: de wetenschapslessen planten het zaadje, 
de school biedt de vertakking en de leerling groeit.  
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                    Figuur 18  de ‘wetenschapsboom’ 

7.7 Tot slot 
Uit bovenstaande conclusies en aanbevelingen blijkt dat dit ontwerponderzoek de in 4.7 gegeven 10 
principes voor het stimuleren van onderzoekend leren (De Groof et al., 2012) bevestigt. In het kort 
komt het erop neer dat we voor het curriculum ‘wetenschapslessen nieuwe stijl’  en 
wetenschapsonderwijs op het Norbertuscollege de volgende aanbevelingen doen: 

1. Sluit aan bij de voorkennis en leefwereld van leerlingen  
2. Creëer ruimte voor actieve deelname en herhaling 
3.  Stem de onderwijsaanpak af op de graad van zelfsturing van leerlingen 
4. Voorzie de leerlingen van interpretatieve, experimentele en reflectieve 

ondersteuning 
5. Pas de  begeleiding en de ondersteuning aan en treed terug  
6. Gebruik verschillende doeltreffende evaluatievormen 
7. Denk en handel vakoverschrijdend (horizontale benadering) 
8. Ontwikkel leerlijnen voor onderzoekend leren door alle leerjaren (verticale 

benadering) 
9. De leerkracht als innovator en onderzoeker 
10. Werk aan een cultuur van onderzoekend leren. 
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8.  Discussie 
 
Terugkijkend op het voorbije schooljaar waarin we dit onderzoek hebben uitgevoerd, durven wij te 
stellen dat we mogen spreken van een geslaagd ontwerponderzoek. Het heeft geresulteerd in een 
programma dat een gedegen theoretische basis heeft gekregen en in de praktijk op basis van de 
prestaties van de leerlingen als effectief beschouwd mag worden.  Door de beschrijving kan het 
curriculum doorgegeven worden en  zullen andere dan bij dit onderzoek betrokken  docenten de 
lessen kunnen geven.   
 
Door bij dit onderzoeksproces de gehele professionele leergemeenschap te betrekken, werd niet 
alleen een noodzakelijk draagvlak gecreëerd maar droeg het onderzoek ook bij aan de beoogde 
collectieve ontwikkeling in het kader van ‘de lerende school’. Twee studiemiddagen stonden geheel 
in het licht van dit onderzoek.  
 
Persoonlijk hebben we eveneens een groei doorgemaakt. Wij hebben niet alleen een behoorlijk slag 
gemaakt op het vlak van de theoretische kennis m.b.t . het leren van begaafde kinderen en de 
didactiek van onderzoekend leren, maar we hebben als onderzoeksdocenten onze 
onderzoeksvaardigheden flink kunnen verbeteren; een groeiproces dat we aankomend schooljaar 
met een vervolgonderzoek voor de wetenschapsles in het twee leerjaar van de vwoplus nog verder 
hopen te ontwikkelen.   
 
Als kritische kanttekening wijzen we op het feit dat de periode die tot onze beschikking stond, 
namelijk precies een schooljaar, ervoor zorgde dat het laatste stukje van het lesprogramma buiten de 
evaluatie viel. Daarmee dreigt het laatste deel van het programma buiten het officiële onderzoek te 
vallen en zodoende net wat minder aandacht te krijgen.  Dat is jammer want in de beleving van 
leerlingen en docenten hebben we naar een afsluiting toegewerkt en mogen de laatste activiteiten 
gezien worden als een climax. De eerste stappen buiten het klaslokaal gingen richting de directe 
omgeving van de school, de laatste gingen naar een voor de leerlingen volstrekt onbekende 
omgeving. Als volleerde onderzoekers zochten de leerlingen hun weg in Vlissingen, de stad van 
Michiel de Ruyter en daarmee de afsluiting van het laatste onderzoek van dit schooljaar.  
 
Voor het volgende onderzoek leggen we waarschijnlijk een vergelijkbaar onderzoekstraject af. Wat 
de literatuurstudie en de fasen in het ontwikkelproces betreft,  zien we dit proces met vertrouwen  
tegemoet. Wat efficiëntie betreft,  hebben een belangrijk leerpunt: goed onderzoek vraagt om een 
gedegen en consequente administratie en documentatie. Te vaak waren we achteraf aan het 
bedenken wat we hadden moeten voorbereiden en registreren. Met dit gegeven in het achterhoofd 
starten we met dezelfde leerlingen een nieuw onderzoekstraject. Zullen we ook hier allebei 
vooruitgang boeken? 
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Bijlage A: document Wetenschapslessen vernieuwd, juni 2014 

Wetenschapslessen vernieuwd 

Aan het begin van dit aflopende schooljaar is een werkgroep gestart die de opdracht had om de 
wetenschapslessen in de Vwo+ afdeling opnieuw vorm te geven, te beginnen in de brugklas  De 
groep bestond uit Ellie Maas, Rob de Mooij, André van der Pol, Jérôme Maatjens, Maarten van Boxtel 
en Wim Derks.  De didactische benadering, de inhoud en de organisatie van de wetenslessen zouden 
in overeenstemming moeten worden gebracht met de afspraken die zijn gemaakt binnen de plg-
VWO+.   Er is veel gedacht, gepraat en hardop gedroomd. Er ontstonden mooie gedachten, originele  
lesconcepten en prachtige virtuele eindresultaten. We stuitten op obstakels van schoolbellen, 
lokaalmuren en klasgrootte. Maar er was vooral veel enthousiasme, optimisme, geloof in eigen 
kunnen en lol in het docentschap. 
We werken met leerlingen die bovengemiddeld intelligent en nieuwsgierig zijn. Ze stellen veel vragen 
en zijn op zoek naar antwoorden. Daar ligt de kern van de wetenschapslessen. De leerlingen leren 
dat de zoektocht naar antwoorden begint bij het stellen van de goede vragen, dat het beantwoorden 
van die vragen verloopt via systematisch vastgelegde denkstappen en dat, ongeacht de vraagstelling 
,het proces van denken en doen steeds hetzelfde is. Uiteindelijk leren de plusleerlingen wetenschap 
te bedrijven volgens de regels van de kunst. En passant wordt hun wijsheid vergroot en, niet 
onbelangrijk, krijgen ze het instrumentarium mee om in de bovenbouw en daarna de juiste 
denkstappen te zetten. We moeten dat straks onder andere merken aan de kwaliteit van hun 
profielwerkstuk. 
De brugklasleerlingen zullen het eerste deel van het schooljaar eenmaal per week een 
wetenschapsles op hun rooster hebben. Via de praktijk leren ze het wetenschappelijk proces kennen. 
De eerste weken zullen de leerlingen zich bijvoorbeeld bezighouden met hun eigen schoolweg. 
Waarnemen, beschrijven en objectiveren van waarnemingen zijn de ingrediënten van de eerste 
wetenschapslessen. Daarna gaan ze steeds kleine onderzoekjes doen met onderwerpen uit een 
kaartenbak  of zelfbedacht , in steeds hetzelfde ritme van het formuleren van de vraag, het 
beantwoorden van de vraag, het uitwerken van de antwoorden en het presenteren van die 
antwoorden. Daarbij is nadrukkelijk ruimte ingebouwd voor reflectie. Leerlingen nemen het eigen 
leerproces onder de loep. Die moet in de beschrijving steeds terugkomen. 
Halverwege het schooljaar worden de wetenschapslessen georganiseerd in een blokuur van honderd 
minuten. De onderzoeksthema’s worden uitgebreider en complexer. Leerlingen bedenken de 
thema’s zelf of worden op een spoor gebracht door hun begeleider. De werkwijze blijft dezelfde als 
in het eerste semester.  
Tijdens alle lessen is een wetenschapsdocent beschikbaar. Zijn of haar taak is het coachen van de 
leerlingen. Daarbij gaat het niet om de inhoud, maar om het begeleiden van het leerproces.   De 
wetenschapsgroep dicht de secties een belangrijke rol toe. We gaan ervan uit dat leden van de 
secties, met name degenen die tot de plg VWO+ behoren, een vraagbaak kunnen zijn voor de 
leerlingen. Zij raadplegen die docenten voor het bedenken van onderzoeksthema’s en voor het 
inwinnen van inhoudelijke informatie  Dat gebeurt via mail of er wordt een afspraak gemaakt voor 
een gesprek na schooltijd of in een pauze. Direct na de start van het nieuwe schooljaar komen we 
daar bij de secties op terug.  Voor de leerling zal het onderzoeksresultaat de beloning van hun 
inspanningen zijn, maar impliciet gaat het om het leerproces van het verkrijgen van 
wetenschapsvaardigheden. 
De gekozen werkwijze is onconventioneel en de uitkomst van ons denken staat niet bij voorbaat vast. 
Maar we zijn wel overtuigd dat deze leerlingen om deze vorm van onderwijs vragen en vinden dat ze 
daar ook recht op hebben.  De wetenschapslessen worden bij uitstek de momenten waarop een 
appèl gedaan wordt op de creativiteit, intelligentie en nieuwsgierigheid van de leerlingen. We 
denken dat de opzet gaat slagen. 
 
Wim Derks 
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Bijlage B: opzet eerste semester wetenschapslessen 2014-2015 (gemaakt in juni 2014) 

WEEK Doel 

 

Onderwerp 

 

 Welke opening ‘blijft hangen’? 
 

Bij opdrachten focussen op: 

 Zintuigen gebruiken! 
 Verschil in waarneming 

 

Interessant: Quest Braintainment 

Opdrachten/werkvormen Benodigdheden 

Algemeen:  

Elke leerling heeft een WSL-
schrift (A-4)(portfolio): controle 
op gebruik: stempel 

Laptopkast 

Eigen lokaal (voor verzamelen 
van materialen) 

WSL in 3 klassen tegelijk? 

Mentor: parallel roosteren 

De eerste vier weken zijn algemeen van karakter, met de focus op de leerling in zijn nieuwe omgeving. De docent geeft de opdracht zonder aanwijzingen over de bedoeling 
en de opbrengst en observeert. Het gaat niet om het onderwerp maar om de vraag…. 

36 Bewust worden van verwondering en 
nieuwsgierigheid. (Géén uitleg over de 
bedoeling)  

Iets willen weten=leren! 

37 Vragen stellen = antwoorden zoeken = 
leren 

38 Wat zou je graag willen weten 
over………….. (denkrichting geven) 

 

36. School (MENTOR ERBIJ BETREKKEN): jij als 
leerling van de brugklas 

10 kernwoorden voor zichzelf (02.09.2014) 

37. School en omgeving school: jij als leerling 
van het Norbertus…. Wat vraag je je af? 

38. Omgeving school: jij op onderzoek in de 
omgeving van het Norbertus… wat valt je op en 
wat vraag je je af? 

 

1.In groepjes van 4 brainstormen 
over wat ze willen weten over 
school. Placemat-methode: Ieder 
eigen vlak.  

- interviewmethode 

- mindmap 

2.In tweetallen komen tot één 
onderzoek en op zoek gaan naar 
antwoorden 

A4-schrift (leerling zelf): 
leerlingen pakken per les een 
nieuwe bladzijde  en zetten daar 
de datum en het onderwerp 
boven. 

 

A3-vellen 

Computers 

Inlogcodes 
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39 Wat vraag je je al lang af? 

 

39. Het mag over van alles gaan……… 

Na 4 weken is duidelijk dat iets willen weten de 
basis van leren en kennis vergroten is. 

3.Korte presentatie in het groepje 
van vier 

4.Kort verslag van de les: wat ben 
ik te weten gekomen en hoe heb ik 
dat gedaan? 

 

 

 

Na de algemene en theorievrije introductie neemt de docent de rol van begeleider van het proces op zich: initiëren van en reflecteren op de fasen in het onderzoeksproces. 
Nu met de nadruk op het onderwerp. 

40 Reflectie op week 1 t/m 4:Bevindingen 
van de leerlingen van de vorige vier 
weken noteren: waargenomen 
kenmerken en ervaren leerpunten.  

Overstap naar 

Introductie van het onderzoek als de 
basis van een wetenschappelijke 
houding.  

Korte introductie onderzoeksproces: 
noem de 6 stappen. De concretisering 
van de stappen volgt in etappes. 

1. Vragen stellen bij een 
onderwerp: de 7 W’s en H 
wie-wat-waar- wanneer -
waarom-waardoor-waartoe-
hoe 

2. Onderzoeksvraag formuleren 
3. Onderzoek ontwerpen: 

- Bronnenonderzoek: 
literatuur en deskundigen 

Docent ‘demonstreert’  hoe hij/zij een 
onderwerp heeft aangepakt 

 

Onderwerp ->  vragen stellen -> hoofdvraag -> 
onderzoeksaanpak -> resultaat 

 

 

 

 

 

Leerlingen vertellen hun ervaringen 
met onderzoeken en geven aan 
wat ze daarvan ‘meenemen’ (in 
schrift) 

Belangrijk is dat de leerlingen hun 
ervaringen en ontdekkingen 
vastleggen in hun schrift 
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- Praktisch onderzoek: 
interview, observatie, 
enquête 
(kwantitatief/kwalitatief) 

4. Onderzoek uitvoeren 
5. Presenteren: 

- Schriftelijk 
- mondeling 

6. Reflecteren 
41 DE ONDERZOEKSVRAAG die  

leidt tot een klein onderzoek: één W-
vraag  

 

3 onderwerpen – (aanleveren) 

 

Bij elk onderwerp moet een onderzoeksvraag 
geformuleerd worden die met één interview en 
twee artikelen te beantwoorden is.  

 

In tweetallen het onderwerp 
‘analyseren’ op waar ze benieuwd 
naar zijn m.b.t. 

Wie 

Wat 

Waar 

Wanneer  

Waarom  

d.m.v. 
Woordweb/placemat/mindmap  

A3-vellen 

42 Het onderzoeksontwerp: 

Eisen: interview met een deskundige en 
gebruik van twee informatieve teksten 
(kwalitatief onderzoek) 

- Uitleg interview (NED) 
- Uitleg zoeken en 

hoofdzaken noteren 
 

 

Hoe kom je tot een antwoord? 

 

 

Wie/wat kan helpen te komen tot 
een antwoord? 

Welke vragen stel je om tot een 
uitwerking te komen? Start 
onderzoek 

Laptopkast 
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42 

NC-
week 

ONDERZOEK UITVOEREN Uitwerking van de onderzoeksvraag  GRAAG 2 LESUREN 

Vak.     

44 PRESENTATIE : VOORWERP DAT TYPISCH  
IS, TOELICHTEN (PITCH) 

Mondelinge presentaties van 5 minuten Presentaties van 5 minuten Niets bijzonders: presentatie 
zonder media! 

45 Reflectie    

46 Start onderzoek 2. Nu met de nadruk op 
observatie en interview  

Focus op verschil in waarneming 
(afbeelding met verschillende 
waarnemingsmogelijkheden) 

- Plaatjes, filmpjes… 

Onderwerpen aanleveren! 

 

De onderwerpen moeten zich lenen voor 
observaties, tellen, meten, enz.  

  

47    

48    

49    

50    

51    

Vak 

Onderzoek uitvoeren: 

- Vragen 
- Ontwerp 
- Uitvoering 
- Presentatie 
- reflectie 

   

2 Start onderzoek 3 met nadruk op de 
enquête (Erik Verhoeff?) voor 
kwantitatief onderzoek (hypothese 

Onderwerpen aanleveren die zich lenen voor 
een enquête die in de klas afgenomen kan 
worden. Er moet een aanname over de klas of 

Leerlingen kiezen in tweetallen een 
van de drie onderwerpen en gaan 
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over de brugklassen in zitten….. volgens de methode 

DDU en vervolgens BBB (leren in 
vijf dimensies) komen tot de start 
van het onderzoek: 

Denken Delen Uitwisselen 

Bekend Benieuwd Bewaard 

3    

4 

toetsen) 

- steekproef 
- validiteit 
- toeval 
- signifcantie 

hypothese-ontwerp enquête- uitvoering 
- verwerking en presentatie (héél klein)  

   

5     

Tweede semester: start wetenschapslessen thematisch/kaartenbak-opdrachten OPDRACHTEN AANLEVEREN VOOR ZELFSTANDIG UIT TE 
VOEREN OPDRACHTEN 
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Bijlage C:  voorbeeld van een observatieformulier  lessen 

Observatie & Evaluatieformulier     

VWO-plus Wetenschapslessen  (T.b.v. het AOS-ontwerponderzoek ‘De Wetenschapsles’, Maas & Maatjens, 2014-2015) 

Betreft:   Observatie / Evaluatie (doorhalen wat niet van toepassing is.)    

Naam observator / docent:________________________________ 

Datum: _____/_______/_________       Locatie van les:_______________________ 

Vooraf vastgesteld doel van de wetenschapsles: 

Les nr. 10 en 11  Introductie en opzet nieuw kwantitatief onderzoek. Nadruk op perceptie en duidelijk maken dat we zo objectief en analytisch mogelijk willen 
observeren (Bijv. bij het meten en tellen.). Verder oriënteren op criteria voor goede onderzoeksvragen. Volgende week: goede onderzoeksvraag en 
onderzoeksplan op papier  = onderzoeksvoorstel. (Dat gaan we dan bespreken en ze zullen vervolgens de gelegenheid krijgen om daar aan te werken.) Hoe kom 
je tot een goede onderzoeksvraag? 

Onderdeel: Wat gaat goed? Wat kan beter? 

A.Programma    

B. Docentengedrag   

C. Leerlingengedrag   

D. Materiaal & Faciliteiten 

 

  

E. Algemene opmerkingen   
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Bijlage D:  vragenlijst mentoren 

Het programma 

Maakt het programma zichtbaar dat het erop gericht is zichtbaar te maken dat de leerling een wetenschappelijke houding ontwikkelt? 

a. Hoe krijgt volgens jou de leerling de kans 
- te weten 
- te begrijpen 
- te innoveren 
- te bereiken 
- te delen 
- kritisch te zijn 

 
b. In hoeverre heeft het programma mogelijkheden vast te stellen in hoeverre de leerling 
- intelligent is 
- doorzettingsvermogen heeft 
- creatief is 
- gemotiveerd is 
- kan en wil samenwerken 

 
c. In welke opzichten leidt het programma ertoe dat de leerling wetenschapsvaardigheden ontwikkelt. Denk hierbij aan: 
- Wetenschappelijke taal 
- Wetenschappelijke procedures 
- Wetenschappelijke houding  

De leerling 

Je maakt de leerlingen mee in jouw eigen lessen en tijdens de wetenschapslessen. Als je naar de volgende aspecten kijkt, wat valt je dan op: 

a. Houding t.o.v.  
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a. De inhoud 
b. De opdrachten 
c. De reflecties/beoordelingen 
d. De contacten met klasgenoten 
e. Werkverzorging 

 
b. Wat zijn voor jou belangrijke verschillen tussen de leerlingen bij de je eigen vak en bij de wsl? 

 
c. Wat is voor jou de waarde van het waarnemen van de leerlingen in beide settings? 

 
d. Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk van de wsl als je kijkt naar de leerling? 

 
e. Wat moeten we zeker zo houden? 

 
f. Wat moeten we zeker aanpassen?  

Het programma 

1. Het doel 
a. Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het programma? 
b. Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de leerlingen? 
c. Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het programma? 
d. Wat is ons (EJJ) doel?  
 

2. De leerlijn 
Als je zou moeten weergeven wat de opbouw van het programma is, wat zou je dan zeggen? 
 

3. Stel je voor dat je het programma volgend jaar zou moeten verzorgen. Wat zou je zeker hetzelfde doen en wat zou je anders doen? 
 

4. In welk opzicht zorgt het programma ervoor dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een onderzoekende leerling? 
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5. In welk opzicht juist niet? 

 
6. Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt? 

 
7. Welk onderdeel had net zo goed weggelaten kunnen worden? 

De docent 

Je hebt een aantal lessen het gedrag van de docent waargenomen 

1. Welke houdings- en gedragsaspecten van de docent werken positief op de leerlingen en hun inspanningen? 
2. Welke houdings- en gedragsaspecten werken contraproductief? 
3. Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van de ideale WSL-docent. 

De materialen en faciliteiten 

Kijkend naar de gebruikte lesbrieven, powerpoints, schrift/snelhechter, lokalen…… 

a. Wat werkte? 
b. Wat werkte niet? 
c. Wat moet volgend jaar beslist anders? 
d. Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 
e. Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 
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Bijlage E: vragenlijst wsl-docenten 

Het programma 

Maakt het programma zichtbaar dat het erop gericht is zichtbaar te maken dat de leerling een wetenschappelijke houding ontwikkelt? 

d. Hoe krijgt volgens jou de leerling de kans 
- te weten 
- te begrijpen 
- te innoveren 
- te bereiken 
- te delen 
- kritisch te zijn 

 
e. In hoeverre heeft het programma mogelijkheden vast te stellen in hoeverre de leerling 
- intelligent is 
- doorzettingsvermogen heeft 
- creatief is 
- gemotiveerd is 
- kan en wil samenwerken 

 
f. In welke opzichten leidt het programma ertoe dat de leerling wetenschapsvaardigheden ontwikkelt. Denk hierbij aan: 
- Wetenschappelijke taal 
- Wetenschappelijke procedures 
- Wetenschappelijke houding  

De leerling 

Je maakt de leerlingen mee in jouw eigen lessen en tijdens de wetenschapslessen. Als je naar de volgende aspecten kijkt, wat valt je dan op: 

a. Houding t.o.v.  
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a. De inhoud 
b. De opdrachten 
c. De reflecties/beoordelingen 
d. De contacten met klasgenoten 
e. Werkverzorging 

 
b. Wat zijn voor jou belangrijke verschillen tussen de leerlingen bij bio/vz en bij de wsl? 

 
c. Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk van de wsl als je kijkt naar de leerling? 

 
d. Wat moeten we zeker zo houden? 

 
e. Wat moeten we zeker aanpassen?  

Het programma 

8. Het doel 
a) Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het programma? 
b) Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de leerlingen? 
c) Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het programma? 

 
 

9. De leerlijn 
Als je zou moeten weergeven wat de opbouw van het programma is, wat zou je dan zeggen? 
 

10. Stel je voor dat je het programma volgend jaar weer zou moeten verzorgen. Wat zou je zeker hetzelfde doen en wat zou je anders doen? 
 

11. In welk opzicht zorgt het programma ervoor dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een onderzoekende leerling? 
 

12. In welk opzicht juist niet? 
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13. Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt? 

 
14. Welk onderdeel had net zo goed weggelaten kunnen worden? 

 
15. Wat moet een nieuwe wsl-docent zeker weten voordat hij/zij start met de lessen? 

De docent 

Je hebt de wsl-lessen moeten verzorgen 

1. Welke houdings- en gedragsaspecten van jou als docent werken volgens jou positief op de leerlingen en hun inspanningen? 
2. Welke houdings- en gedragsaspecten werken contraproductief? 
3. Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van de ideale WSL-docent. 

De materialen en faciliteiten 

Kijkend naar de gebruikte lesbrieven, powerpoints, schrift/snelhechter, lokalen…… 

a. Wat werkte? 
b. Wat werkte niet? 
c. Wat moet volgend jaar beslist anders? 
d. Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 
e. Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 

 

 

 

 



85 
 

Bijlage F: Vragenlijst leerlingen 

Evaluatie Wetenschapsles 2014-2015 

Vragenlijst t.b.v. Leerlingen 

(Digitaal invullen – opslaan – doorsturen) 

Vraag 1:  Vond je de onderwerpen waar je tijdens de Wetenschapslessen mee bezig bent geweest, zinnig en interessant? 

Antwoord: 

Wel / Niet    zinnig, omdat: 

Wel / Niet    interessant, omdat: 

 

Vraag 2: Vind jij dat je in vergelijking met andere vakken tijdens de Wetenschapslessen actiever bezig bent geweest met de stof? 

Antwoord: ja/nee * want 

 

Vraag 3:  Wat heb jij liever? Een docent die veel vertelt en uitlegt óf een docent die jou helpt maar je het vooral zelf laat uitzoeken. Kortom: hoeveel 
ondersteuning zou jij willen tijdens de wetenschapsles? 

Antwoord: 
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Vraag 4:  Beoordeel de volgende drie stellingen door een cijfer te omcirkelen .  Hierbij betekent een 1: veel te weinig  2: een beetje 3: voldoende 4: vaak  5: 
veel te vaak. 

a.  De docent maakte mij bewust van dingen die ik zelf al wist.         1   -    2   -    3     -    4    -      5 

b.  De docent gaf voldoende tips hoe ik het onderzoek kon aanpakken.   .   1   -    2   -    3     -    4    -    5 

c.  De docent stimuleerde mij om na te denken over de uitkomsten  
                                                                  en mijn manier van werken  1   -    2   -    3     -    4    -      5 

 

Vraag 5: Op welke verschillende wijzen gaf de docent instructie tijdens de wetenschapslessen? 

Antwoord:  

 

Vraag 6: Vind je het zinnig om je onderzoek te presenteren aan de rest van de klas?   

Antwoord:  

Ja / Nee, want:  

 

Vraag 7: Heb jij het idee dat wat je bij de wetenschapslessen hebt geleerd, zou kunnen gebruiken bij andere vakken of buiten school? 

Antwoord: 

Ja / Nee, want:  
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Vraag 8: Welke kenmerken zou de ideale wetenschapsdocent volgens jou moeten hebben? 

Antwoord: (Geef minstens drie kenmerken) 

 

Vraag 9: Mag je wel creatief zijn in de wetenschapsles? M.a.w. krijg je genoeg ruimte om op je eigen manier tot de oplossing te komen? 

Antwoord: ja/nee want 

 

Vraag 10:  

a.  Wat beviel jou het minst tijdens de wetenschapslessen? 

Antwoord: 

a.  Wat vond jij het leukste tijdens de wetenschapslessen? 

Antwoord: 

 

 

Eventuele opmerkingen met betrekking tot de wetenschapsles:  

Antwoord: 

Dankjewel voor het invullen. 

 



88 
 

Bijlage G: uitwerking vragenlijsten mentoren 

Vragenlijst mentoren (m1-m2-m3) 

1. Maakt het programma zichtbaar dat het erop gericht is zichtbaar te maken dat de leerling een wetenschappelijke houding ontwikkelt? 

Hoe krijgt volgens jou de leerling de kans de wetenschappelijke houding te laten zien 

Ja, het programma maakt zeker zichtbaar of de 
leerling een wetenschappelijke houding 
ontwikkelt. Je ziet duidelijke verschillen tussen 
de leerlingen.  De opdrachten die de leerlingen 
krijgen zijn uitdagend en geven niet direct een 
antwoord. Om tot een antwoord of uitwerking 
te komen moeten diverse stappen genomen 
worden. Dat is een uitdaging voor de 
leerlingen, ze zijn hier niet aan gewend en dit 
kan tot onzekerheid leiden.  Leerlingen zijn 
resultaatgericht en willen graag snel  tot een 
antwoord komen. Nu worden ze gedwongen 
om stapsgewijs een proces te doorlopen en 
inzichten te verwerven. Dat is mooi en er zijn 
veel leerlingen die dit proces tijdens de 
wetenschapslessen hebben ervaren.  Het 
samenwerken en presenteren in groepen 
dwingt hen tot een serieuze leerhouding en 
het verbaal kunnen uiten van de resultaten van 
de opdrachten. 

- te weten  -putten uit reeds verworven kennis en 
“opfrissen” veelal  via PPTs 

- te begrijpen -zelf op onderzoek uit gaan ofwel thuis 
ofwel op school 

- te innoveren -zoveel mogelijk de mogelijkheid 
krijgen onderzochte  zaken ook daadwerkelijk te 
presenteren op manieren die vernieuwend zijn. 

- te bereiken -de vrijheid om die onderwerpen te 
onderzoeken die hem/haar uitdagend/interessant 
lijken en daar toegewijd/gemotiveerd  aan te 
werken 

- te delen  - Eén van de pijlers, die van samenwerking, 
maakt het erg logisch dat leerlingen erg veel met 
elkaar en hun docent  delen. Zonder delen komt 
geen enkele leerlingen tot een optimaal resultaat, 
zo is gebleken. Leerlingen maken elkaar  hierdoor 
beter . 

- kritisch te zijn Heel nadrukkelijk wordt bij elk 
onderzoek gevraagd het werk van ee  ander 
(groepje) kritisch te bekijken zodat  het product (en 

De leerling kan al deze vaardigheden 
aanleren tijdens de wetenschapslessen mits 
de leerling zich hiervoor open stelt. Door 
middel van de onderzoekjes die ze dit jaar 
hebben uitgevoerd krijgen zij de kans om te 
bereiken, weten en begrijpen. In de 
feedbackrondes hebben de leerlingen laten 
zien dat ze kritisch kunnen zijn op elkaar en 
op zichzelf. Er is eventueel nog winst te 
behalen met betrekking tot innoveren en 
delen van de kennis. 
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indirect het samenwerken) verbetert. 

 

 

In hoeverre heeft het programma mogelijkheden vast te stellen in hoeverre de leerling over de signaleringscriteria beschikt 

Het programma heeft zeer 
zeker mogelijkheden om 
vast te stellen in hoeverre 
de leerling intelligent is en 
doorzettingsvermogen 
heeft.  Er wordt aanspraak 
gemaakt op aanwezige 
voorkennis en daarop 
doorgaan. De leerlingen 
worden geactiveerd om 
door te denken.  Waarom 
is iets zoals het is, of is het 
wel zoals het lijkt te zijn? 
Dit is best lastig voor 
leerlingen van 12 jaar. 
Sommigen haken af en 
laten het erbij zitten. De 
meesten zien gaandeweg 
wat de bedoeling is van 
dit proces en vinden het 
een uitdaging om door te 
blijven denken.  De 

intelligent is    Bij het ontbreken van dit criterium   kan de 
leerling niet voldoende bijdragen  aan het onderzoek en het 
proces daarvan en  de voortgang bij met name groepswerk  in 
meer of mindere mate    hinderen of zelfs blokkeren.              

doorzettingsvermogen heeft  Bij het observeren en 
(tussentijds) beoordelen kan de docent goed 
inzien/vaststellen  of een leerling het vermogen heeft (gehad) 
om bij moeilijke fases tijdens het onderzoeksproces door te 
zetten of zelfs opnieuw te beginnen. Wat heeft de leerling 
bijv.  met tips na een tussentijds beoordeling nog gedaan  

creatief is  De leerlingen hebben    veel vrijheid gekregen   
zaken op creatieve wijze aan te pakken en zijn daadwerkelijk 
uitgedaagd geweest af te wijken van manieren  van onderzoek 
zoals zij die tot nu toe gewend waren. 

gemotiveerd is  Door het aanreiken van uitdagende en 
interessante  onderwerpen (op hoog niveau)  werden de 
leerlingen echt getriggerd en verder zijn voor de hand 
liggende zaken en  eenvoudige manieren van antwoorden 
vinden  bewust achterwege gebleven en geadviseerd niet te 
gebruiken 

Ook hier geldt dat de leerling al deze 
vaardigheden kan aanleren tijdens de 

wetenschapslessen mits de leerling zich 
hiervoor open stelt. De wetenschapslessen 
geven al in een vroeg stadium een beeld van 
deze vaardigheden en de 
weerbaarheid/flexibiliteit van de leerlingen. 
Door de zeer nuttige en specifieke feedback die 
de 

leerlingen na hun eerste verslag hebben 
ontvangen, hebben sommige van hen laten 
zien wat ze in huis hebben. Anderen, zo’n 25% 
van klas v1e, moddert maar wat aan en 
verbetert zich niet na de ontvangen feedback. 

De leerlingen worden door de 
wetenschapslessen in staat gesteld om te laten 
zien wat zij in huis hebben. Ze mogen zelf op 
onderzoek uitgaan en laten ook zien hoe zij dit 
zelf zouden uitwerken. Hierbij laat de leerling 
door middel van feedback geven aan anderen 
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leerlingen leren te 
associëren en kritisch met 
informatie om te gaan.  

 

kan en wil samenwerken Zoals eerder vermeld zijn vele 
onderdelen tijdens wsl in samenwerkingsverband opgezet, 
uitgevoerd en gepresenteerd. 

 

en zelfreflectie zien dat hij aan al deze 
competenties voldoet. Echter zal een 
intelligente leerling zich soms niet geroepen 
worden door de wetenschapslessen. Hij/zij is 
meer gebaat bij regulier vwo-onderwijs. 

In welke opzichten leidt het programma ertoe dat de leerling wetenschapsvaardigheden ontwikkelt. Denk hierbij aan: 

- Wetenschappelijke taal 
- Wetenschappelijke procedures 
- Wetenschappelijke houding  

 Door  wetenschapslessen hebben 
leerlingen dit schooljaar geleerd hoe 
onderzoekend te leren. Via presentaties 
van hun docenten hebben zij kennis 
genomen van en gewerkt met  
voornoemde drie elementen. 

 

Het programma van de wetenschapslessen 
draagt enorm bij aan de ontwikkeling van de  
wetenschappelijke procedures en houding van de 
leerlingen. Dit is ook terug te zien tijdens de 
andere lessen. De leerlingen stellen betere 
vragen aan elkaar en aan zichzelf. 

Tevens zijn ze meer gemotiveerd om dingen te 
weten te komen. Wellicht zou er in het 
lesprogramma nog meer aandacht besteed 
kunnen worden aan de wetenschappelijk taaldie 
gebruikt dient te worden. Echter beschikken de 
meeste vwo+ leerlingen over een prima zakelijk 
taalgebruik. 

 

2. De leerling 
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Je maakt de leerlingen mee in jouw eigen lessen en tijdens de wetenschapslessen. Als je naar de volgende aspecten kijkt, wat valt je dan op: 
Houding t.o.v.  
Veel van wat ik zie in 
mijn eigen lessen 
wordt bevestigd in de 
wetenschapslessen. 
De manier waarop 
leerlingen opdrachten 
oppakken en 
uitwerken laten ze ook 
zien in mijn eigen 
lessen. De 
enthousiaste 
leerlingen krijgen 
tijdens de 
wetenschapslessen de 
gelegenheid om nog 
meer van zichzelf te 
laten zien. De wat 
minder actieve 
leerling valt echt door 
de mand bij de 
wetenschapslessen, 
terwijl dit in de 
reguliere lessen 
minder snel duidelijk 
is. 

g. Houding t.o.v.  

De inhoud -   Er komt geen methodeboek aan  
te pas bij wsl 

De opdrachten- Deze zijn bij de wsl veelal  veel 
verdiepender /verrijkender  geweest, met 
name ook omdat er nog  geen  vast 
programma bestond. 

De reflecties/beoordelingen -  De reflecties 
zijn intensiever aan bod gekomen bij wsl. 
Gelukkig/ Heel belangrijk: het vak wsl cijfert 
vergelijkbaar met Engels plus en Nederlands; 
d.w.z er moet echt goed gepresteerd worden  
voor een goed cijfer. Dit in tegenstelling tot 
vorige schooljaren en het vak wsl. Leerlingen 
die we op basis van de andere criteria  
kwalificeren als  “niet-plusser” halen ook geen 
voldoende bij dit vak. 

De contacten met klasgenoten – Tijdens de 
wetenschapslessen hebben de leerlingen wel  
meer contact met elkaar gehad , ook  niet les 
gerelateerd en relatief losser. 

Werkverzorging – Geen opvallende 
verschillen/overeenkomsten geconstateerd. 

Tijdens de wetenschapslessen werd er al meteen veel aandacht en inzet 
gevraagd van de leerlingen. De stof (wetenschappelijke procedure) was in het 
begin erg moeilijk, maar door middel van activiteiten (op onderzoek uit in en 
om de school) en onderwijsleergesprekken werd het steeds duidelijker voor 
hen. De opdrachten volgden elkaar naadloos op maar de leerlingen die in het 
begin niet mee konden/wilden, bleven lang in de beginfase van de 
wetenschapsles zitten. Het is jammer dat er in het begin van het schooljaar 
maar een uur in de week aandacht aan besteed kon worden. Door de drukte 
die een brugklasjaar met zich meebrengt, werd er niet altijd meer over de stof 
nagedacht. 

Het was zeer bijzonder te noemen hoe op een middag in oktober/november 
voor de leerlingen duidelijk werd wat er van ze verwacht werd. De vwo+ 
leerlingen kwamen met uitstekende onderzoeksvragen en konden zelfs 
benoemen waarom onderzoeksvragen van anderen niet valide waren. Het 
college over statistiek kwam wellicht in een te vroeg stadium. In een overvolle 
collegezaal met een klein (moeilijk zichtbaar) smartboard kwam het verhaal 
van de wiskundedocent niet goed over. In de lessen die volgden hebben de 
leerlingen door middel van reflectie en beoordeling geleerd hoe feedback te 
geven en te ontvangen. Zij gingen daar erg verschillend mee om, maar het 
grote deel van de leerlingen is nu in staat om kritische vragen te stellen en te 
leren van feedback. Wanneer er meer tijd zou zijn voor de wetenschapslessen 
dan zouden de koppige leerlingen wellicht meer toelichting kunnen krijgen bij 
hun feedback. 

Sommige leerlingen uit V1e vonden het soms niet leuk dat ze in groepen 
moesten werken. Er ontstond dan een onjuiste balans in deze samenwerking. 
Hier zouden de leerlingen wellicht ook een punt voor mogen krijgen. De 
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 kwaliteit van de werkverzorging in klas V1e ligt ver uit elkaar. Er is een duidelijk 
verschil te zien tussen de gemotiveerde en geïnteresseerde leerling en de 
anderen. 

 

Wat zijn voor jou belangrijke verschillen tussen de leerlingen bij de je eigen vak en bij de wsl? 

Meer uitdaging en 
verantwoordelijkheid voor eigen 
resultaat en eindproduct. Ik hoor de 
hersens kraken. Ze vinden het 
spannend en zijn altijd nieuwsgierig 
naar wat een nieuwe 
wetenschapsles hen gaat brengen 

Er is meer 
samengewerkt, op 
meer verschillende 
manieren 
samengewerkt; ook 
met meer 
vrijheden/minder 
belemmeringen.   

Leerlingen mogen alles onderzoeken en hier zelf keuzes in maken. Hierdoor mag de 
leerling zijn eigen leerproces aansturen, maar is er ook verantwoordelijkheidsgevoel van 
hem/haar voor nodig. Dit kost sommige leerlingen erg veel moeite, maar het zorgt daarna 
voor een veel en veel groter leerrendement (zowel qua kennis als qua vaardigheden). Ook 
leren de kinderen zichzelf (en daarbij hun sterke en zwakke kanten) beter kennen. 

 

Wat is voor jou de waarde van het waarnemen van de leerlingen in beide settings? 

Ik leer de leerlingen op een andere 
manier kennen. Vaak is het wel een 
bevestiging van wat ik al dacht over 
een leerling. Toch hebben een aantal 
leerlingen mij ook verrast door hun 
houding tijdens de 
wetenschapslessen. 

 

Leerlingen die qua Engels plus echt niet meekunnen , laten  in 
een aantal gevallen zien toch   echt over  pluskwaliteiten te  
beschikken. In andere gevallen heb ik  als mentor de 
bevestiging gevonden voor het ontbreken of juist  wel 
aanwezig zijn van de vereiste pluskwaliteiten. Het plaatje is 
beslist  completer geworden, maar de investering (1 lesuur 
per week bijwonen) was daar ook naar. Ik heb het bijwonen 
van de wetenschapslessen  met veel interesse en plezier 
gedaan ! 

Tijdens de wetenschapslessen heb je de tijd om 
de leerlingen te observeren in hoe ze handelen, 
wat ze zeggen en hoe ze denken. Dit is zeer 
waardevolle informatie voor een mentor. Ook zie 
je hoe ze om gaan met deze 
verantwoordelijkheid en deze andere manier van 
werken. 

Dit geeft mij de kans om tijdens mijn eigen 
reguliere lessen hier soms op voort te borduren 
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 of een totaal nieuwe lesvorm uit te proberen. Ik 
zie eerder wat de leerlingen alkunnen en kennen. 
Ook kan ik de leerlingen een beter schooladvies 
geven. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk van de wsl als je kijkt naar de leerling? 

De manier waarop de leerling zich 
opstelt tijdens de wsl. Ik vind de 
groepsgesprekken heel leerzaam. De 
manier waarop de leerlingen aan de 
slag gaan met opdrachten zijn heel 
interessant. De leerlingen zijn wel 
nog heel onzeker over hun aanpak. 

 

Onderzoekend leren. De leerling wordt tijdens de wetenschapslessen uit zijn comfortzone gehaald en gaat 
eindelijk leren ‘leren’ en ontdekken. Het verantwoordelijkheids gevoel van de leerling 
wordt op de proef gesteld en hierdoor kun je zien wat hij of zij echt waard is. De 
wetenschapslessen zorgen voor een boeiende en continue ontwikkelende omgeving 
waarin de leerlingen mee moeten of stil blijven staan. 

 

Wat moeten we zeker zo houden? 

De opdrachten met een uitdaging.  Laat ze het 
proces meemaken, dat is zo mooi om te zien. 
Inhoud van de opdrachten en opbouw was top. 

 

De leerlingen optimale kansen 
bieden   op verantwoorde en 
creatieve manier onderzoek te 
plegen. 

Het tempo tijdens de lessen. 

- De onderzoekscyclus en de daarbij behorende opbouw van de 
lessen. 

- De momenten voor reflectie op hun eigen werk. 

- De uitstekende feedback van de docent op het gemaakte werk. 

Wat moeten we zeker aanpassen?  
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Soms was er te weinig tijd om te reflecteren.  
Planning iets rustiger wellicht. 

 

Time management 

 

Meer lestijd voor wetenschapslessen in de brugklas!! 
- Meer ruimte voor koppeling aan verschillende vakken buiten de 
WSL. 
- De leerlingen vaker wijzen op huiswerk of eventuele belangrijke 
inleverdata. 

 

3. Het programma 

Het doel 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het programma?De 
leerlingen leren om goede onderzoeksvragen op te laten stellen 
en deze op te lossen volgens een bepaald model. Het dwingt de 
leerlingen om verder na te denken en niet te kort door de bocht 
te gaan. Ze hebben belangrijke begrippen geleerd, zoals 
objectief/subjectief, kwalitatief/kwantitatief. Ze hebben geleerd 
kritisch op zichzelf te zijn. 

Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de leerlingen? 

Kennis maken met wat wetenschapslessen inhouden en leren 
hoe zij onderzoeksvragen kunnen opstellen en deze vervolgens 
kunnen uitwerken volgens een bepaald model. De echte + 
leerlingen willen uitdaging en vinden het leuk om deze aan te 
gaan. Ze willen graag feedback in positieve zin.  

Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het programma? 

Ouders willen zien dat hun kinderen worden aangespoord om 
anders te denken en enthousiast zijn over de aangeboden 
leerstof. Zij willen dat hun kinderen geactiveerd en uitgedaagd 

Wat is volgens jou het 
belangrijkste doel van het 
programma? Dat 
leerlingen het 
onderzoekend leren 
beheersen en zich dus 
verrijkt hebben. 

Wat is volgens  jou het 
belangrijkste doel van de 
leerlingen?  Zie a , zich 
etaleren en verrijken. 

Wat is voor ouders het 
belangrijkste doel van het 
programma? De 
voorbereiding op het WO 

Wat is ons (EJJ) doel?  
Leerlingen onderzoekend 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het 
programma? 

De leerling door middel van het aanleren van een 
wetenschappelijke houding laten zien waartoe hij/zij zelf 
allemaal in staat is. 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van de 
leerlingen? 

Hoge punten halen voor de wetenschapslessen. 
Waardering en positieve feedback krijgen van de docent. 

Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het 
programma? 

Hoge punten halen voor de wetenschapslessen. Een 
enkeling vindt het belangrijk dat de leerlingen nieuwe 
vaardigheden leren. 

Wat is ons (EJJ) doel? 
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worden. 

Wat is ons (EJJ) doel?  

Leerlingen op een andere dan het reguliere onderwijs laten leren 
en laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn. 

laten leren ter 
voorbereiding op; 
leerlingen 
uitdagen/verrijken door 
hen te triggeren en 
onderzoeksvaardigheden 
te leren beheersen. 

 

Door middel van het aanbieden deze wetenschapslessen 
onderwijst op maat aanbieden voor onze vwo+ 
leerlingen. Een omgeving creëren waarin een excellente 
leerling echt kan excelleren (vrijwel gelijk aan antwoord 
a.) 

De leerlijn 

Als je zou moeten weergeven wat de opbouw van het programma is, wat zou je dan zeggen? 

Er zit een goede opbouw in het programma. 
Telkens kan er teruggegrepen worden op eerdere 
opdrachten. Dit is prettig voor de leerlingen, 
omdat er dan een structuur in de stof en 
werkwijze komt. 

 

Vanaf verworven basiskennis op de bs 
toewerken naar het onderzoekend 
kunnen leren aan het eind van klas 1. 

 

De opbouw van de WSL lessen paste goed bij de 
vaardigheden en interesse van een plusser. De 
leerlingen werden door het tempo gedwongen 
om te werken en te leren. Er was geen tijd om 
achterover te leunen. Ook qua inhoud paste de 
opbouw heel goed bij het ontwikkelen van een 
wetenschappelijke houding. De leerlingen 
begonnen klein en bij zichzelf en eindigen met 
een groot project. 

 

Stel je voor dat je het programma volgend jaar zou moeten verzorgen. Wat zou je zeker hetzelfde doen en wat zou je anders doen? 

Het programma is goed. Meer tijd voor reflectie . 
Nu weet niet iedereen waardoor het komt dat 
een opdracht niet helemaal goed of juist wel heel 

1. Qua opzet/ basis  niets; qua uitvoering  
praktische aanpassingen waar nodig. 

Dit is lastig, omdat het programma al heel goed 
in elkaar steekt. Wellicht dat ik meer ruimte zou 
willen vrijmaken voor creativiteit vanuit de 
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goed is uitgevoerd. Duidelijk aangeven wat 
verwacht wordt van het eindresultaat. Laat de 
leerlingen elkaar beoordelen aan de hand van 
een formulier. 

 

 leerlingen (bijvoorbeeld in de manier van 
presteren o.i.d.). Aan de andere kant is dit 
misschien geschikter voor de plussers uit de 
tweede en derde klas, omdat zij dan al over 
onderzoeksvaardigheden beschikken. 

 

 

In welk opzicht zorgt het programma ervoor dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een onderzoekende leerling? 

Door de manier waarop de leerstof 
en opdrachten worden aangeboden. 
Het roept een hoop vraagtekens op. 
Ze moeten aan “de bak” en weten 
niet precies hoe dat moet. Dat zorgt 
voor een goede onderzoekende 
leerhouding. 

 

Qua opzet en uitvoering krijgt de 
leerling m.i. nagenoeg maximale 
kansen zich te ontwikkelen tot een 
onderzoekende leerling, tenzij 
bepaalde criteria bij de 
plusleerlingen niet voldoende in 
aanleg aanwezig zijn. Het 
programma filtert prima. 
 

Doordat de leerlingen continue gestuurd/geopperd werden om zichzelf 
vragen te stellen,ging dit uiteindelijk natuurlijk. Door de nauwkeurige 
feedback die werd gegeven, kon de leerling zichzelf verbeteren. 

Door de opbouw van de onderzoekscyclus en de daarbijbehorende 
opdrachten ontwikkelt de plusser zich op een natuurlijke manier. De 
leerling die zich niet thuisvoelt bij de wetenschapslessen ontwikkelt zich 
nauwelijks. 

 

In welk opzicht juist niet? 

  In ons systeem van vaste lesuren en 
aantasting van het basisrooster door 
tal van andere activiteiten werd de 
continuïteit van het vak ernstig 

Sommige leerlingen kunnen het tempo niet bijhouden of willen dit niet 
bijhouden. Deze leerlingen blokkeren wanneer ze uit hun comfortzone 
worden gehaald of hebben niet de capaciteiten om deze lessen te volgen. 
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aangetast. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt? 

De 
buitenopdracht 

 

Eigenlijk heeft het gehele proces continu indruk op mij gemaakt. Vanaf les 1 
heb ik me verbaasd/verwonderd over  het loslaten van de traditionele methode 
van lesgeven en de leerlingen en de resultaten die het daardoor heeft 
opgeleverd. De proefjesmarkt was een  heuse eyeopener : in de onrust van het 
vrije heb ik ontzettend veel goede zaken ervaren. Op en top gemotiveerde en 
intelligente leerlingen; qua proeven ging er  voor mij  als talendocent een 
wereld open. Wat ook indruk maakte is het feit dat een relatief klein 
percentage  leerlingen toch keihard (opbnieuw)   hebben ervaren dat ze niet 
die belangstelling hebben gekregen van hun medeleerlingen die zij eigenlijk wel 
verdienden . Dit geldt niet vooralle leerlingen. Een enkel koppel had de proef 
echter niet goed  voorbereid en kreeg   daardoor dezelfde ervaring. 

Erg vaak was ik verbaasd over wat de 
wetenschapslessen allemaal uit de leerlingen 
kunnen halen. Dit zorgt ervoor dat je als docent 
zelf ook dingen wil aanpassen, omdat je hierdoor 
nog meer ziet hoe ons reguliere onderwijs deze 
leerlingen remt in hun ontwikkeling. Elke week 
was een feestje! 

De hoogtepunten: hoe snel leerlingen goede 
onderzoeksvragen konden bedenken, hoe 
leerlingen feedback aan elkaar geven, de 
proefjesmarkt, het becommentariëren van defilm 
Michiel de Ruijter door de leerlingen van vwo +.  

Welk onderdeel had net zo goed weggelaten 
kunnen worden? 
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Wellicht het college over statistiek (in een andere 
vorm, zie eerder in dit document). 

 

 

 

 

 

 

4. De docent 

Je hebt een aantal lessen het gedrag van de docent waargenomen 

a) Welke houdings- en gedragsaspecten van de docent werken positief op de leerlingen en hun inspanningen? 
b) Welke houdings- en gedragsaspecten werken contraproductief? 
c) Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van de ideale WSL-docent. 

1. 

Jérôme maakt elke les spannend door zijn 
enthousiasme. Daagt de leerlingen uit om 
kritisch te luisteren en goede feedback te 
geven. Ik heb gezien dat er steeds meer 
leerlingen aan dit proces gingen deelnemen. 
In het begin zat er wel heel duidelijk een 
onzekerheid in bij de leerlingen. 

1. 

Het goed aangeven van het niet kunnen stellen 
van vragen en het geven/ opleggen van eigen 
initiatief/zelfstandigheid. Bovendien de wil van 
de docent om alles in het  werk te stellen de 
leerlingen op hun eigen, creatieve manier 
onderzoek te laten  doen. Kunnen improviseren. 

1.  

- haar tempo tijdens de lessen 

- haar manier van leerlingen te stimuleren om goede 
vragen te bedenken en te reflecteren op zichzelf 

- Haar reflecties en beoordelingen op papier 

2 
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2. 

Het tempo lag soms voor een aantal 
leerlingen iets te hoog, waardoor ze 
afhaakten. 

3. 

Enthousiast, uitdagend, prikkelend, eisen 
stellend, kennis van zaken, 
inlevingsvermogen. 

 

2. 
In het geval van John niet aan de orde geweest: 
- Teveel willen sturen 
- Overbodige vragen laten stellen 
-Timemanagement speelt  een belangrijke rol in 
het proces.  

3. 
In willekeurige volgorde:  (1)kunnen 
loslaten(begeleiden in plaats van leiden); 
(2)vereiste kennis over wetenschap, 
onderzoekend en ontwerpend leren en (3) 
flexibel zijn 

- soms meer stilstaan bij het opgeven van huiswerk 

- soms te lang luisteren voordat leerlingen aan de slag 
konden (7e uur is dan lastig voor 

ze). 

3 

- flexibiliteit 

- geloven in de kennis en kracht van onze leerlingen 

- open staan om zelf dingen te leren 

 

5. De materialen en faciliteiten 

Kijkend naar de gebruikte lesbrieven, powerpoints, schrift/snelhechter, lokalen…… 

a) Wat werkte? 
b) Wat werkte niet? 
c) Wat moet volgend jaar beslist anders? 
d) Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 
e) Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 

a. 

Powerpoint en stencils waren prima. 
Hele duidelijke schema’s en 
informatie die ze konden bewaren in 

a. 

Het merendeel werkte prima/ naar  volle tevredenheid 

b 

Qua organisatie  een paar kleine aspecten van de 

a. -snelhechter met daarin alle werkbladen 

- Powerpoint met onderzoekscyclus 

- Groot lokaal met de beschikking tot laptops 
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de snelhechter. 

b. 

Inleveren en controleren van de 
snelhechters was in het begin wat 
chaotisch. 

c. 

Meer tijd en inzicht geven in de 
beoordelingen van de opdrachten. 

d. 

De rest  

e. 

F017 is een prima lokaal.  

Uitgereikte materialen zagen er 
goed uit. Misschien een idee om 
volgend jaar aan het begin een 
snelhechter uit te reiken met daarin 
het programma, de 
beoordelingsmomenten en criteria  
en de belangrijkste formulieren. 

 

proefjesmarkt ; het college statistiek. Tijden dit college was 
het gebruikte niveau van Engels te hoog gegrepen voor 
nagenoeg de meeste leerlingen. Wanneer gebruik gemaakt 
wordt van de collegezaal zou ik altijd het activbord en 
beamer van de andere  (hogere ) zijde gebruiken omdat de 
presentatie dan veel beter en door veel meer leerlingen 
goed gezien kan worden. 
Ik denk dat het gebruik van het  schrift en het bewaren van 
presentaties, lesbrieven niet helemaal goed uit de verf is 
gekomen. Misschien toch een reader ontwerpen voor 
volgend schooljaar ? 

c. 

WSL niet op dinsdag; teveel  uitval. Misschien  het bewaken 
van het tijdspad. Ik realiseer me dat het  programma voor 
het eerst is uitgewerkt en uitgevoerd en daarom heb ik er 
alle vertrouwen in dat dit onderdeel volgend schooljaar wat 
beter kan verlopen; zeker wanneer het moment waarop wsl 
gegeven wordt meer prioriteit krijgt in het rooster. 

d 

De basis/visie. 

e. 

 Een groot lokaal, met losse tafels, dichtbij de laptops of 
mediatheek voorzien van alle moderne hulpmiddelen. Een 
praktijklokaal biologie volstaat niet qua vaste tafels en 
kranen etc.  Presentaties filmen levert nog een meerwaarde 

b.- onduidelijkheid over schrift en/of snelhechter 

- beamer soms in slechte staat (moeilijk te lezen in 
de lokalen) 

c. 

Twee uur wetenschapsles in de brugklas! 

Misschien werken met een map? Zo kunnen de 
leerlingen van klas 1 t/m 3 alles blijven verzamelen 
en kun je de ontwikkeling goed volgen. Met 
schrijfbladen er in om notities te maken. 

d. Duidelijke werkbladen, goede schema’s en veel 
tijd voor reflectie. Grote lokalen! 

e. Een groot lokaal met alle benodigdheden zoals; 

- een goede beamer en geluidsinstallatie 

- beschikking tot laptops 

- beschikking tot knutselspullen 

- mogelijkheid om in groepjes te zitten. 

- een map voor de werkbladen en notities 
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op bij  evaluaties. Dit kan via een filmcamera  van school, 
maar ook prima met de smartphones van de 
leerlingen/docent zelf. 

Het is een voorrecht geweest als mentor en collega de wetenschapslessen te volgen dit schooljaar. Ik heb de  leerlingen nog beter en veelal op een andere manier  leren 
kennen  en kan zeker beter inschatten welke pluskwaliteiten wel of niet aanwezig zijn bij leerlingen. Het programma is een ware uitdaging geweest voor alle betrokkenen. 
Ik ben de organisatie erkentelijk voor het feit dat men mij qua tijdsinspanning gecompenseerd heeft in de vorm van  de invulling van mijn ouh-uur, want een inspanning  
was  het wel degelijk , omdat vanaf dag 1 duidelijk was dat  jullie bezig waren met iets goeds en noodzakelijks en van de observant op gezette tijden  terugkoppeling werd 
gevraagd/verwacht. Geen enkele les heb ik zomaar bijgezeten; John en Ellie hebben me actief  bij de lessen betrokken  en dat voelde erg prettig/nuttig. 
Het opzetten en uitvoeren  van het programma verdient  een compliment , respect en vervolg..  Onder grote tijdsdruk hebben jullie dit programma  deskundig opgezet en 
uitgevoerd. Veel respect  heb ik ook  voor de wijze waarop John de wetenschapslessen gestalte heeft gegeven op dinsdag. Elke maandag volle  bak les,daarna de  wsl voor 
dinsdag voorbespreken of de voorbereiding daarop afronden na overleg met Ellie/Jérôme ;vervolgens  op cursus tot  ’s avonds laat. Dinsdag opnieuw volle bak ( met als klap 
op de vuurpijl ook nog de pauze- surveillances) en niet altijd even  voorbereid vanwege de factor tijd. Het resultaat mag er zijn ! 
Onze huidige brugklas  plusleerlingen weten natuurlijk niet beter, maar zonder de voorgaande opzetten  en uitvoeringen  tekort te willen doen, constateer ik dat zij echt  
veel meer  en anders  hebben geleerd dan de leerlingen die hen voor zijn gegaan. Deze opzet verdient een vervolg  in klas 2 en verder. Nee, sterker nog, moet vervolgd 
worden in klas 2 en hoger.  Het idee van ontwerpend leren is een logisch vervolg op klas 1+. Persoonlijk heeft het bijwonen van de wetenschapslessen dit jaar ook 
verrijkend gewerkt. Het was heerlijk kennis te maken met een totaal andere discipline dan het lesgeven in een moderne vreemde taal. Gaandeweg het proces heeft het ook 
mijzelf aan het denken gezet qua toekomst en invulling van mijn baan  Annette Lambregts Mentor nV1f 15 mei 2015 
 
 

 

Bijlage H:  Uitwerking vragenlijsten wsl-docenten 

Vragenlijst voor de WSL-docenten. (volgorde: D1-D2-D3)  
1. Maakt het programma zichtbaar dat het erop gericht is zichtbaar te maken dat de leerling een wetenschappelijke houding ontwikkelt?   
De houdingsaspecten van de leerling: hoe worden deze zichtbaar? 
te weten - nb. als in ‘willen’ weten! Dit zit in de ruimte die ze krijgen  om 
zelf vragen te formuleren 
 
te begrijpen Het programma biedt voorts de ruimte om de vragen te 
onderzoeken en te beantwoorden.  De diepgang waarmee dat wel of niet 

Door vallen 
en opstaan. 
De vrijheid te 
krijgen zich 
in alle 

te weten Door op zoek te gaan naar informatie over een 
onderwerp dat hem aanspreekt en daarbij niet geremd te 
worden door opdrachten en aanwijzingen. Hij kan zelf 
bepalen hoever het onderwerp doorgrond wordt. 
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gebeurt illustreert of de leerling echt wil begrijpen.    

te innoveren - het programma biedt enige ruimte om een eigen 
benadering te kiezen. Expliciet werden de leerlingen uitgedaagd om 
innovatief te werk te gaan bij het bronnenonderzoek. 

 te bereiken omdat het programma niet begrensd is qua 
moeilijkheidsgraad lopen gedreven leerlingen automatisch tegen 
obstakels en momenten van frustratie aan. Dit wordt dan vaak benoemd 
als zijnde ‘de leraar moet meer duidelijkheid geven hoe het moet worden 
uitgevoerd of wat hij wil zien!’. Echter, de wijze waarop ze hiermee 
omgaan (nu ze uit hun comfortzone zijn) is indicatief voor dit 
houdingsaspect.  

te delen Dit zit in de samenwerking, de besprekingen met de docent (bijv. 
ook buiten de lessen om en uit eigen enthousiasme hem op de hoogte 
houden van de  voortgang) en de presentaties voor de klas. 

kritisch te zijn – leerlingen krijgen de criteria voor reflectie aangereikt 
maar moeten ze in eerste instantie zelf toepassen.  Laat maar zien hoe 
streng jij bent voor jezelf, de ander en je verworven informatie 

opzichten te 
ontwikkelen. 
Uit zichzelf 
en van elkaar 
te leren door 
de kans 
hiervoor te 
krijgen 
omdat wij 
die geven. 
 

te begrijpen Door zich in het onderwerp te verdiepen en 
vervolgens te presenteren: om met een goed verhaal te 
komen, is het van belang dat de materie begrepen wordt. Als 
de leerling zichzelf als doel stelt een goede presentatie 
(schriftelijk of mondeling) te geven, gaat hij net zo lang door 
tot het verhaal ‘klopt 

te innoveren Door een onderwerp te kiezen dat onbekend is 
en de vrijheid ermee te doen wat hij wil. 

te bereiken Door er zeker van te zijn dat de presentatie goed 
is en overkomt. De innerlijke wens kwaliteit te leveren en niet 
af te gaan (competitief ingesteld en de druk van de 
peergroep) 

te delen Door samen te werken en door aan elkaar hulp te 
vragen en te geven. De leerlingen mogen te allen tijde elkaars 
hulp (en die van de docent) inschakelen 

kritisch te zijn Door werk van anderen te beoordelen en te 
reflecteren op gemaakt en beoordeeld werk 

In hoeverre heeft het programma mogelijkheden vast te stellen in hoeverre de leerling aan de signaleringscriteria voldoet? 
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intelligent is – af te leiden van de diepgang en mate van 
abstractie in hun reflectie/ het leggen van correcte 
verbanden en trekken van conclusies /interpretaties 

doorzettingsvermogen heeft - blijkt uit het willen 
begrijpen en bereiken. 

creatief is – blijkt uit de mate van innovatie bij het 
uitvoeren van het onderzoek. 

gemotiveerd is : de diepgang van de vragen en voorts 
alle gedragsaspecten zoals genoemd bij a. Verder blijkt 
dit ook uit zaken als verzorging van de 
onderzoeksverslagen en voorbereiding op presentaties 
/ demonstraties. 

kan en wil samenwerken – problemen op dit vlak 
worden duidelijk tijdens het uitvoeren van de 
onderzoeken. Leerlingen benoemen dit zelf vrij snel. 

Door samen met hun mentor 
de mogelijkheid te krijgen de 
leerlingen in hun individuele 
ontwikkeling, het 
groepsproces te observeren. 
A.d.h.v. de verslagen de 
vooruitgang ( stilstand en evt. 
terugval) te constateren 

 

intelligent is De wijze waarop een onderwerp is uitgewerkt: 
de diepgang en de authenticiteit. 

De keuze van het onderwerp: vraagt het wel of niet 
om verdieping? 

doorzettingsvermogen heeft Als het niet lukt of als het niet 
goed is, gaat een leerling wel of juist niet door. Is waar te 
nemen dat de leerling naar perfectie streeft? 

creatief is De keuze van de onderwerpen, de wijze waarop 
informatie wordt ingewonnen en het verrassende aan de 
presentatievorm 

gemotiveerd is De wijze van reageren op een opdracht, de 
aanpak van de opdrachten en de reflecties 

kan en wil samenwerken Doordat dat bij enkele opdrachten 
een noodzaak was. Uit de reflecties blijkt of de leerling dat 
gewild en gekund heeft.  

In welke opzichten leidt het programma ertoe dat de leerling wetenschapsvaardigheden ontwikkelt.  

Wetenschappelijke taal – dit ligt voor het grootste gedeelte in de 
handen van de docent. Successievelijk breidt de begrippenlijst 
zich uit en wordt door de docent benoemd en herhaald.  

Wetenschappelijke procedures – idem. En inherent aan de 
vaktaal.  Waarbij we de ervaring vooraf laten gaan aan de taal! 

Wetenschappelijke houding - wordt impliciet manifest en 
ontwikkeld tijdens het doorlopen van het zevenstappenplan. 

Door de in 
moeilijkheid / 
opbouwende , 
complexere aanpak 
van de opdrachten.  

 

Wetenschappelijke taal De opdrachten bevatten begrippen als 
kwantitatief, kwalitatief, hypothese, waarde enz 

Wetenschappelijke procedures De fasen worden doorlopen en 
de leerling moet d.m.v. reflecties duidelijk maken wat wel en 
wat niet goed is gegaan en wat geleerd is. 

Wetenschappelijke houding  De opgeroepen of op te roepen 
nieuwsgierigheid en keuzevrijheid dwingen de leerling na te 
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Daar waar relevant worden de houdingsaspecten expliciet 
benoemd / behandeld.  

denken en keuzes te maken. Niet onderzoeken is geen optie. 

 

 

2. De leerling 

Je maakt de leerlingen mee in jouw eigen lessen en tijdens de wetenschapslessen. Als je naar de volgende aspecten kijkt, wat valt je dan op: 

Houding t.o.v.  

De inhoud: bij wsl meer 
leerlinggestuurd 

De opdrachten, worden in 
beide gevallen door de docent 
aangedragen maar zijn bij de 
wsl minder specifiek. 

De reflecties/ 

beoordelingen: met enige 
terughoudendheid zou ik 
willen stellen dat ze bij de wsl 
les kritischer zijn, vooral naar 
elkaar toe.  

De contacten met 
klasgenoten: zie c. 

Werkverzorging geen 

Houding t.o.v.  

De inhoud / bij BIO erg gestuurd, bij WSL 
worden lln vrijer gelaten in hun keuzes en 
werkwijzen. 

De opdrachten / lln laten weten erg tevreden 
te zijn met de verschillende opdrachten ( 
diversiteit in opdrachten ) waarbij wel opvalt 
dat de meeste lln de voorkeur geven aan de 
laatste zoekopdracht bij WSL. Zij vinden het 
ook prettig om losgelaten te worden. 

De reflecties/beoordelingen / hebben zij in 
beginsel moeite mee. Lln verwachten hogere 
cijfers  maar accepteren wel de kritiek van 
mij die het cijfer ( de beoordeling) 
rechtvaardigt/ onderbouwt. Reflecteren gaat 
al wat beter maar behoeft meer aandacht !! 

De contacten met klasgenoten  / De 
contacten onderling bij WSL vergeleken bij 

Houding t.o.v.  

De inhoud. In eerste instantie hadden de leerlingen veel behoefte aan 
duidelijkheid en was het merkbaar dat ze niet wisten waar we heen 
wilden en wat we van hen verwachtten. Slechts enkelen pakten het goed 
op en gingen enthousiast aan de slag. Pas na de eerste beoordeling werd 
het voor een aantal duidelijk dat we meer inzet en meer enthousiasme 
wilden zien. Blijkbaar is een positieve beloning (hoe dan ook) het doel en 
is het zelfbeeld van de leerling die alles goed kan en doet, hardnekkig. 
Pas na de eerste beoordeling kwam een aantal leerlingen uit de 
comfortzone en werd inzet waar te nemen. Een aantal leerlingen is niet 
veranderd: zij wachten af, voeren uit, laten geen eigen inbreng zien en 
ontwikkelen zich niet.  

Uit de reflecties en gesprekken blijkt dat enkele leerlingen echt niet meer 
kunnen laten zien. Zijn zij de leerlingen die op basis van de 
toelatingsgegevens intelligent zijn maar dat niet waarmaken door gebrek 
aan creativiteit, motivatie en doorzettingsvermogen? 

De leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden dat ze vrijheid hebben in 
de keuze van het onderwerp en dat ze wel eens uit het lokaal mogen om 
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bijzonderheden 

 

 

BIO zijn erg goed,  zij treden als groep(jes)  
op bij de verschillende opdrachten. Vergelijk 
ik mijn WSL klas met andere klassen dan zie 
ik meer een eenheid 

Werkverzorging / Deze wordt er niet beter 
op 

 

inspiratie op te doen of om tot een uitwerking te komen. 

De opdrachtenEen aantal werkt uit zoals de opdracht luidt of geeft er 
een eigen invulling aan. Een aantal wil zeker weten wat van hen 
verwacht wordt en vraagt tussentijds instemming. Het geconditioneerde 
wordt zichtbaar: zeg maar wat ik moet doen en dan doe ik het. 
Gaandeweg neemt dat af omdat de lessen nu eenmaal niet zo zijn 
ingericht.  

De reflecties/beoordelingen Slechts een kleine groep kan inhoudelijk 
reflecteren op het eigen werk. Ook wordt er slecht door een paar 
toelichting gevraagd. Teleurstelling over een laag cijfer wordt wel 
uitgesproken. Inzicht in de totstandkoming van het cijfer niet. Inzicht in 
eigen manier van werken en denken is er nog nauwelijks. Bij een 
mindere beoordeling wordt aangegeven ‘volgende keer beter mijn best 
te doen’.  

De contacten met klasgenoten Er heerst een goede sfeer en de 
samenwerking wordt gezocht op de inhoud en de uitvoering. Enkele 
leerlingen onttrekken zich aan de opdracht en gaan hun eigen weg. 

Werkverzorging: als de leerlingen zin hebben, weten wat ze moeten 
doen en er graag iets van maken, ziet het er prima uit. Anders is het net 
als bij ne. Opvallend is dat er leerlingen zijn die uit zichzelf tot een ‘goede 
administratie’ komen. Zijn ontwikkelen een eigen registratie- en 
opbergsysteem. Bij anderen moet het stap voor stap uitgelegd en 
voorgedaan worden en die pakken jet min of meer op. Bij weer anderen 
is en blijft het chaos: kwijt, gekreukeld.. 
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Wat zijn voor jou belangrijke verschillen tussen de leerlingen bij  bevo - bio/vz-ne  en bij de wsl? 

Binnen de lessen Bevo, ben ik minder doordrongen van de 
capaciteiten van de leerlingen. Daar ben ik me nu wel bewust 
van. Ik vermoed dat het komt omdat ik ze daar meer bedien 
en ze er vervolgens wel of niet uitkomen. Met andere 
woorden ze krijgen daar minder de gelegenheid om te laten 
zien wat ze in huis hebben.  

 

LLn zijn veel 
enthousiaster 

Doordat de opdrachten vrijer en ruimer zijn dan de gesloten 
opdrachten bij Nederlands moeten ze meer van zichzelf laten zien. 
Ze stellen zich kwetsbaarder op zoeken meer contact met mij en hun 
klasgenoten. Enkelen trekken zich terug en blijken aan het eind van 
de rit teleurstellend weinig gedaan te hebben. De vraag is of zij 
moeite hebben met de inhoud op zich of met het formuleren van 
hun gedachten en bevindingen. Bij Nederlands valt dat niet op bij de 
gesloten opdrachten en toetsvragen. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk van de wsl als je kijkt naar de leerling? 

Zie voorgaande opmerking!  
Dit vak creëert ruimte voor 
de leerlingen om te ‘spelen’ 
en zichzelf te zijn / te 
worden. 

de gedrevenheid, het enthousiasme 
waarmee de lln aan het werk gaan. 
LLn ( en ouders) vinden het vaak 
moeilijk te moeten accepteren dat de 
cijfers vergeleken met wat zij gewend 
zijn laag uitvallen.  

De vrijheid en de eigen wijze van zich ontwikkelen. Niets doen kan niet. De mate 
waarin ik een leerling en zijn kennis en vaardigheden leer kennen, is veel groter. 
Ik kan door de lessen een onderbouwd oordeel geven. Dit kan subjectief zijn 
maar door erover te praten wordt het wel duidelijk. De wsl-lessen geven mij als 
docent handvatten voor gesprekken over leerlingen 

Wat moeten we zeker zo houden? 

De magische sensatie dat  
wat we daar samen doen 
bijzonder is.   

LLn loslaten in hun keuzes tot het 
komen tot een onderzoek.  

De keuzes, de variatie in werkvormen en de onvoorspelbaarheid. Het zo lang 
mogelijk wachten met het gebruik van een computer. 

Wat moeten we zeker aanpassen?  

Een begrippenlijst vastleggen en meer ruimte Meer tijd steken in bespreken van resultaten, Meer tijd en duidelijkheid bieden voor en over de 
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creëren voor met name individuele reflectie. reflecteren naar de leerlingen toe. 

Toetsen en verbeteren van 
wetenschapsvaardigheden en het reflecteren 
hierop mag meer aandacht 

opdrachten en wat we verwachten. De weg van 
de geleidelijkheid kiezen wat de ondersteuning 
betreft. 

 

 

 

 

 

 

3.  Het programma 

Het doel van het programma, van de leerlingen en voor de ouders 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het 
programma? Ontwikkelen van wetenschappelijke 
onderzoekende houding en bewust maken van 
algemeen wetenschappelijke principes. 
(wetenschapsfilosofie)  

Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de 
leerlingen? Succes ervaren en de vrijheid en 
variatie voelt prettig/ persoonlijke 
interessegebieden verkennen. 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het 
programma? Op een zo goed en zo snel 
mogelijke manier op wetenschappelijk niveau te 
kunnen functioneren. Op het eind van hun 
Norbertusperiode een zo goed mogelijke 
aansluiting vinden op universitair niveau. 

Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de 
leerlingen? / Meer uitdaging, slimmer / wijzer 
worden dan andere leerlingen 

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van het 
programma? Dat de leerling ervaart dat hij zelf 
en zelfstandig onderwerpen kan doorgronden. 

Wat is volgens  jou het belangrijkste doel van de 
leerlingen? Dat ze iets anders dan ‘normaal’ 
mogen doen en dat er variatie is. Dat ze een goed 
cijfer halen 

Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het 
programma? Voor een deel dat de kinderen zich 
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Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het 
programma? Twee varianten in deze:  oprechte 
overtuiging van de inhoudelijke meerwaarde 
voor de ontwikkeling van hun kind en daarnaast 
kwestie van sociale prestige.  (Een derde optie is 
een strategische zet i.v.m. met de afstroming 
naar havo maar ik vermoed dat ouders dit niet al 
gelijk in de smiezen hebben.) 

Wat is voor ouders het belangrijkste doel van het 
programma? Voorsprong te hebben op de rest. 
Bredere algemene kennis. Op wetenschappelijk 
niveau leren denken, functioneren.  

 

ontwikkelen, leren leren en eindelijk wel worden 
aangesproken op hun talent. Voor een deel geldt 
dat het een vak is als alle andere en dat er goede 
cijfers voor gehaald worden (al dan niet na 
inspannning) 

 

 

De leerlijn (Als je zou moeten weergeven wat de opbouw van het programma is, wat zou je dan zeggen?) 

Begint letterlijk bij henzelf en beweegt van 
daaruit naar buiten  ‘de wereld’ in.  Eerst 
‘zwemmen’ en daarna wat meer 
begeleiding. 

Goed onderbouwd, 
voldoende uitdagend. 

Als je zou moeten weergeven wat de opbouw van het programma is, wat zou je 
dan zeggen? 

Vanuit nieuwsgierigheid komen tot vragen die direct betrekking hebben op de 
leerling zelf en zijn directe omgeving. Daarna wordt het breder en staan het 
onderzoeksproces en de verschillende vormen van onderzoek doen centraal. 

Stel je voor dat je het programma volgend jaar weer zou moeten verzorgen. Wat zou je zeker hetzelfde doen en wat zou je anders doen? 

Het gevoel vast proberen te 
houden dat wat we doen erg 
bijzonder is. 

 

Anders: Uitvoering van het 
individuele bronnenonderzoek en 
daarmee samengaand meer 

Hetzelfde: Leerlingen zelf keuzes laten maken 
en zeker niet afremmen. 

 

Anders: Meer aandacht aan reflectie. Tijdslijn 
beter bewaken. Betere afspraken waar en 
wanneer lln hun opdracht kunnen vinden. 

Iets andere aanpak wat betreft logboek en gele 

De keuze zou ik zo laten. Wel zou ik meer tijd inruimen voor de 
uitleg vooraf en de accenten en de beoordeling en toelichting 
ervan. Met name de reflectie en de weergave van de leerpunten 
verdient meer aandacht. Voor de interactie leerling-docent moet 
meer tijd komen. 

Instructie – interactie –autonomie --- klassenmanagement! 
(Stevens, adaptief onderwijs) 
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ruimte voor evaluatie. 

 

mapje. 

Bij elke opdracht leerlingen laten zien op welke 
punten zij beoordeeld gaan worden. Van te 
voren dus vaststellen. 

Met  collega’s WSL vaker overleg 

 

 

In welk opzicht zorgt het programma ervoor dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een onderzoekende leerling? In welk opzicht juist niet? Welk onderdeel 
heeft indruk op je gemaakt? Welk onderdeel had net zo goed weggelaten kunnen worden? 

Dat zit op alle mogelijke manieren in het 
programma verwerkt. 

In welk opzicht juist niet? Groepswerk kan 
sommige de gelegenheid geven hun snor te 
drukken / zich te verstoppen. 

Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt?  De 
presentaties op basis van het eerste onderzoek 
naar de meest interessante vraag (kwalitatief) en 
de proefjesmarkt.  

Welk onderdeel had net zo goed weggelaten 
kunnen worden? ?? 

 

Het is nieuw voor ze , een andere aanpak opzet 
en voor hen dus veel uitdagender dan alle andere 
/ de meeste  vakken. Lln kunnen hun eigen 
richting van interesses volgen 

In welk opzicht juist niet? Er zijn lln die te weinig 
feedback krijgen en daardoor stil blijven staan 
ondanks dat zij toch de capaciteiten hebben. Zij 
zouden baat kunnen hebben bij een andere 
aanpak.  

Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt? Tot 
nu toe de proefjesmarkt (het enthousiasme van 
de lln.) en project Michiel de Ruyter. 

Welk onderdeel had net zo goed weggelaten 
kunnen worden? Geen vanwege het 
opbouwende karakter en de diversiteit van de 

Door de opdrachten en de eisen die aan de 
uitwerking gesteld worden, maar dan alleen als 
de leerling inziet wat hij doet en waarom hij dat 
doet. 

In welk opzicht juist niet?Leerlingen zien het 
verband niet tussen onderzoek doen en 
studeren. De vraag is ook of zij de uitvoering van 
de opdrachten als onderzoek doen zien. 

 

Welk onderdeel heeft indruk op je gemaakt? 

De wijze waarop ze elkaars werk beoordelen en 
de correcties en tips die ze elkaar geven.  

Het enthousiasme en de inzet die ze hebben 
laten zien bij de tel-opdracht en de 
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opdrachten. 

 

proefjesmarkt. Opvallend is dat de leerlingen 
heel goed in staat zijn elkaars werk van 
verbeterpunten te voorzien maar dat ze niet of 
veel minder in staat zijn gefundeerde kritiek te 
leveren en onvoldoendes te geven (bij de 
mondelinge presentatie) 

Welk onderdeel had net zo goed weggelaten 
kunnen worden? 

De presentaties van de ‘meest interessante 
vraag’ voor de hele klas doordat de leerlingen 
niet goed voorbereid waren en elkaars werk niet 
serieus beoordeelden. Was dit te vroeg? Moet er 
geoefend worden? 

 

Wat moet een nieuwe wsl-docent zeker weten voordat hij/zij start met de lessen? 

Een besef van het avontuur waar hij/zij aan 
begint;  d.w.z. dit vak wijkt af van de rest in die 
zin dat het programma een richtlijn biedt maar 
geen uitgewerkt inhoudelijk programma. Dat is 
zwaar en vergt een bepaalde mentaliteit van de 
docent.  

 

Hij / zij krijgt lln van allerlei pluimage en 
interesses in de les. LLn moeten losgelaten 
worden. Daar moet je tegen kunnen / achter 
kunnen staan. Niet terugdeinzen maar juist open 
staan voor andere ideeën. Creatief kunnen 
denken. 

 

Dat flexibiliteit en onvoorspelbaarheid 
kenmerken zijn en dat het niet mogelijk is alles 
tot in detail voor te bereiden. Kennis van 
onderzoek doen is een vereiste. Een eigen 
onderzoekende houding, een open blik, kennis 
van zaken of kennis van doorgronden, humor, 
inlevingsvermogen, zin in het spel met de 
leerlingen ….  
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4. De docent 

Welke houdings- en gedragsaspecten van jou als 
docent werken volgens jou positief op de 
leerlingen en hun inspanningen? Een open 
houding en etaleren van een eigen brede 
interesse. Het gevoel dat de docent zich kan 
identificeren met dit type leerlingen.  

 

Welke houdings- en gedragsaspecten werken 
contraproductief? Aanhoudend kritisch 
benaderen van het werk van de leerling.  Zo haal 
je ook geen vis binnen; je moet ‘inhalen en laten 
vieren’! 

 

Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van 
de ideale WSL-docent. Heeft een brede interesse 
(willen weten!) , is bekend met algemene 
wetenschappelijk principes en is zelf 
buitengewoon creatief. (Dit laatste vergt ook lef!) 

 

Welke houdings- en gedragsaspecten van jou als 
docent werken volgens jou positief op de 
leerlingen en hun inspanningen? Alles goed 
vinden ( toch kritisch blijven) als lln met ideeën 
komen. Regelmatig motiveren, enthousiasmeren 
van de groep. Interesse tonen en niet direct 
afkeuren  

 

Welke houdings- en gedragsaspecten werken 
contraproductief? Te sturend willen zijn.  

 

Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van 
de ideale WSL-docent. /creatief zijn, van alle 
markten thuis zijn ( lln komen met velerlei 
onderwerpen), open staan voor andere ideeën  

 

Welke houdings- en gedragsaspecten van jou als 
docent werken volgens jou positief op de 
leerlingen en hun inspanningen? 

Enthousiasme, stimulerend, inspirerend. 
Uitstralen dat nieuwsgierigheid en onderzoek 
doen erbij horen. Tegen veel vragen kunnen. 
Geen last hebben van controleverlies. Op elk 
moment kunnen aanpassen.  

 

Welke houdings- en gedragsaspecten werken 
contraproductief? 

Concrete en nauw omschreven eisen stellen en 
vooraf exact aangeven wat moet, hoe dat moet 
enz. Niet tegen onvoorspelbare en ongeplande 
zaken kunnen. 

Een opdracht geven en zelf geen idee hebben 
hoe de uitwerking eruit gaat zien en gaat 
verlopen en dat dan ook nog eens uitstralen…. 
dan wordt iedereen stuurloos, kritiekloos en 
flegmatisch. 

 

Geef de voor jou drie belangrijke kenmerken van 
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de ideale WSL-docent. 

Zelf leergierig zijn en graag op onderzoek uitgaan 

Flexibel 

Humoristisch en ontspannen 

 

 

5. De materialen en faciliteiten 

Kijkend naar de gebruikte lesbrieven, powerpoints, schrift/snelhechter, lokalen…… 

Wat werkte?  Ik ben erg tevreden over het 
werken met de snelhechters en mijn lokaal F017. 
En over de regelmatige momenten van overleg 
tussen de wsl-docenten. 

Wat werkte niet? Iedere week aanvullen van de 
logboeken. Dat werd als snel wat flexibeler 
aangepakt. 

Wat moet volgend jaar beslist anders? ?? 

Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 
Parallel roosteren van de wetenschapslessen 
binnen een jaarlaag. 

Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, 
materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 

Wat werkte? Het gele mapje 

Wat werkte niet? Het logboek. A3 formulieren in 
het gele mapje 

Wat moet volgend jaar beslist anders? Een vaste 
plaats op magister waar programma, de  
opdrachten en stencilmateriaal (ook digitaal) en 
PP voor elke leerling terug te vinden zijn. 

Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 
Het programma wat we dit jaar gehanteerd 
hebben. Opbouwend karakter. Voor elke leerling 
wat wils. Goed evenwichtig programma 

Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, 
materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 

Wat werkte? Naar buiten gaan en alle tijd nemen 
voor het komen tot een onderwerp. 

Powerpoints en werkbladen.  

Wat werkte niet? 

Schrift, aantekeningen maken (met datum), losse 
blaadjes 

Vast lokaal is geen wsl-lokaal geworden en dat 
zou wel moeten. 

Gebruik van computers is niet te garanderen. 

Wat moet volgend jaar beslist anders? 

Een werkmap o.i.d. waarin alles op dezelfde wijze 
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Inspirerende omgeving waarin we ons eigen gang 
kunnen gaan.  Waarbij we ook vrijelijk kunnen 
beschikken over computers en dingen kunnen 
ophangen én laten hangen.  

 

Sowieso een vast ruim lokaal met laptops ( die 
werken!) C021 was voor mij goed 

Voor klas 2 / 3 een vast lokaal met als 
mogelijkheid om na de lesdag vrij in te 
kunnen lopen om zelfstandig aan een 
proef / onderzoek / project te kunnen 
werken. Om materiaal te kunnen tonen  / 
ophangen aan de muur 

 

opgeborgen kan worden.  

Wat moet volgend jaar zeker hetzelfde blijven? 

Een lokaal, mentor erbij en  

Hoe ziet voor jou de ideale wsl eruit wat lokalen, 
materialen, hulpmiddelen, richtlijnen betreft? 

Lokaal met opslagruimte, computers, posters 
enz. Een mentor die meekijkt en –helpt. 
Opdrachten die zo geformuleerd zijn dat de 
leerling aan de slag kan maar wel eigen inbreng 
heeft. 

 

 

Bijlage I: Uitwerking vragenlijsten leerlingen 

Analyse leerlingenenquête      ‘Evaluatie Wetenschapsles’      14/05/2015     

 Enquête afgenomen op di. 14 april 2015 tijdens het 7de lesuur (mediatheek). 

 30 leerlingen van in totaal 86 vwoplus brugklasleerlingen. 

 Waarvan 17 als sterk worden beschouwd en 13 als zijnde zwak. 

Vraag ZWAK  (13 leerlingen) STERK  (17 leerlingen) Algemeen 

1 Zinnig: 12 ja – 1 nee 15 ja – 2 nee 27 ja – 3 nee 

 Interessant: 10 ja – 3 nee 15 ja – 2 nee 25 ja – 5 nee 
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2 Actiever: 8 ja – 1 nee – 4 geen 
verschil  

10 ja – 4 nee - 2 geen verschil 

Een leerling geeft aan dat het 
geen verschil maakt, doordat 
de wetenschapsles hem niet 
meer of minder moeite kost 
dan welk ander vak dat hij 
volgt. 

18 ja - 5 nee - 6 geen verschil. 

 

Twee leerlingen (1S / 1Z) geven aan door de grote vrijheid de neiging 
te hebben om iets ander te gaan doen dan de eigenlijke opdracht. 

3 veel of 
weinig 
hulp van 
de docent. 

 Het lijkt dat er binnen deze 
groep ietwat meer ongemak 
wordt ervaren. In hun streven 
naar goede resultaten ervaren 
ze wat meer frustratie doordat 
de docent de eindtermen niet 
concreet genoeg benoemt. 

Groepen wijken niet echt af qua antwoorden: 

- Goede uitleg is wenselijk 
- Beschikbaar zijn wanneer nodig. 
- Aantal geeft aan tevreden te zijn met de huidige aanpak. 

 
 
 
 
 

4 
voorkennis 
activeren 

A. 2,38 gemid.   B. 2,70 gemid. C. 2,54 gemid. 

Aanpak 
tips 

D. 3,07 gemid. E. 3,11 gemid. F. 3,09 gemid. 

Kritische 
refl. 

G. 3,61 gemid. H. 3,58 gemid. I. 3,59 gemid. 

5 Is het zinnig om te 
presenteren? 

14 ja – 3 nee 6 nee: Twee geven aan het alleen zinnig te vinden wanneer het om 
verschillende onderzoeken zou gaan en bij vier anderen gaat het om 
de spanning die ze ervaren en de angst dat ze de opdracht verkeerd 
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10 ja – 3 nee 

 

hebben uitgevoerd. 

6 
Toepassing 
buiten de 
WSL 
mogelijk? 

12 ja – 1 nee 14 ja – 3 nee  

7 
kenmerken 
ideale wsl-
doc. 

‘Prikkelen met interessante 
vragen.’ 

‘goede cijfers geven.’ 

Duidelijk uitleggen 

Vrijheid geven 

Kritisch zijn 

Begripvol 

Open staan voor nieuwe 
ideeën 

Leerlingen op eventueel 
slechte werkhouding 
aanspreken 

Vriendelijk 

Intelligent 

Enthousiast lesgeven 

 

8 Creatief 9 ja – 2 nee – 2 gemengd* 14 ja – 2 nee – 1 gemengd* De onderzoeksmethode / stappenplan wordt als niet creatief / 
dwingend / saai uitgelegd. Eveneens de keuze van docent voor een 
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in wsl. bepaald type onderzoek (kwantitatief enz.) 

9 Negatief: 

- Meten en tellen 
onderzoek 

- Dat de docent 
groepjes maakte. 3x 

- Presenteren 
- Te weinig uitleg 
- Samen moeten 

werken met 
ongemotiveerde 
leerlingen. 3x  

- Invullen van 
formulieren 

- Steeds weer het 
stappenplan 

Negatief: 

- Meten en tellen 
onderzoek 

- Docent laat ze 
vastlopen.  

- Idem. 
 

Negatief: 

Geen wezenlijke verschillen in commentaar tussen de groepen. 

 Positief: 

- Proefjes  
- De film (veel positieve 

reacties) 
- Buiten de poort 
- In aanraking komen 

met de andere klassen 
/ uitstapjes 

Positief: 

- Vrijheid 
- Eigen interessante 

vraag bedenken en die 
onderzoeken was 
leuk. 

- Idem. 

Positief: 

Geen wezenlijke verschillen in commentaar tussen de groepen. 

10 Opmerkingen: 

- Duidelijk maken wat 
de inhoudelijke eisen 
voor het eindwerk zijn. 

- “Ik vind het super leuk 
om te doen!” 

Opmerkingen: 

- Proefjesmarkt erg 
leuk. 

- Af en toe meer hulp. 
- Iets hogere punten. 
- Meer inspraak in wat 
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- “al met al wel leuk.” 
- Graag duidelijke 

einddata.  
 

we gaan onderzoeken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage J: Uitgevoerde studiewijzer schooljaar 2014-2015 

Week  Doel Onderwerp / Opdracht / Werkvormen Benodigdheden Reflectie / aanpassing 

36 Les nr. 1  

 Welke opening ‘blijft hangen’? 
 

Bij opdrachten focussen op: 

 Zintuigen gebruiken! 
 Verschil in waarneming 

 

Interessant: Quest Braintainment 

36. School (MENTOR ERBIJ BETREKKEN): jij 
als leerling van de brugklas 

10 kernwoorden voor zichzelf (02.09.2014) 

 

Kennismaking met wsl zonder toelichting 
van het doel van de lessen. 

 

Algemeen:  
Elke leerling heeft een 
WSL-schrift (A-
4)(portfolio): controle 
op gebruik: stempel 
Laptopkast 

Eigen lokaal (voor 
verzamelen van 
materialen) 

WSL in 3 klassen 

Wat de start betreft, is gezocht 
naar originaliteit (pakkend) en het 
gebruik van meerdere zintuigen. Er 
is geen afstemming geweest over 
wie wat doet en hoe dat 
uitgevoerd en vastgelegd gaat 
worden. 

 

Nadruk op: hoe reageren de 
leerlingen op iets (voorwerp, 
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De eerste vier weken zijn algemeen van 
karakter, met de focus op de leerling in zijn 
nieuwe omgeving. De docent geeft de 
opdracht zonder aanwijzingen over de 
bedoeling en de opbrengst en observeert. 
Het gaat niet om het onderwerp maar om 
de vraag…. 

Leerlingen worden meteen 
‘geconfronteerd’ met hun nieuwsgierigheid 
en verwondering. 

 

Leerlingen kijken naar zichzelf, hun reacties 
en komen tot een beschrijving 

tegelijk? 

Mentor: parallel 
roosteren 

A4-schrift (leerling zelf): 
leerlingen pakken per 
les een nieuwe 
bladzijde  en zetten 
daar de datum en het 
onderwerp boven. 

 

benadering) wat vreemd is? 

 

Roept onze aanpak 
nieuwsgierigheid en verwondering 
op? 

 

Mentor is erbij en neemt diverse 
reacties waar. 

 

37 Les nr. 2 

Bewust worden van verwondering en 
nieuwsgierigheid. (Géén uitleg over de 
bedoeling)  

Iets willen weten=leren! 

37. School en omgeving school: jij als 
leerling van het Norbertus…. Wat vraag je 
je af? 

Leerlingen bedenken een vraag over hun 
nieuwe rol: als leerling van het norbertus.  

Samenwerking met een klasgenoot om tot 
een vraag te komen: elkaar bevragen over 
de essentie/kwaliteit van de vraag. 

 

 

 

Er is een lesbrief!  

Door middel van vragen sturen we 
de nieuwsgierigheid. We 
ontdekken dat nieuwsgierig zijn  en 
vragen stellen niet losgekoppeld 
van ‘interessant’ kunnen worden. 

Het bijhouden van een schrift en 
het uitdelen van blaadjes werkt 
niet. 

Moeten leerlingen weten wat de 
bedoeling is? 

Moeten leerlingen leren hoe ze 
documenteren? 

Nemen wij aan dat ons systeem 
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hun systeem is? 

38 Les nr. 3 

Vragen stellen = antwoorden zoeken = leren 

Wat zou je graag willen weten over………….. 
(denkrichting geven) 

 

Wat vraag je je al lang af? 

 

38. Omgeving school: jij op onderzoek in de 
omgeving van het Norbertus… wat valt je 
op en wat vraag je je af? Leerlingen gaan 
zich nu verdiepen in de omgeving van de 
school. Eerst oriëntatie op de omgeving 
met een keuze uit drie: 
gebouwen/natuur/vervoer. Daarna 
bewustwording van de keuze. 

Tot slot naar buiten om de gekozen 
‘ruimte’ te ervaren en zo tot een vraag te 
komen, 

2.In tweetallen komen 
tot één onderzoek en op 
zoek gaan naar 
antwoorden 

 

Er is weer een lesbrief: een die 
gefaseerd en a.h.v. vragen de 
leerlingen op weg naar een 
onderwerp en een vraag stuurt.  

Hoe controleren we of de 
leerlingen iets noteren? 

Wat doen we met leerlingen de 
meer tijd nodig hebben? 

Hoe moet dat: blaadjes, schrift, 
naar buiten, noteren en dat alles in 
één lesuur van 50 minuten? 

Dat lukt dus niet. Gevolg: er 
ontstaan grote verschillen. 

Opvallend: het verlaten van het 
leslokaal activeert! 

De leerlingen laten enthousiasme, 
nieuwsgierigheid zien.  
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Grote verschillen in tempo. 

Grote verschillen in werkverzorging 

39 Les nr. 4 

 

De Meest Interessante Vraag! 

39. Het mag over van alles gaan……… 

Na 4 weken is duidelijk dat iets willen 
weten de basis van leren en kennis 
vergroten is. 

Placemat-methode in groepjes van vier. 

Leerlingen bespreken met elkaar de vragen 
die de vorige lessen zijn opgekomen. 
Samen komen ze tot één meest 
interessante vraag. 

De vraag wordt verkend en aangescherpt 
met de placemat-methode. 

 Wat weet je al?  Wat wil je weten?  

 Gebruik van een lesbrief  

Uiteindelijk omgezet in een 
powerpoint om nog meer lijn in de 
lessen te brengen en om van de 
papierstroom af te komen.  

We ontdekken het 
wetenschapsknoopppunt en 
komen tot een model: 
onderzoekend leren. 

Het model wordt vanaf dan leidend 
voor onderzoekend leren in de 
brugklas 

Gebruik van werkvormen om tot 
een uitwerking te komen: 
leerlingen hebben inhoudelijke en 
procesmatige sturing nodig  

Belangrijk tijdens de les: meest 
interessante moet uitgelegd en 
benadrukt worden. Leerlingen 
hebben de neiging tot een 
gemakkelijk te beantwoorden 
vraag te komen. Definitie van 
interessant= roept veel vragen op 
en je moet er moeite voor doen om 
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aan antwoorden te komen. 

41 Les nr. 5 

Reflectie op week 1 t/m 4: 

Bevindingen van de leerlingen van de vorige 
vier weken noteren: waargenomen 
kenmerken en ervaren leerpunten.  

Overstap naar 

Introductie van het onderzoek als de basis 
van een wetenschappelijke houding.  

Korte introductie onderzoeksproces: noem 
de 6 stappen. De concretisering van de 
stappen volgt in etappes. 

1 Vragen stellen bij een onderwerp: de 7   
W’s en H 

wie-wat-waar- wanneer -
waarom-waardoor-waartoe-hoe 

2.Onderzoeksvraag formuleren 
3.Onderzoek ontwerpen: 

- Bronnenonderzoek: 
literatuur en deskundigen 

- Praktisch onderzoek: 
interview, observatie, 
enquête 
(kwantitatief/kwalitatief) 

4.Onderzoek uitvoeren 
5.Presenteren: 

- Schriftelijk 
- mondeling 

Docent ‘demonstreert’  hoe hij/zij een 
onderwerp heeft aangepakt 

MINDMAP MAKEN  Reflectie op les 1 t/m 4 
om zo de leeropbrengst in kaart te 
brengen. 

Introductie model Onderzoeksproces 

Invoering snelhechter met voorblad. 

Reflectie op les 1 t/m 4 – introductie 
mindmap.  Reflectie a.h.v. blad met  wat-
gevoel-waarom/geleerd-veranderd. Voor 
reflectie en bewustwording.  

Introductie onderzoeksmodel: herhaling en 
toelichting stap 1 en 2 bij de afgelopen 
weken. 

Begin onderzoek 1: de meest 
interessante vraag met interview.  

Fasen onderzoeksmodel: stap 1 en 2  

Introductie en verkenning 
(bekend/benieuwd) en start stap 3 en 4 
opzetten onderzoek: interview 
voorbereiden en afnemen  

Begeleiding: 

Kennismaking met interview, Aanwijzingen 

Poster van het 
WetenschapsKnooppunt 

wel/niet permanent in 
lokaal 

Het schrift, de losse blaadjes, de 
verschillen in tempo en verwerking 
en onze behoefte aan over- en 
inzicht leidt ertoe dat we 
snelhechters invoeren en tijd 
moeten besteden aan  het vullen 
van de mapjes. 

Duidelijk wordt dat er grote 
verschillen zijn in uitvoering én dat 
we uiteenlopende ervaringen 
hebben met de inbreng van de 
leerlingen en onze sturing en 
controle. 

Powerpoint: 

Introductie voorblad,  
onderzoeksmodel en mindmap. 

Aandacht voor reflectie en 
zichtbaar maken van fasen in het 
onderzoeksproces. We zijn 
benieuwd naar wat de leerlingen 
opgemaakt hebben uit de eerste 4 
lessen. 

Aandacht voor zintuiglijke ervaring: 
gevoelens bij wat we gedaan 
hebben en hoe de leerlingen dit 
ervaren hebben.  
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6.Reflecteren Na de individuele opdrachten 
voeren we een 
samenwerkingsopdracht in: van en 
met elkaar leren. 

Belangrijk: sturen op de werkwijze 

De vooraf bepaalde planning moet 
bijgesteld worden: wil de inhoud 
beklijven dan moeten we meer 
tijd aan alle onderwerpen 
besteden! 

Na de algemene en theorievrije 
introductie neemt de docent de 
rol van begeleider van het proces 
op zich: initiëren van en 
reflecteren op de fasen in het 
onderzoeksproces. Nu met de 
nadruk op het onderwerp. 

44 Les nr. 6      

  Opzet kwalitatief onderzoek om de meest 
interessante vraag te beantwoorden.   DE 
ONDERZOEKSVRAAG die  

leidt tot een klein onderzoek: één W-vraag  

 

voor vinden van een deskundige. 

Aanwijzingen voor de presentatie 
(inhoudsaspecten). 

Verder geen ondersteuning. 

Bedoeling week na de herfstvakantie 
presenteren. Door roosterwijzigingen en 
NC-week gaan er meer weken overheen. 

Bij elk onderwerp moet een 
onderzoeksvraag geformuleerd worden die 
met één interview en twee artikelen te 
beantwoorden is.  
In tweetallen het onderwerp ‘analyseren’ 
op waar ze benieuwd naar zijn 
m.b.t.WieWatWaarWanneerWaarom 
d.m.v. Woordweb/placemat/mindmap 
o.i.d, 

 

 

 

 

 

 

 

 Beoordeling van de 
mapjes/schriften heeft duidelijk 
gemaakt dat de verwerking zeer 
uiteenlopend is en dat TIJD een 
belangrijke factor is: 

- de hoeveelheid en 
diepgang van de 
verwerking en 
reflectie lopen ver 
uiteen wat de 
kwaliteit en kwantiteit 
betreft. 
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Van het voornemen een logboek bij 
te laten houden, is niet veel terecht 
gekomen: leerlingen noteren geen 
datum en houden geen 
chronologische volgorde aan. 

Belangrijk: a.h.v. het 
onderzoeksmodel het proces en de 
plaats in het proces verduidelijken. 
Leerlingen hebben behoefte aan 
herhaling en borging: door steeds 
aan te geven wat we aan het doen 
zijn, kunnen leerlingen het proces 
overnemen 

46 Les nr. 7   

Het onderzoeksontwerp: 

Eisen: interview met een deskundige en 
gebruik van twee informatieve teksten 
(kwalitatief onderzoek) 

- Uitleg interview (NED) 
- Uitleg zoeken en hoofdzaken 

noteren 
 

 

 

Wie/wat kan helpen te komen tot een 
antwoord? 

Welke vragen stel je om tot een uitwerking 
te komen? Start onderzoek. 

Filmpjes van goede en slechte interviews. 

 

Opdracht is minder uitgebreid dan gepland: 

Wat willen jullie weten? 

Wie kan jullie daarbij helpen? 

Welke vragen stel je?  

Verwerk de antwoorden in een presentatie 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst te interviewen 
docenten en richtlijnen 
voor het maken van 
afspraken. 

 

Voordoen is belangrijk! 

Overnemen van hen niet! 

Leerlingen krijgen voorbeelden van 
interviews en krijgen een gerichte 
opdracht om te komen tot een 
deskundige en om vervolgens in 
contact te komen met de 
deskundige. 

Alle docenten (=deskundigen) is 
gevraagd mee te werken. 

Uit de reacties van de leerlingen is 
op te maken dat de 
bereidwilligheid  tegenviel én dat 
een paar collega’s in trek waren 
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(gs/ak) 

47 Les nr. 8 Presentaties  4 x 

 

Presentaties: 

In groepjes presenteren volgens 
geformuleerde opdracht. 

De presentaties van anderen beoordelen – 
ahv beoordelingsformulier 

 

 

 

Introductie begrip kwalitatief onderzoek 

 

 

 

 

Lokaal met beamer en 
planning presentaties 

 

Richtlijnen voor de 
presentatie van het 
kwalitatieve onderzoek 

 

Geen uitleg gegeven hoe de 
leerlingen de meest interessante 
vraag en het interview kunnen 
verwerken in een presentatie.  Wel 
aangegeven wat voor inhoud we 
van de presentatie verwachten. De 
inhoud en wijze van presenteren 
komen niet overeen met de 
opdracht. 

De inspanningen en verzorging 
lopen uiteen.  
Hebben leerlingen geweten wat ze 
moeten doen? 
Is de opdracht groot genoeg 
geweest voor de groepen 
Hadden we moeten aangeven wat 
de beoordelingscriteria zijn? 
In de beoordeling opgenomen: 
-Inhoudelijke beoordeling 
-Houdingsaspect 
Om zo de leerlingen een beeld te 
geven van hun ontwikkeling als 
wetenschapper (V.d Rijst) 
 
Begrijpen de leerlingen waar we 
mee bezig zijn en wat we 
bedoelen? 

48 Les nr. 9 Wie/wat kan helpen te komen tot 
een antwoord? 

 

Beoordelingen op inhoud en houding terug 
gegeven 

Reflectie kwalitatief onderzoek en start 

Richtlijnen voor de 
totstandkoming van een 
kwantitatieve 
onderzoeksvraag 

Veel aandacht besteed aan 
waarneming en perceptie. In een 
klassengesprek nagegaan of de 
leerlingen een verband zien tussen 
perceptie en onderzoek. Enkele 
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Welke vragen stel je om tot een uitwerking 
te komen?  

 

Start kwantitatief  onderzoek met de nadruk 
op de essentie: tellen/observeren moet! 

kwantitatief onderzoek 

Start onderzoek 2: op zoek naar een 
antwoord door observaties/tellingen: 

Individueel 

In de school uit te voeren 

Gedurende één week 

Verschil opzoekvraag en onderzoeksvraag 

Geleid naar het formuleren van een goede 
vraag –d.m.v. deelvragen 

Invulblad voor het opzetten van het 
onderzoek (verkennen van het onderwerp 
en komen tot een aanpak) 

Planning van de activiteiten en sturing in de 
vorm van deelopdrachten. 

 

 

 

Filmpjes die de nadruk 
op perceptie en focus 
leggen 

leerlingen zeker wel. De vraag is of 
de andere leerlingen nog volgen 
wat de  bedoeling is en in welke 
fase van het onderzoek we zijn.  

Leerlingen ontvangen informatie 
via een PP  en op papier. Zien zijn 
zo door de grote hoeveelheid 
informatie nog wat ze moeten 
doen? 

Is het niet beter samen met hen 
(modelling) het formulier in te 
vullen? 

De in de planning opgenomen 
aanpak voor het kwalitatieve 
onderzoek is al geïntegreerd in de 
uitwerking van de meest 
interessante vraag en de opdracht 
daarvoor iemand te interviewen. 

Er is te weinig stil gestaan bij de 
inhoudelijke eisen van de 
presentatie en het uiteindelijke 
resultaat. 

49 Les nr. 10     Statistiek Erik Verhoeff Vraag docent wiskunde 

lokaal voor 90 personen 

Hebben de leerlingen begrepen 
wat de bedoeling was en wat dit 
college met hun onderzoek te 
maken heeft? 

Het ‘college’ was te moeilijk en te 
weinig toegespitst op de 
beginsituatie van de leerlingen en 
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de aard van de opdracht. College 
en inhoud van de lessen haakten 
niet in elkaar. 

50 Les nr. 11 kwantitatief onderzoek 

 

De leerlingen werken a.h.v. een opdracht 
hun onderzoeksgegevens uit  

Korte terugblik college: gewezen op belang 
van conclusies en validiteit……. 

Leerlingen kiezen in tweetallen een van 
de drie onderwerpen en gaan volgens 
de methode DDU en vervolgens BBB 
(leren in vijf dimensies) komen tot de 
start van het onderzoek: Denken Delen 
Uitwisselen en Bekend Benieuwd 
BewaardDe onderwerpen moeten zich 
lenen voor observaties, tellen, meten, enz.  
Steekproef/validiteit/toeval/ signifcantie 
 

Opdracht die stap voor 
stap aangeeft wat de 
leerlingen moeten  doen 
en hoe ze tot 
verslaglegging komen 

De in de kolom 
‘opdrachten’ 
opgenomen informatie 
is in grote lijnen in de 
powerpoint met filmpjes 
en de verstrekte 
opdracht verwerkt 

Ervaringen met eerdere 
opdrachten hebben een aantal 
gevolgen: 

 we nemen meer tijd 
 leggen meer uit/ doen 

voor 
 geven stapsgewijze uitleg 

op papier 
Na de groepsopdracht is het nu tijd 
voor een individuele opdracht om 
de eigenheid en capaciteiten van 
de leerlingen vast te stellen.Omdat 
het tempo te hoog ligt en de 
leerlingen meer behoefte hebben 
aan aanwijzingen, controles en 
uitvoeringstijd geven we extra tijd. 

Ook is er sprake van lesuitval 
waardoor er vertraging optreedt. 

Tot de kerstvakantie bollen we uit 
met de afronding van het 
kwantitatieve onderzoek. 

51 Les nr. 12 

Voorbereiding, uitvoering en inleveren van 
het onderzoek waarvoor geteld en/of 
geobserveerd is. Aanwijzingen in de vorm 

Inleveren kwantitatief onderzoek 

Beoordeling op de inhoud en 
houdingsaspecten: 

 Alle leerlingen hebben alles 
ingeleverd 

Op papier ziet alles er duidelijk uit: 
de leerling wordt door de 
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van een stappenplan (vragenlijst) Het 
bronnenonderzoek dat vóór de 
kerstvakantie gepland stond, start erna. Zo 
winnen we tijd en creëren we rust. 

   

   

Leidraad: inhoudsaspecten volgens de 
opdracht en houdingsaspecten vlgs Van der 
Rijst. Cijfer 5 t/m 8 

De leerling moet laten zien de stappen in 
het proces te volgen en zich op een 
wetenschappelijke manier te gedragen. 

uitwerking heen geleid. 

Toch zijn er veel afwijkende 
uitwerkingen: eigenwijs? 
Onduidelijk? Te weinig eigen 
inbreng? 

Beoordeling. Opvallend is dat de 
leerlingen zich niet aan de 
opdracht houden. Geef het vrije 
karakter hun de indruk dat ze zelf 
mogen bepalen wat ze doen? 

Bij de beoordeling wordt duidelijk 
dat een aantal leerlingen uitgaat 
van aannames en niet gemakkelijk 
afwijken van hun veronderstelling. 
Ze gaan op zoek naar bewijs i.p.v. 
naar resultaten 

Een aantal leerlingen heeft zich 
t.o.v. de vorige negatieve oordelen 
over houding opvallend hersteld. 
Enkele leerlingen komen er niet toe 
op schrift te stellen wat ze hebben 
gedaan. 

Wat doen we met de waarde van 
de conclusies? Gaat het om het 
proces of het product. Nu vnl op 
proces. 

We (docenten) vragen ons steeds 
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meer af of de leerlingen begrijpen 
waar we mee bezig zijn en of ze 
genoeg tijd krijgen alles te 
verwerken en te integreren in hun 
kennissysteem. Is er voldoende tijd 
voor terugkoppeling en borging? 

2 Les nr. 13  

3  

 

Les nr. 14   

(Scapino wel/geen les!) start bronnen  

5 Les nr. 15 1 uur WSL   Opzetten-uitwerken 
van onderzoeksvraag met nadruk op het 
bronnenonderzoek. We nemen de tijd en 
leiden de leerlingen door dit 
onderzoeksproces met een stappenplan en 
controlemomenten met klasgenoten en tips 
en tops.  

OPMERKELIJK: tot dit moment zijn er nog 
geen computers gebruikt! 

Laatste lesuur dat 1 uur beslaat. Semester 1 
eindigt hier. De onderzoekscyclus is een 
aantal keer doorlopen. 

 

Reflectie op de afgelopen maanden: wat 
hebben we gedaan? waarom hebben we 
dat gedaan? Wat vond je daarvan? Wat 
heb je ervan geleerd/wat is veranderd? 

 

Onderzoek 3: onderzoek met bronnen 

 

NADRUK OP DE EERSTE KEER MET 
COMPUTER/BOEKEN 

KLASSENGESPREK OVER VRAGEN EN DE 
KWALITEIT VAN BRONNEN 

Opdracht leidt de leerlingen door de 
stappen: 

-koppeling aan de fasen in het 
onderzoeksmodel 

- principe van vragen stellen: een vraag 
leidt tot een antwoord en dat antwoord 
leidt weer tot een vraag enz. 

- controle van de aard van de vragen om te 

Stappenplan 
Zelfgekozen vraag met 
onderliggende 
deelvragen. 

Internet – laptops 

De reflectie invullen wordt door de 
leerlingen moeilijk gevonden. Ze 
zijn niet gewend na te denken over 
wat ze doen en gedaan hebben en 
wat dat voor hen betekent. Ook nu 
geldt weer dat we geen tijd en 
ruimte hebben voor individuele 
bespreking van de reflecties. 

Introductie van bronnenonderzoek: 
meer tijd besteden aan de eisen die 
aan een vraag en aan bronnen 
gesteld mogen worden. 

Leerlingen krijgen het werkblad en 
gaan goed aan de slag. Wat opvalt 
is dat enkele leerlingen echt niet 
tot een diepgaande vraag kunnen 
komen. De neiging met een vraag 
tot een (al bekend) antwoord te 
komen is bij sommigen groot. 

Leerlingen kwamen niet goed op 
gang. Er waren geen vragen maar 
er was ook te weinig activiteit en 



129 
 

voorkomen dat er geen onderzoek 
plaatsvindt. 

- antwoorden zoeken 

-verslag: inhoudelijke aanwijzingen  

Voor de verwerking van de vraag en de 
reflectie op het proces en product. 

Werkblad – in te vullen door de leerling om 
zo van voorkennis tot een hoofdvraag te 
komen en deze vervolgens in deelvragen 
verdelen om tot het antwoord te komen. 
Leerlingen moeten bronnen raadplegen en 
aangeven welke dat zijn 

enthousiasme.  

6 2de S. Les nr. 16    2 x 50 min. 

 

Eerste blokuur. Nadruk op kritische reflectie 
en elkaar raadplegen. 

 

Voordat de leerlingen het werk bij de 
docent inleveren, geven klasgenoten 
kritische opmerkingen en verbetertips. De 
leerlingen maken hun werk thuis af 
(opmerking: nu is niet meer te controleren 
of ouders meehelpen!) 

2 uur. Kritische reflectie op elkaars werk. 
Vervolgens samenstelling van duo’s en 
voorbereiden op onderzoeken voor in 
tweede semester. Formuleren van 
‘onderzoeksvraag’ of interesse gebied (de 
aanleidingsvraag) 

Werkblad om te komen tot een kritische en 
opbouwende reflectie op elkaars werk (in 
tweetallen) 

Werk mee naar huis om te verbeteren en 
de week erop in te leveren. 

Beoordeling op een aantal aspecten. 

- Volgen van de opdracht 
- Interessant? 

 Om ervoor te zorgen dat leerlingen 
hun kans op een goed verslag 
vergroten, hebben we een 
reflectieronde ingelast: leerlingen 
reageren op elkaars werk en geven 
aanvullende vragen en tips voor 
het verslag.Dit werkte heel goed! 

Leerlingen zijn heel kritisch en 
geven graag opbouwende/ 
aanvullende opmerkingen. 

N.a.v. de beoordeling: grote 
kwaliteitsverschillen door: 

- leerlingen houden zich niet aan de 
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- Mate van uitwerking 
- Bronnen 
- Vormgeving 
- reflectie  

cijfers 5-8 

 

 

opdracht 

- leerlingen houden vast aan hun 
eigen beeld en zoeken niet naar 
informatie 

- leerlingen hebben geen vraag die 
om onderzoek vraagt. 

Uit de reflecties blijkt dat ze dat 
zelf weten. Ze geven aan wat ze 
beter/anders doen. 

Opmerking beoordeling: in 
hoeverre gaan we na of de 
gevonden uitwerkingen juist zijn? 
Nadruk op proces! 

Leerlingen hebben behoefte aan 
stapsgewijze aanpak en controle. 
Ze lopen niet gelijk. 

7 Les nr. 17    2 x 40 min. 

Vraag 

Hypothese 

Practicum (herhalen) 

Conclusie 

 

Intermezzo     Verwonderen! 

2x40 min.??? Duo’s mogen buiten het 
klaslokaal  inspiratie opdoen voor een 
onderzoeksvraag die met een praktisch 
experiment kan worden beantwoord. 

Willem Wever : filmpjes ter inspiratie 

Opdracht: 03 en 10 februari 2015   De 
proefjesmarkt 

Verlaat het lokaal en kijk om je heen en 

 Docenten en leerlingen hebben 
behoefte aan ‘naar buiten’ om te 
voorkomen dat onderzoek doen 
een lokaalgebonden activiteit is 
met een docent als instructeur en 
een leerling die doet wat gevraagd 
wordt. Ruimte voor creativiteit en 
vrijheid! 

Proefjesmarkt: alle klassen tegelijk 
met een vrije invulling. 
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denk na, heel goed na….. 

Er zijn van die dingen die zijn zoals ze zijn, 
gewoon omdat dat zo is…… Aantoonbare, 
bewijsbare zaken die niet voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn. Pas nadat je het hebt 
laten zien, geloven mensen je. 

Een vers ei drijft en een oud ei niet, 
omdat….. 

Melk kookt sneller dan water, omdat…. 

In de woestijn dragen mensen eerder 
zwarte kleding dan witte, omdat…. 

Als een kind zich pijn doet, gaat het pas 
huilen als het aandacht krijgt, omdat…. 

Als je één chips gegeten hebt, kun je niet 
meer stoppen, omdat…. 

Enzovoort….. 

 

Nu jij! 

 

Volgende week krijg je de kans om iets te 
bewijzen/laten zien. Dit moet meerdere 
keren kunnen. Aan jullie is een aantal 
voorwaarden verbonden: 

Leerlingen zijn enthousiast en 
komen snel tot ideeën. 

 

V1e  extra les: ‘Genererale 
repetitie’ (f en g geen les) 

Leerlingen komen zelf tot een 
opstelling en gaan snel aan de slag 
om alles te kunnen laten zien. 

Teleurstelling als het niet uitkomt. 

Veel bewijsproefjes uit de natuur- 
en scheikundehoek.Hoe komen we 
tot een ruimer perspectief? 

Geen reflectie/beoordeling omdat 
het om een aangename 
onderbreking ging. PRIMA! 
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- Uit te voeren in het lokaal. 
- De proef duurt 2 á 3 minuten 

(inclusief een korte toelichting van 
de proef en wat je aantoont). 

- De proef is meerdere keren ( 
ongeveer 8 keren) uit te voeren. 

- Aan de uitvoering kleven géén 
gevaren (voor de uitvoerder en 
voor het publiek), dus geen 
elektriciteit, chemische reacties of 
ander gevaar. Bij twijfel 
overleggen met de docent. 

 

 

10 Les nr. 18    Proefjesmarkt Alle drie de V+ brugklassen demonstreren 
in roulatie hun proefjes aan elkaar. 

Besloten is de aandacht niet op de 
beoordeling maar op de uitvoering en de 
lol te vestigen.  

(warm) water / 
tafelopstelling / 
microfoon. Begeleiding 

Bijna leerlingen met proefjes die 
herhaald moeten worden…. Water 
verversen, tussentijds opruimen. 

Systeem van rouleren werkt maar 
hebben alle leerlingen even veel 
aandacht gehad? 

Hebben leerlingen hun best 
gedaan? Ja, zonder uitzondering! 

Bètagericht. 

Leerlingen hebben zich goed aan 
de opdracht gehouden. 

Minder sturing = beter resultaat? 

Demonstreren = 
veiliger/makkelijker dan 
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presenteren/verslaglegging? 

Reflectie? Weer geen mogelijkheid. 
NIET ERG leerlingen hebben ervan 
genoten en docenten ook. 

Nabespreking: het vrije karakter en 
de wens tegemoet te komen aan 
wat de leerlingen willen en leuk 
vinden leiden tot ‘iets met een film’ 
en in groot verband. 

 

11 Les nr. 19 Leerlingen werken voor zichzelf en andere 
vakken- ondertussen worden er in 
individuele gesprekken het 
bronnenonderzoeksverslag geëvalueerd.  

Evaluatie onderzoek met bronnen: 
leerlingen vullen een reflectieformulier in: 
Wat gedaan? Hoe voelde dat? Waarom 
deden we die dingen? Welke verandering 
heeft dat opgeleverd? 

En 

Wat is het meest positieve van de 
beoordeling -> borgen! 

Wat is het meest negatieve -> wijzigen! 

START nieuwe opdracht: Michiel de Ruyter: 

Voorkennis activeren met flaps waarop de 

 De bij enkele leerlingen 
tegenvallende uitwerking van het 
bronnenonderzoek vraagt om 
diepgaande en uitgebreide 
bespreking. Door de klassengrootte 
en de beperkte tijd is er geen tijd 
voor-> schriftelijke reflectie en 
individuele bespreking (rest van de 
klas iets anders 

 

 

Opdracht mdR: groot 
enthousiasme. Leerlingen weten 
veel van de tijd van MdR. Er 
ontstaan discussies of het wel is 
zoals door een leerling gezegd is. 
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leerlingen noteren wat ze weten en waar 
ze benieuwd naar zijn t.a.v. de tijd waarin 
MdR leefde- vrije loop (alles kan en mag 
genoteerd worden) 

Focus op verschillende 
onderwerpen/invalshoeken. 

Daarna rubriceren: wat zijn de 
deelonderwerpen? 

 

Introductie opdracht: 

Onderzoek -> controle/vergelijking FILM -> 
conclusie 

Opbouw onderzoeksverslag 

Klassenopdracht: site/krant+markt 

 

Om te komen tot een uitwerking 
van de hele klas moet er gestuurd 
worden op de onderwerpen. 

 

Via mail krijgen de leerlingen 
groepjes te maken en een 
onderwerp te kiezen voor het 
groepje 

12 Les nr.  20 Introductie van het vergelijkende 
onderzoek naar een ‘historiefilm’. In dit 
geval Michiel de Ruijter.   

 

Verslag + website en discussie. 

Groepen: 7x3 en 2x4,   

Bekend en Benieuwd: brainstormen op vier 
vellen en doordraaien. Vervolgens 
rubriceren van de onderwerpen.  
Rubrieken verdelen.  Werkverdeling 

9 groepen = 9 onderwerpen 

9 onderwerpen zijn gegeven. Nu nog wie 
wat doet 

 Keuze van de groepen. Vrije 
keuze de groepen (7x3 en 2x4) 
komen er niet.  

Thuis/buiten de les wordt er niet 
gedacht en gewerkt aan de 
opdracht. 

Dus: 

Aanpassing: noteer je naam en in 
volgorde van voorkeur drie 
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Keuze van de groepen 

Keuze van de makers van de site 

  

onderwerpen 

Groepen zijn zo gekozen en er 
wordt gewerkt! 

De vraag is of ze tot een aanpak 
komen. Opdracht moet 
aangescherpt worden en de 
samenwerking moet gestuurd 
worden. 

 

13 Les nr. 21 Bronnen meebrengen 

 

Aanscherping van de opdracht: 

Onderzoeksvraag: wat maakte de periode 
waarin MdR leefde een gouden en wat 
beslist niet? 

- Stel je voor dat je vanuit het NU 
naar die tijd gaat, wat doe je 
wel/niet? 

Introductie van de werkwijze om de 
samenwerking zichtbaar te maken: 

Roulerende rolverdeling om leerlingen 
verantwoordelijk te maken voor het proces  

Maak als klas een originele website die een 
antwoord geeft op bovenstaande vraag.  

 Leerlingen gaan in de groepen aan 
de slag. Ze moeten komen tot een 
hoofdvraag en een start maken 
met zoeken. 

 

Duidelijk is dat er nog geen 
automatisme is om vanuit een 
vraag te gaan zoeken. Ze willen 
vooral verwerken wat ze al weten. 
DUS: WIJZEN OP PROCES EN 
PRODUCT 

 Docent MOET coachen 
 

Belangrijk om tijdens de lessen aan 
procesevaluatie te doen: 
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Elk groepje neemt een deel voor zijn 
rekenening en gaat op zoek naar het 
ultieme antwoord! 

Werkwijze 

Bepaal elke week wie de bespreking leidt (= 
voorzitter), wie verslag uitbrengt (=notulist) 
en wie ervoor zorgt dat er gewerkt kan 
worden (= materiaalman)  

De notulist zet in het verslag wat er tijdens 
de les gedaan is en wie welke taak heeft 
uitgevoerd. De materiaalman zorgt ervoor 
dat er gereserveerd is of dat andere zaken 
geregeld zijn.  De voorzitter zorgt ervoor 
dat aan het begin duidelijk is wie 
inhoudelijk wat gaat doen en verzamelt de 
gevonden informatie. 

1. Bedenk enkele vragen die tot een 
uitwerking van jullie onderwerp 
moeten leiden. 

2. Ga na hoe en waar je de 
antwoorden kunt vinden en ga aan 
de slag! 

3. Bekijk de film en ga op zoek naar 
herkenning (of juist niet) 

4. Lees, kijk, luister en formuleer de 
antwoorden. 

5. Maak mooie, originele, grappige, 

Wat hebben de groepen gedaan? 

Wat gaan ze doen? 

Waar hebben ze vragen over? 
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knappe beschrijvingen voor de site 
(met plaatjes! 

Andy zorgt voor de technische 
kant van de site; Milo voor de 
creatieve. Zij zijn afhankelijk van 
jullie! 

6. Bedenk wat jullie in de presentatie 
laten zien. 

7. Verwerk de antwoorden in jullie 
groepsverslag 

Titelpagina 

Inhoudsopgave 

Inleiding: 
onderzoeksvraag en de aanpak 

Hoofdstuk 1: 
……………………. in de tijd van 
Michiel de Ruyter 

Hoofdstuk 2: 
overeenkomsten en verschillen 

Hoofdstuk 3: conclusies 

Nawoord/reflectie 

Bronvermelding 

Met illustraties 
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Let op: alles gebeurt op school en jullie 
maken in een wekelijks logboekverslag 
zichtbaar wie wat gedaan heeft (en wie 
niet). De notulist stuurt dit logboekverslag 
naar de docent  

14 Les nr. 22         Bioscoop  Michiel de Ruyter  154 min.   12+ Aanvang 12:30u. De leerlingen hebben de film 
gezien en een aantal geeft al aan 
dat niet alles klopt. PRIMA! 

16 Les nr. 23 Terugblik film 

Opdracht om de leerlingen te laten noteren 
wat de overeenkomsten en wat de 
verschillen zijn 

Uitwerking groepsopdracht: 
krant/onderdeel site 

 PROCESEVALUATIE EN STUREN OP 
VERGELIJKING 

20 Les nr. 24 Uitwerking groepsopdracht/onderdeel 
site/krant 

21 Les nr. 25 Uitwerking groepsopdracht/onderdeel 
site/krant 

22 Les nr. 26 Uitwerking en voorbereiding opdracht 
Vlissingen: bedenk in tweetallen een 
onderzoeksvraag die je in Vlissingen gaat 
beantwoorden 

De leerlingen werken in groepen aan de opdracht  

 

- Twee van de drie klassen werken aan een klassensite 
met twee leerlingen die verantwoordelijk zijn voor 
maken van de site 

- Een klas werkt in groepen aan een krant  
De leerlingen krijgen een beeld van het bezoek aan Vlissingen 
en verdiepen zich daar al in 

23 Les nr. 27 VERVALT I.V.M SPORTDAG    

24 Les nr. 28 Presentatie site/krant De docent controleert en stuurt: leerlingen hebben behoefte 
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Voorbereiding opdracht Vlissingen aan feedback, controle en sturing 

25 Les nr. 29 Bezoek aan Vlissingen Wat een enthousiasme. Leerlingen komen zelfstandig tot een 
beantwoording van de onderzoeksvraag 

26 Les nr. 30 Presentatie onderzoeksopdracht 
Vlissingen/ presentatie site/ reflectie krant 

27 Les nr.  31 Laatste Les EVALUATIE 

Docent beoordeelt op basis van het waargenomen gedrag, de 
geleverde prestaties en de ingeleverde snelhechter in hoeverre 
de leerling een ‘wetenschappelijk onderzoekende houding’ 
heeft 

 

 

 

 

 

 

 


