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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. In het schooljaar
2014-2015 hebben we deel 1 van een doorlopende leerlijn voor de eerste drie leerjaren ontwikkeld.
Het lopende schooljaar is deel 2 in de vorm van ontwerpend leren ontwikkeld, geëvalueerd en
vastgelegd in een concreet programma.
Voor de totstandkoming van dit onderzoek zijn we afhankelijk geweest van de mentoren van de
vwoplus-klassen, te weten John van Eekelen en Karin Stroop. Zij hebben onze stappen kritisch
gevolgd en van commentaar voorzien. Het zichtbare plezier en hun oprechte interesse werkten zeer
stimulerend en inspirerend.
De leden van de PLG danken we voor hun bijdragen aan onze ‘kijkwijzer’ en reflecties op ons
ontwerp. Adriaan Boom, Mark Mathon, Ad stofmeel, Annette Lambregts, Monique Dorst, Pelle
Pauwels, Karin stroop, John van Eekelen en in het bijzonder Jack Goossens verdienen alle lof. Het is
niet eenvoudig een onderzoeksproces vanaf de zijlijn te volgen en geen zicht te hebben op wat er in
de praktijk van de wetenschapslessen gebeurt. Jack Goossens verdient een extra woord van dank
omdat zijn geduld en enthousiasme de leerlingen naar een succes bij de Science Challenge hebben
geleid. Ook heeft hij ons deelgenoot gemaakt van zijn jarenlange ervaring met het begeleiden van
bovenbouw-vwo’ers bij het uitvoeren van practicumopdrachten en ontwerpen. Hij kan met recht
een kenner genoemd worden. Wim Derks noemen wij apart omdat hij vanaf het begin bij vwoplus
betrokken is en alle ontwikkelingen op de voet volgt.
Ook onze leerlingen verdienen een compliment. Zij zijn met ons een ontwerpproces ingegaan en
hebben net als wij niet geweten wat hun te wachten stond. Onze kritiek op hen was niet mis, maar zij
lieten zich ook niet onbetuigd. Gebleken is dat een ontwerpproces vraagt om kennis van zaken,
motivatie, doorzettingsvermogen, het vermogen om samen op te trekken en alle kanten op te
schieten en vooral het doel voor ogen te houden en niet te snel tevreden te zijn. Lees en trek uw
conclusies…
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 zijn we tot dit resultaat
gekomen.
Wij wensen u veel plezier met het volgen van onze zoektocht naar hét onderwijs voor de begaafde
leerling.

Roosendaal, 7 juli 2016

Jérôme Maatjens en Ellie Maas
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Samenvatting
Voorliggend onderzoek vormt fase 2 van de ontwikkeling van een curriculum voor de
wetenschapslessen ‘nieuwe stijl’. De leerlingen die nu in het tweede leerjaar zitten, maken deel uit
van het onderzoek én trekken gelijk op met de docenten die het curriculum ontwikkelen.
De opdracht die ten grondslag ligt aan het onderzoek is te komen tot een nieuw curriculum voor de
wetenschapslessen. Dit programma zal ertoe moeten leiden dat de leerling ‘wetenschapsvaardig’
wordt. Dit houdt in dat de ontwikkelde lessen de leerling inwijden in de wereld van de wetenschap
wat vaardigheden, houding, taal en methodieken betreft. Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben
zij geleerd hoe zij hun kennis kunnen vergroten door zelfstandig op zoek te gaan naar antwoorden op
hun vragen over allerhande verschijnselen, het zogenaamde onderzoekend leren. In hun tweede
leerjaar zijn ze ondergedompeld in een omgeving waarin ze stap voor stap tot ‘iets nieuws, iets
concreets’ moesten komen, in de vorm van ontwerpend leren.
In de eerste fase van het ontwerpproces om te komen tot een curriculum voor leerjaar 1 tot en met 3
zijn de leerlingen op vijf indicatoren gevolgd: intelligentie, motivatie, doorzettingsvermogen,
creativiteit en samenwerking. Deze vijf zijn gedurende het vorige onderzoek (Maas&Maatjens, 2015)
gekoppeld aan de houdingsaspecten van Van der Rijst (2009) en uitgebreid met kritisch denken. Dit
schooljaar (2015-2016) lag de nadruk op het ontwerpen en is nagegaan wat hierbij de betekenis van
de zes indicatoren is.
De onderzoekende leerlingen en de onderzoekende docenten trokken dit schooljaar samen op en
verkenden de wegen van de ontwerper. Al vrij snel in het onderzoeksproces werden twee sporen
duidelijk: er is uit te gaan van een bestaande situatie die best wel wat beter kan of van iets volkomen
nieuws. Beide uitgangspunten, ontwerpen én uitvinden, hebben aan de basis van gegeven
opdrachten gestaan. De leerlingen hebben voor allebei een onderzoekscyclus doorlopen en na
verwerking van de reflecties zijn de opdrachten opgenomen in het ontworpen curriculum.
De onderzoekers en de leerlingen bevonden zich op het terrein van de ontwerper én de uitvinder en
duidelijk werd dat de begrippen creativiteit en kritisch handelen om explicitering en aanscherping
vroegen. Was bij het eerste onderzoek nog de overtuiging dat creativiteit en kritisch denken het
verschil konden maken tussen de leerling die het in zich heeft een wetenschapper te worden en de
leerling die dat niet heeft, nu moet dat toch genuanceerd worden: met name voor de creativiteit en
het kritisch denken geldt dat de leerlingen in ontwikkeling zijn en dat ze op deze aspecten gestuurd,
ondersteund en beoordeeld moeten worden.
Fase 1 en 2 van het onderzoeksproces hebben beschrijvingen van de leerlijn, de faciliteiten,
materialen en de rol van de docent voor respectievelijk onderzoekend en ontwerpend leren
opgeleverd. Hiernaast is elke indicator voor de wetenschappelijk onderzoekende houding voorzien
van kenmerken en daaruit voortvloeiende positieve en negatieve gedragingen. Samengevat in een
overzicht vormen deze gegevens een kijkwijzer voor alle docenten die het leren van de vwoplusleerlingen onderwerp van gesprek willen maken. Literatuurstudie en evaluatie van het programma
brachten aan het licht dat de indicatoren in te zetten zijn voor het volgen en beoordelen van de
gedragingen van de leerling maar ook dat er een volgorde in zit die optrekt met de
ontwikkelingsgang van een aspirant-wetenschapper.
Wat nu nog rest, is de transfer: hoe krijgen we de leerling zo ver dat hij uit zichzelf het geleerde inzet
in een eigen ontwerponderzoek, toepast in onderzoekend leren en zo tot actieve kennisproductie
komt? Als dat bereikt wordt, heeft de leerling dan het optimale niveau van kritisch denken bereikt?
Fase 3 zal hierop het antwoord moeten geven.
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1 . Praktijkprobleem: achtergrond, aanleiding, opdracht

1.1

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/vwobrugklas. 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 expliciet voor te bereiden op hun toekomst in het
wetenschappelijk onderwijs. Hoewel deze opdracht voor alle vwo-leerlingen moet gelden, is er toch
voor gekozen dit voor de ‘plussers’ te concretiseren. Zij zijn de leerlingen die in het reguliere
onderwijs tot dan toe lieten blijken ‘meer aan te kunnen’ en nog niet optimaal te presteren. Dit
gegeven rechtvaardigde in de optiek van de ontwikkelaars van dat moment de aanname dat de
leerlingen ‘iets extra’s, dus een plus’ moesten krijgen. 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’. De doelen waren de leerlingen de kans te
geven zich te verdiepen in verschillende disciplines als voorbereiding op de keuze van een
vervolgopleiding en hen goed voor te bereiden op de taal die in het wetenschappelijk onderwijs de
voertaal is geworden.
Het Norbertuscollege heeft dus sinds 2005 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 kan atheneum of gymnasium gevolgd
worden.
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Advies van de basisschool

Brugklas

havo-leerling

Tweede klas

havo
havo / vwo
vwo
(atheneum / gymnasium)

vwo-leerling

vwoplus-leerling

vwoplus

vwoplus
(atheneum+ / gymnasium+)

Figuur 1: structuur onderwijs onderbouw
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. Belangrijke opbrengsten van de PLG waren de implementatie van de didactiek
van compacten & verdiepen en verrijken (Wientjes, in Maas, 2011) en de aanscherping van de reeds
vanaf 2005 gehanteerde signaleringscriteria.
De docenten die lesgeven aan de vwoplus-leerlingen brengen inmiddels versnelling aan in hun
programma door de leerstof in te dikken (compacten) en bieden de leerlingen eerder en meer
moeilijkere opdrachten aan (verdiepen) dan aan de ‘reguliere’ vwo’ers. Het verrijken vindt nauwelijks
plaats omdat de leden van de PLG zich wat de leerstof betreft, moeten houden aan de inhoud van
het programma van alle vwo’ers (dus ook de niet-plussers). De wetenschapslessen en Engelsplus zijn
de vakken die voor de verrijking kunnen zorgen omdat de docenten een specifiek plus-programma
bieden. Gedurende het schooljaar 2014-2015 is er gericht gezocht naar de invulling van de verrijking
in vwoplus door de vernieuwing van de wetenschapslessen (Maas&Maatjens, 2015). Deze
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vernieuwing vindt gefaseerd plaats: 2014-2015 voor de brugklas, 2015-2016 voor het tweede leerjaar
en 2016-2017 voor het derde leerjaar. Het voorliggende onderzoek is gericht op het curriculum voor
de tweede klassen vwoplus van 2015-2016.
Onderstaand schema geeft de verschillen tussen het ‘reguliere’ en het plus-programma. Voor de
didactiek van Compacten&verdiepen en verrijken en de aanscherping van de signaleringscriteria
verwijzen we naar De Wetenschapsles, Onderzoekend leren als didactische methode
(Maas&Maatjens, 2015).

brugklas havo/vwo

vwoplus

vwo 2

leerjaar

vwo 3

1-2-3
MOEILIJK MOET

Geen specifieke nader omschreven didactiek.
In de brugklassen leerboeken op havo/vwoniveau, in leerjaar 2 en 3 op vwo-niveau.

alle vakken volgens de lessentabel (zie de
Schoolgids via www.norbertuscollege.nl )

Signaleringscriteria: analytisch denken, tempo,
inzet, vaardigheden en kennis

Compacten & verdiepen bij alle vakken (zie de
lessentabel voor havo/vwo en regulier vwo 2 en 3 in
de Schoolgids, www.norbertuscollege.nl)
In de brugklas leerboeken op havo/vwo-niveau;
Nederlands, Frans en wiskunde gebruiken vwoboeken.

Verrijking bij Engels plus en wetenschapslessen

Signaleringscriteria: intelligentie,
doorzettingsvermogen, creativiteit, motivatie en
samenwerken
aanvulling 2015: kritische houding(Maas&Maatjens,
2015)

Figuur 2 kenmerken onderwijs regulier en plus in leerjaar 1 t/m 3

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 20042005 vastgesteld door de groep docenten die de invoering van vwoplus voorbereidde. Toen is
bepaald dat het accent moet liggen op de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderzoekende
houding en de kennismaking met verschillende disciplines. Het onderliggende doel was dat de
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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 het onderzoek
van Maas &Maatjens (2015) niet geëxpliciteerd. Wat wel wordt aangenomen, is dat ze voortvloeien
uit het compacten en verdiepen zoals hierboven beschreven is en dat dit gezien kan worden als
onderzoekend leren doordat de leerlingen vanuit het verdiepen zelfstandig op zoek gaan naar de
onderliggende kennis.
Vanaf de invoering van vwoplus werkten de leerlingen gedurende het tweede semester in blokken
van drie lesuren aan opdrachten binnen een thema. In het eerste leerjaar kregen de leerlingen tot
het schooljaar 2014-2015 een aantal bèta-projecten , in het tweede werkten de leerlingen tot het
schooljaar 2015-2016 aan opdrachten binnen het thema “De Gouden Eeuw” vanuit Nederlands en
aardrijkskunde/geschiedenis en in het derde jaar vormen de vakken economie en scheikunde nog
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 oude vorm
ontbeerden volgens de PLG en de directie de wetenschappelijke component die bij
wetenschapslessen verwacht mag worden: er werd te weinig een beroep gedaan op onderzoek doen,
wat als kenmerk van een wetenschappelijke houding wordt gezien. Vanuit de directie is ‘een
denktank wetenschapslessen’ geformeerd om te komen tot een wetenschappelijke benadering van
de lessen en de leerlingen in vwoplus. In deze denktank hadden 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. (W. Derks, ‘Wetenschapslessen vernieuwd’ juni 2014)
Het enige wat nog restte, was de concretisering van de doelen in lessen. Deze opdracht is de
aanleiding voor het voorliggende onderzoek dat in etappes binnen de AOS West Brabant wordt
uitgevoerd: per schooljaar wordt een leerjaar voorzien van een nieuw curriculum beginnend met het
brugklasjaar van 2014-2015. Beide onderzoekers hadden de opdracht tijdens het schooljaar 20142015 een nieuw curriculum voor de wetenschapslessen te ontwikkelen. Ze gingen daarbij uit van één
lesuur in het eerste semester en twee in het tweede semester en waren niet gebonden aan een
thema of een bepaalde methode. Met dit onderzoek heeft het ‘onderzoekend leren’ vorm gekregen:
vanuit eigen nieuwsgierigheid en verwondering gaan de leerlingen op zoek naar de antwoorden op
hun vragen over verschijnselen. De bevindingen, resultaten en aanbevelingen zijn weergegeven in
‘De wetenschapsles, Onderzoekend leren als didactische methode’ van Maas en Maatjens (2015). In
het schooljaar 2015-2016 wordt het programma voor de tweede klassen ontwikkeld in de vorm van
‘ontwerpend leren’.
1.3 Wetenschapslessen ‘nieuwe stijl’
De wetenschapslessen die sinds 2005 in de eerste drie leerjaren van de vwoplus-opleiding gegeven
worden, waren tot het schooljaar 2014-2015 voor alle vwoplus-leerlingen in een leerjaar gelijk en
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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 de wetenschappelijk onderzoekende houding te
ontwikkelen. Een onderliggend doel is dat de vwoplus- leerling hierdoor zelfstandig in de bovenbouw
de geleerde strategieën toepast om te komen tot onderzoekend leren en uitvoeren van
onderzoeken.
Om voornoemde opdracht doeltreffend uit te voeren, dient volgens de denktank uitgegaan te
worden van verwondering en nieuwsgierigheid. Deze vormen immers de basis van ‘willen weten en
willen ontdekken’. Dit uitgangspunt wordt gerechtvaardigd door Graft (2008), Aarsen en Van der Valk
(2008), Wientjes (2009) en Marzano en Miedema (2008). Allen hebben melding gedaan van
onderzoekend leren om het leren van de (begaafde) leerling te stimuleren en zien hierbij
nieuwsgierigheid als voorwaarde. Ook het bedrijfsleven draagt deze gedachte uit. Shell adverteert
zelfs met ‘Nieuwsgierigheid brengt ons verder’ en ziet nieuwsgierigheid als voorwaarde voor
innovaties. Wessel e.a.(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 : “Every kid starts out as a naturalborn 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. Het is
uiteraard ook van belang dat de leerling gedwongen wordt buiten zijn eigen interessesfeer te
komen. De docent stuurt de leerling door het onderzoeksproces en legt samen met de leerling
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betekenisvolle verbanden met nieuwe – voor de leerling nog onbekende –
terreinen(Maas&Maatjens, 2015)
De bedoeling van de wetenschapslessen moet zijn dat de leerling een wetenschappelijke houding
ontwikkelt en onderzoeksvaardig wordt. Volgens Snoek (2007 in De Groof, 2012) veronderstelt
onderzoeksvaardig 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 moet gebeuren in de
eerste drie leerjaren omdat de veronderstelling is dat in die jaren 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. De veronderstelling is dat de
leerlingen vanaf het vierde leerjaar binnen het gekozen profiel de verdieping en verrijking in de
vakken vinden en dat de leerlingen over de vaardigheden en attitude voor onderzoekend leren
beschikken.
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2. Het onderzoek: doel, vraag en methode
2.1 De opdracht
De concrete opdracht is een lessenreeks te ontwikkelen voor de wetenschapslessen in de eerste drie
leerjaren van de vwoplus-leerlingen van het Norbertuscollege. Deze lessenreeks bevat een
doorlopende leerlijn voor drie leerjaren met als doel de leerlingen onderzoeksvaardig te maken.
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 wetenschapslessen aangeboden gekregen en hebben
zich het onderzoekend leren eigen gemaakt. Deze leerlingen zitten momenteel in het tweede leerjaar
en zijn gestart met ontwerpend leren. Voor deze vorm van onderzoek dient een lessenreeks
ontwikkeld te worden. De ontwikkeling en uitvoering vinden dus tegelijkertijd plaats. De vraag is hoe
het curriculum eruit moet zien om aan bovenstaande opdracht te voldoen. Daarnaast is de vraag hoe
het deze leerlingen vergaat in de ontwikkeling van de wetenschappelijke houding. Het onderzoek van
2015 heeft een aantal indicatoren ten aanzien van de leerling (zie paragraaf 3.2) opgeleverd
(Maas&Maatjens, 2015). Deze kunnen nu ingezet worden als instrument.
2.2 De onderzoeksvraag
Hoe kunnen we de wetenschapslessen zo invullen dat de leerlingen zich het ontwerpend leren eigen
maken en zodoende een wetenschappelijke houding ontwikkelen ?
1. Wat zijn de uitgangspunten van het curriculum dat schooljaar 2016-2017 in de tweede klas
wordt ingevoerd, met andere woorden: ‘hoe leren de leerlingen hoe ontwerpend onderzoek
uitgevoerd wordt?
a. Wat houdt ontwerpend leren in?
 Wat zijn de fasen die de leerling moet doorlopen?
 Wat kenmerkt deze fasen?
 Welke didactische werkvormen dienen ingezet te worden in het
leerproces?
• Welke opdrachten dienen ingezet te worden?
• Hoe is vast te stellen dat de leerling ontwerpend leert/leert ontwerpen?
b. Waarmee dient de docent in het onderwijsleerproces rekening te houden?
c. 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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2. Hoe stellen we vast of de leerlingen een wetenschappelijk onderzoekende houding
ontwikkelen?
• Wat zijn de indicatoren ten aanzien van de leerling?
• Hoe zijn de indicatoren te vertalen in observatiepunten?
Het voorliggende onderzoek valt uiteen in twee delen: een ontwerponderzoek om te komen tot een
curriculum voor de tweede klas en een interventieonderzoek om na te gaan in hoeverre de
houdingsaspecten, vertaald in zes indicatoren, herkenbaar zijn en te vertalen zijn in
gedragskenmerken en – uitingen.
2.3 de onderzoeksmethode
Gedurende het schooljaar 2015-2016 volgen de leerlingen de door de docenten ontwikkelde lessen.
De lessen zijn opgenomen in de studiewijzer 2015-2016. Het eerste semester gaat het om één lesuur
per week en het tweede semester om twee lesuren. Er zijn twee vwoplus tweede klassen: v2d met
26 leerlingen en v2e met 28 leerlingen. De lessen worden tegelijk aan beide klassen op
vrijdagochtend gegeven. Dit vindt plaats in twee bevo-lokalen, omdat deze lokalen door de inrichting
en de aanwezige materialen geschikt zijn voor het uitvoeren (visualiseren) van de gemaakte
ontwerpen.
De mentoren van beide klassen volgen alle lessen en voorzien beide onderzoeksdocenten van
feedback op het programma, de leerlingen, het resultaat en het proces. Na afloop van de les vullen
de docenten hun feedback (met daarin meegenomen die van de mentoren) in de studiewijzer 20152016. De leerlingen vullen na een volledig doorlopen ontwerponderzoek een evaluatie in (zie bijlage
b). Deze evaluatie, de ontwikkelde lessen en de feedback op de lessen (zie bijlage c) vormen de basis
van het curriculum dat in 2016-2017 gebruikt gaat worden. Het uiteindelijke ontwerp zal een
lessenreeks met doelen, werkvormen, materialen en faciliteiten zijn.
In een PLG die bestaat uit docenten en een toa (technisch onderwijs assistent) worden de ervaringen
van de onderzoeksdocenten besproken en wordt gezocht naar de invulling van een instrument dat
gebruikt kan worden om de houdingsaspecten te concretiseren in waarneembare gedragingen en
kenmerken. De onderzoeksdocenten gaan uit van de houdingsaspecten zoals die in het schooljaar
2014-2015 zijn beschreven (Maas&Maatjens, 2015), doen literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 3),
beoordelen de tweedejaars op de beschreven aspecten en leggen de leden van de PLG hun
bevindingen voor met de vraag deze te corrigeren, aan te vullen, te verfijnen met als doel te komen
tot een instrument dat ingezet kan worden voor de beoordeling en bespreking van de
wetenschappelijke houding van leerlingen. (bijlage a)
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3. Theoretische achtergrond van de wetenschapslessen voor vwoplus
Tijdens het schooljaar 2014-2015 zijn de wetenschapslessen die gegeven worden aan de
eerstejaarsleerlingen van vwoplus, vernieuwd (Maas&Maatjens, 2015). Zoals in hoofdstuk 2 vermeld,
is in het curriculum voor de brugklas het onderzoekend leren als uitgangspunt genomen. Voor het
tweede leerjaar, het onderwerp van voorliggend onderzoek, vormt het ontwerpend leren het
uitgangspunt. Voor de uitvoering van de lessen is het van belang scherp te stellen wat onder
‘wetenschapsonderwijs’ en ontwerpend leren wordt verstaan, wat van belang voor het vormgeven
en uitvoeren van het onderwijs is en hoe de houdingsaspecten die een wetenschappelijk
onderzoekende houding te definiëren zijn. Achtereenvolgens komen aan bod:
•
•

•

Wat wordt verstaan wetenschapsonderwijs?
Wat wordt verstaan onder ontwerpend leren?
o Het onderzoeksproces
o Aandachtspunten voor het leerproces
o De rol van de docent
Hoe stellen we vast of de leerlingen een wetenschappelijk onderzoekende houding
ontwikkelen?
o De houdingsaspecten
o Het leerproces
o De indicatoren

3.1
Wetenschapsonderwijs
De wetenschapslessen ‘nieuwe stijl’ die vanaf het schooljaar 2014-2015 ontwikkeld worden, hebben
als doel de leerling in staat te stellen een wetenschappelijke onderzoekende houding te ontwikkelen.
Om vast te kunnen stellen of de lessen aan eisen voldoen, is het van belang te definiëren wat de taak
van het onderwijs in dezen is en wat onder wetenschapsonderwijs verstaan kan worden.
Alexander (2006, p. 61) 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 (2006) 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 (2006) is ‘science’ onlosmakelijk verbonden met het
onderwijs (p.114). 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.’ Volgens Matthews (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
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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 al enkele jaren de expliciete opdracht de
kenniseconomie onderzoeksbekwame mensen te leveren: mensen die een flexibele, creatieve,
kritische en 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
e.a. 2012) geven de volgende samenstellende delen die leiden tot onderzoekscompetentie:
1.
2.
3.
4.

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

In Nederland bestaan zogenaamde wetenschapsknooppunten waarin universiteiten en scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs samenwerken met als hoofddoel het stimuleren van een
onderzoekende houding(KNAW, 2016). Ze 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, naast het opdoen van kennis, op
het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
De vwoplus-leerlingen worden onderzoeksvaardig door achtereenvolgens tijdens het brugklasjaar
het onderzoekend leren, het tweede leerjaar het ontwerpend leren en het derde leerjaar de
combinatie van beide te leren en ermee te oefenen door binnen zelf gekozen thema’s
onderzoekservaring op te doen. Dit gebeurt volgens onderstaande zevenstappenmodellen van het
Wetenschapsknooppunt:

Figuur 3: Onderzoekend en Ontwerpend leren als cyclische modellen, universiteit Utrecht
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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).
Onderzoekend leren (brugklas)

Ontwerpend leren (tweede leerjaar)

1. Confrontatie met fenomeen

1. Probleem constateren

2. Verkennen

2. Verkennen

3. Opzetten experiment

3. Ontwerpvoorstel maken

4. Uitvoeren experiment

4. Ontwerpvoorstel uitvoeren

5. Concluderen

5. Testen en bijstellen

6. Presenteren / Communiceren

6. Presenteren / Communiceren

7. Verdiepen

7. Verdiepen

Wessel e.a. (2014) 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 in Wessel et al, 2014)). 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
en geoefend worden.

3.2 (onderzoekend en) ontwerpend leren
Van Graft en Kemmers (2007) wijzen erop dat werken vanuit het zevenstappenplan niet betekent dat
de leerlingen zich aan deze volgorde houden en dat beide onderzoekscycli los van elkaar gezien
moeten worden. Alle stappen spelen een rol en moeten in dat opzicht aandacht krijgen in het
leerproces, maar belangrijker is dat de leerlingen leren dat er redenen kunnen zijn om eerdere
stappen aan te passen, te wijzigen of zelf helemaal overboord te gooien. Het ontwerpend leren kan
niet zonder het onderzoekend leren want voor de juiste keuzes in het ontwerpproces moet een
beroep worden gedaan op onderzoekend leren. Het kunnen schakelen van ontwerpend naar
onderzoekend leren vraagt om een zekere mate van flexibiliteit tijdens de uitvoering van de lessen.
Van Graft en Kemmers (2007) geven aan dat ontwerponderzoeken twee componenten kennen:
ontwerpen en onderzoeken. Ontwerpen betekent dat de onderzoeker op een systematische wijze
een oplossing voor een probleem bedenkt en ontwikkelt. Wat het onderzoeken betreft, gaat het in
dit verband om een systematische bestudering van de kwaliteiten van deze oplossing.
Onderzoek doen veronderstelt een onderzoekende houding, de wens om dingen te doorgronden en
er kritisch op te reflecteren (Mason, 2002 in Harinck, 2009). Voor ontwerpend leren staat de eigen
praktijk centraal en gaat het erom dat de onderzoeker kritische vragen stelt bij die eigen praktijk en
een gevoel van onbehagen herkent en vertaalt in een doel. Harinck (2009) spreekt van een
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‘verlegenheidssituatie’ die de aanleiding vormt voor een onderzoek dat leidt tot een
kwaliteitsverbetering.
Newell&Simon (1972) en Simon (1978) spreken bij een probleem van een kloof tussen de
persoonlijke staat en de staat waarin de persoon in kwestie wil zijn, de zogenaamde
‘probleemruimte’. Peter Senge heeft hiervoor de term ‘creatieve spanning’ (1992). Het oplossen van
een probleem wordt vergeleken met het zoeken van een pad in een doolhof dat leidt van de huidige
beginsituatie naar het doel dat men wil bereiken. Sommige paden zullen naar het juiste doel leiden,
andere zullen in een impasse uitmonden of in een verkeerd doel. Het komt erop aan het juiste pad te
vinden. De verschillende mogelijke paden staan voor alle mogelijke opeenvolgingen van acties die
uitgevoerd kunnen worden om een probleem op te lossen.
Een voorwaarde voor een ontwerponderzoek is dus het hebben van een verlegenheidssituatie of een
behoefte. De uitdaging zit in de mate van complexiteit van het vinden van de oplossing:
ongestructureerde problemen (die waarbij het doel niet vast staat en de oplossingsstrategieën niet al
bekend zijn) vragen om een onderzoek en de uitkomst levert iets op. Dergelijke problemen kom je in
het echte leven tegen, ze zijn open, het is niet van te voren bekend welke oplossingsstrategie
gekozen moet worden en de uitkomst staat niet vast (Marzano&Miedema, 2008)
Als er een situatie is die voor ongemak (verlegenheid) zorgt en die niet gemakkelijk op te lossen is of
als er behoefte is aan iets wat er nog niet is (uitvinden), dan is er een onderzoeksprobleem. De
volgende fase is na te gaan wat het probleem inhoudt en wat de mogelijke oplossingen zijn met als
doel te komen tot het slechten van een beperking of een barrière die hindert of het voorzien in een
behoefte. Het is van belang het volgende te definiëren: het doel, de beperking of barrière, de
alternatieve manieren om het doel te bereiken, de beste manier om het ongemak weg te nemen of
kleiner te maken of de manieren waarop in een behoefte voorzien kan worden. Uiteindelijk wordt er
iets ontworpen waarmee aan de gemiste of gewenste behoefte voldaan kan worden.
(Marzano&Miedema, 2008).
Fase 1 van het onderzoeksproces is het vaststellen van de verlegenheidssituatie, de probleemruimte
ofwel het verschil tussen de doelsituatie en de huidige situatie. De leerling die een onderzoek gaat
doen, moet op dit spoor gebracht worden. De docent speelt hierin een belangrijke rol omdat de
leerling geneigd kan zijn meteen naar een oplossing te gaan. Dat is immers de strategie (een
algoritme) die hij al beheerst: leerlingen krijgen voornamelijk gestructureerde problemen voorgelegd
en gaan vervolgens volgens een oplossingspad te werk om tot een uitkomst te komen. Wanneer
algoritmen correct toegepast worden, leiden ze altijd tot een juiste oplossing. Wanneer een
probleem opgelost moet worden waarvan de oplossing niet bij voorbaat vastligt, dan hebben ze
weinig aan algoritmen. Die vragen om een creatievere benadering. Problemen waarbij de oplossing
niet meteen voor de hand liggen, vragen om een andere, eigen oplossingsstrategie (heuristiek). Een
algemeen toepasbare heuristiek is een subdoelanalyse: het proces waarbij een complex probleem in
een reeks van kleinere, overzichtelijke vragen opgedeeld wordt. Een andere algemene heuristiek is
de middel-doelanalyse. Dit is een strategie waarbij de probleemoplosser een reeks van kleine stapjes
maakt (tussendoelen) en telkens nagaat wat gedaan moet worden om de afstand tot het einddoel te
verkleinen. Een andere strategie die helpt, is op zoek gaan naar een analogie: een soortgelijk
probleem dat al opgelost is of dat eenvoudiger is. (Alexander, 2006, Brysbaert,2006)
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Fase 2 is door analyse van het probleem en de gewenste situatie te komen tot een onderzoek. De
onderzoeker stelt vast welke doel hij tracht te bereiken, welke beperkingen of barrières er zijn en op
welke wijze zij verhinderen het doel te bereiken, welke manieren er zijn om de
beperkingen/barrières te overwinnen zijn, wat de eisen zijn waaraan het nieuw te ontwerpen
product/procedure moet voldoen. De vijf W’s en de H (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe)
lenen zich heel goed voor de analyse van een probleem en de mogelijke oplossingen. (Verhoeven,
2011). Harinck (2008) wijst erop dat het opzetten van verschillende onderzoeksbrillen (verschillende
betrokkenen, kaders) een goed beeld geeft.
Fase 3 is door het raadplegen van bronnen te komen tot een theoretische onderbouwing van het
bestaan en oplossen van het probleem of het voldoen aan de behoefte. Bij het oplossen van een
probleem geeft de beperking/barrière het kader waarbinnen onderzocht moet worden. Bij het
ontwerpen/ ’uitvinden’ is de onderzoeker veel vrijer. Daar geven de eisen die aan het ontwerp
gesteld worden en mogen kunnen worden, de onderzoeksruimte aan.
Leerlingen hebben sturing en feedback nodig. Marzano en Miedema (2008) geven aan dat de keuze
voor het doel van het ontwerp/de uitvinding het uiteindelijke succes zal bepalen. De behoefte eraan
bepaalt de eisen waaraan het product dient te voldoen. Onderzoekers moeten verantwoording
afleggen over de behoefte waarin ze willen voorzien of over de situatie die ze willen verbeteren. Ook
moeten ze duidelijk kunnen maken waarom de uitvinding aan een behoefte voldoet en in welk
opzicht er sprake is van een verbetering. Daarom is het van belang dat er eisen aan het product zijn
geformuleerd. Met deze eisen is het mogelijk te beoordelen of en in hoeverre het product aan de
eisen voldoet. Zonder inhoudelijke kennis lukt dit niet.
Fase 4 is het plannen, uitvoeren, uitwerken, maken van het bedachte. Hierin worden de wensen,
aanwijzingen, mogelijke oplossingen uitgewerkt en getoetst. Omdat leerlingen creatief moeten
handelen, kunnen misconcepties ontstaan of kunnen leerlingen te gemakkelijk aannemen dat ze op
de juiste weg zijn. Hierbij is ondersteuning van en aansturen op het onderzoeksproces belangrijk.
Het is van belang dat duidelijk wordt dat nog vast moet komen te staan of het product/de procedure
aan de gestelde eisen voldoet en dat de meest succesvolle uitvindingen tot stand kwamen na talloze
versies.
Marzano en Miedema maken een onderscheid tussen probleem oplossen en ontwerpen/uitvinden.
Probleem oplossen:
DOEL:

Probleem opgelost

Beperking en/ barrieres

Oplossing

Oplossing

Oplossing

Gekozen oplossing

Evaluatie
Probeer eventueel een andere oplossing
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Ontwerpen/uitvinden:
Behoefte

Eisen

Eerste versie

Tweede versie

Derde versie

Uiteindelijke uitvinding / ontwerp

Figuur 4: Oplossingsmodel, naar Marzano en Miedema (2008)
Fase 5 is het proces waarin de onderzoekers tot een ontwerp komen. Dat vraagt om een plan van
aanpak en projectmanagement (Kennisbank, 2016). Er moet sprake zijn van een taakverdeling,
controlemomenten en beslismomenten.
Een belangrijk onderdeel van ontwerpend 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.
3.2.1 aandachtspunten voor het leren van ontwerpend leren
De Groof, Donche en Van Petegem (2012) zijn gekomen tot een aantal aandachtspunten op het
gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en houding.
Zij geven aan dat het belangrijk is dat de leerlingen het inzicht verwerven dat de beantwoording van
een wetenschappelijke vraag altijd om onderzoek vraagt. Zij moeten het nut inzien van een
21

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 hypothese: deze dient te bestaan uit een aantal variabelen
en een relatie tussen deze variabelen. Het is belangrijk dat leerlingen 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.
De tweedejaarsleerlingen hebben bij onderzoekend leren in hun brugklasjaar de volgende criteria
voor een goede onderzoeksvraag geleerd (Maas&Maatjens, 2015):
0. Het spreekt voor zich dat jijzelf je onderzoeksvraag heel interessant en relevant vindt.
1. De vraag is zo precies mogelijk verwoord. (Met andere woorden de vraag drukt niet meer en
niet minder uit dan datgene wat je te weten wilt komen.)
2. De vraag heeft betrekking op een begrensd gebied. Maak je onderzoek niet te groot!
3. De vraag is enkelvoudig; dus niet dat er eigenlijk twee vragen in een worden gesteld.
4. Het mag geen opzoekvraag zijn. Je moet alleen met stappen & deelvragen tot de oplossing het antwoord - kunnen komen.
5. Het moet een open vraag zijn en niet een gesloten vraag die je met een simpel ja of nee kunt
beantwoorden
6. Je vraag moet ‘onderzoekbaar’ zijn. Niet alles is wetenschappelijk te onderzoeken.
7. Pas er voor op dat je in je vraag niet stiekem allerlei dingen voor waar aanneemt die wellicht
helemaal niet kloppen of nog bewezen moeten worden. Met andere woorden doe geen
aannames in je vraag.
Het is van belang dat er aandacht voor is dat leerlingen leren hun onderzoeksactiviteiten te plannen
en ontdekken 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 belangrijk in de gaten te houden dat leerlingen
niet steeds dezelfde onderzoeksopzet kiezen. Leerlingen krijgen de kans tijdens de lessen het eigen
werk en het werk van anderen opbouwend te bekritiseren en leren zo 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, in Alexander, 2006). Er moet ruimte zijn voor overleg en discussie met
anderen (klasgenoten, experts, ervaringsdeskundigen) over het verloop van het proces en de
resultaten. 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.
Bij onderzoek doen hoort dat onderzoeksresultaten worden gecommuniceerd en verantwoord.
Daartoe dienen de leerlingen presentatie- en rapportagetechnieken én wetenschapstaal te
beheersen en inzicht te hebben in wetenschappelijk handelen. De leerling moet kennis van
wetenschappelijke argumentatie verkrijgen: deze berust op aannemelijkheid en bewijs en heeft als
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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.
Door de lessen worden de fasen in het onderzoeksproces zichtbaar gemaakt: leerlingen moeten
leren hoe ze goede onderzoeksvragen en hypothesen opstellen, een adequate onderzoeksmethode
uitkiezen, correcte observaties maken en data verzamelen en deze vervolgens verwerken en
uitwerken tot een solide argumentatie.
3.2.2 De rol van de docent
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).
Van Baren, Dekker en Peeters ( WKRU 2016) geven de volgende niveaus:
1.Gestructureerd onderzoekend leren: de docent legt een onderzoeksvraag voor en schrijft de
procedures voor. Voor elk deel van het onderzoeksproces krijgen de leerlingen een stapsgewijze
instructie. De leerlingen trekken zelf conclusies over de onderzoeksvraag.
2.Begeleid onderzoekend leren: de docent geeft de leerlingen één of meerdere onderzoeksvragen
waaruit de leerlingen mogen kiezen. De leerlingen bedenken zelf hoe ze het onderzoek uitvoeren.
3.Zelfstandig onderzoekend leren: de docent heeft de rol van procesbegeleider en stuurt alleen
indien nodig. De leerlingen bedenken zelf een vraag die ze gaan onderzoeken. Ze nemen beslissingen
over de opzet, het uitvoeren van het onderzoek en het communiceren van de resultaten aan de klas.
Alles gebeurt onder begeleiding van de docent.
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
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
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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)
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.
3.2.1.1 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 Wessel e.a., 2014). 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.
Experimenteel
Volgen en sturen op onderzoekstechnisch
gebied zodat de leerlingen weten wat ze
moeten doen om tot een goed onderzoek te
komen.

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

Reflectief
Volgen en sturen proces technische
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
van het proces, de gebruikte methode en de
uiteindelijke verklaringen en conclusie.

-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.

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 e.a. (2012) tot optimale ondersteuning:
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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 ): 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).
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.
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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 in De Groof et al, 2012).
Voor de mentoren die de wetenschapslessen van 2014-2015 geëvalueerd hebben, 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(Maas&Maatjens, 2015).
De docenten die de leerlingen het vorige schooljaar de wetenschapslessen hebben gegeven, 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 (Maas&Maatjens, 2015).
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. (Graft&Kemmers, 2007 en Marzano& Miedema,2008).

3.3

De wetenschappelijk onderzoekende houding van de leerling

De vraag is hoe vastgesteld kan worden of leerlingen een wetenschappelijk onderzoekende houding
ontwikkelen. Maas en Maatjens (2015) hebben de signaleringscriteria die door de PLG VWO+
geformuleerd zijn na analyse van het waargenomen en gewenste gedrag van de leerlingen in de
vwoplus-afdeling gekoppeld aan de houdingsaspecten die Van der Rijst (2009) na onderzoek onder
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academici van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Leiden heeft
beschreven. Deze koppeling is vanaf het schooljaar 2015-2016 als in onderstaand schema
opgenomen in de beoordeling van de brugklas- en tweedejaars leerling van vwoplus. In de linker
kolom staan de signaleringscriteria, in de middelste de houdingsaspecten van Van der Rijst en rechts
de toelichting van Maas en Maatjens (2015).

Signaleringscriteria & houdingsaspecten voor de vwoplus leerling
Toelichting ten behoeve van de beoordelingen en rapportbesprekingen

IT
Intelligentie

MT
Motivatie

DV
Doorzettingsvermogen

X

Willen
weten

Willen
begrijpen

Willen
bereiken

SW
Samenwerking

Willen delen

CR
Creativiteit

Willen
innoveren

KR
(Kritisch vermogen)

Willen
bekritiseren

De leerling toont tijdens de les aan over hoge intellectuele
capaciteiten te beschikken.

De leerling laat zien dan hij graag dingen wil weten. Hij is
nieuwsgierig en geeft daar in zijn houding tijdens de les blijk van.
(Binnen het programma 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.)
Onder de noemer ‘doorzettingsvermogen’ rekenen we zowel het
houdingsaspect ‘willen begrijpen’ als dat van het ‘willen
bereiken’. De docent kijkt naar de diepte die de leerling qua
kennis probeert te bereiken. Een leerling kan veel willen weten,
maar kan het wellicht niet op brengen om zaken ook echt te
doorgronden en te gaan begrijpen. De plusdidactiek eist dat het
moeilijk moet zijn en dus speelt automatisch de vraag of de
leerling doorzet wanneer hij moeite moet doen of bij frustratie
juist afhaakt (Zone van naaste ontwikkeling; Vechten &
vluchten.)
Naast individuele werkvormen om voldoende de persoonlijke
capaciteiten in beeld te krijgen wordt er van de leerlingen
verwacht dat zij samen kunnen werken en daarnaast voldoende
communicatief vaardig te zijn om eigen bevindingen over te
brengen op de medeleerlingen. De vraag is dus of hij/zij bereid is
om kennis te delen; samen te werken én daar ook toe in staat is.
Ruimte bieden aan, en accepteren dat, leerlingen alternatieve
benaderingen prefereren boven die van de docent wordt op de
plus-afdeling onderkend en aangemoedigd. De leerling wordt
zelfs expliciet uitgenodigd om zijn creativiteit te tonen. Dit vereist
overigens wel een enige mate van lef (Van Rijst en ‘Courage en
Caring’ van Webb.)
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 (waaronder de docent).

In de volgende paragraaf wordt beschreven wat de implicaties van bovenstaande criteria en
houdingsaspecten voor het onderwijsleerproces zijn.
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3.4 Het onderwijsleerproces
Met de te ontwikkelen lessenreeks moet bereikt worden dat de leerlingen die cognitieve en
leerstrategieën ontwikkelen die ervoor zorgen dat ze in staat zijn zelfstandig allerhande onderzoeken
uit te voeren. In het eerste leerjaar hebben de leerlingen een aantal keren het onderzoeksproces
doorlopen dat leidt tot het doorgronden van verschijnselen. In het tweede jaar gaan leerlingen op
zoek naar oplossingen voor bestaande of bedachte problemen in de vorm van ‘ontwerpend leren’.
De vraag die centraal staat, is welke didactische principes uitgangspunt vormen voor het
onderwijsleerproces dat leidt tot het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken én het ontwikkelen van
de gewenste wetenschappelijke houding. Met andere woorden: hoe wordt bereikt dat de leerlingen
kunnen laten zien dat ze in staat zijn zelfstandig onderzoek te doen en daarbij beschikken over de
intelligentie, de motivatie, het doorzettingsvermogen, het vermogen tot samenwerken, de
creativiteit en het kritisch vermogen die de gezochte wetenschappelijke houding typeren?
Het onderwijsleerproces is erop gericht leerlingen in situaties te brengen die het mogelijk maken die
leer-, cognitieve en metacognitieve strategieën te ontwikkelen die zij kunnen inzetten om doelen te
bereiken. Leerstrategieën moeten het de leerling mogelijk maken leerdoelen te bereiken en leerstof
te bestuderen. Cognitieve strategieën behelzen het informatieverwerkingsproces (informatie
verwerven, integreren en toepassen) en metacognitieve strategieën maken het de leerling mogelijk
zijn leerproces te sturen (oriënteren-plannen-bewaken-zelftoetsing-reflectie). Een leerling leert als hij
flexibel wordt in het afstemmen van de leerstrategie op de aard van de doelen van de docent en de
taak en van de leerling zelf. De wijze waarop leerlingen leren is verschillend en wordt bepaald door
de voorkeur die de leerling ontwikkeld heeft, de zogenaamde leerstijl. (Boekaerts&Simons, 2007)
3.4.1 Het leerproces van leerlingen
In de onderzoeksopdracht is benadrukt dat in de wetenschapslessen de keuze van de leerling
centraal staat. De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de kwaliteit van het resultaat
liggen in handen van de leerling. De bedoeling is dat hij door het doen van onderzoek kennis vergaart
op het gebied van inhoud, vaardigheden en toepassingsmogelijkheden. De docent initieert en volgt
dit proces en dient daarbij rekening te houden met de wijze waarop leerlingen leren.
Resnick (1987, in Boekaerts&Simons, 2007)) wijst erop dat docenten ten onrechte denken dat leeren cognitieve vaardigheden zich vanzelf vormen wanneer ze een didactische werkwijze hanteren
waarin leerlingen actief en probleemoplossend te werk (mogen) gaan. Alleen wanneer vaardigheden
expliciet behandeld worden én er reflectie op plaatsvindt mag transfer verwacht worden.
Kolb (1984, in Boekaerts&Simons, 2007)) herkent vier fasen in het leerproces en koppelt daaraan
leerstijlen. De vier fasen zijn het opdoen van ervaringen in de werkelijkheid, nadenken over het
waargenomene, formuleren van principes en theorieën en toepassen van de abstracte principes en
theorieën in de werkelijkheid. De volgorde van de fasen kan variëren. In en bij verschillende
domeinen en in verschillende levensfasen kunnen andere accenten gelegd worden. Leerlingen
kunnen bepaalde vaardigheden meer of minder ontwikkelen en er kunnen voorkeuren voor
leeromgevingen ontstaan. Op grond van combinaties van voorkeuren voor leerfasen en
leeromgevingen worden vier typen leerstijlen onderscheiden: divergers (dromers) hebben een
voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren en willen meemaken hoe iets werkt,
assimilators (denkers) hebben een voorkeur voor reflectief observeren en abstract conceptualiseren
en willen observaties vertalen in theorieën en hypotheses, convergers (beslissers) willen abstract
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conceptualiseren en actief experimenteren en hebben een voorkeur voor een leefomgeving waarin
bestaande theorieën uitgeprobeerd worden in de praktijk, de accomodators (doeners) tot slot zijn
goed in actief experimenteren en concreet ervaren en zoeken situaties waarin ze zo snel mogelijk
aan de slag kunnen met beproefde theorieën.

Figuur 5: De leercirkel van Kolb (persoonlijke leerstijl, 2016)

Vermunt en Rijswijk (1992, in Boekaerts&Simons, 2007)) onderscheiden in dit leren een
oppervlaktestijl, een dieptestijl en een elaboratieve stijl. Bij een oppervlaktestijl is het leren gericht
op memoriseren, herhalen en stapsgewijs analyseren van de leerstof (feiten, details en definities),
dus op de herkenning van het leerwerk. De dieptestijl kenmerkt zich door een gerichtheid op het
selecteren van standpunten, conclusies, ideeën en hoofdzaken door structuur aan te brengen, grote
lijnen te bepalen, relaties te leggen en kritische te verwerken. De nadruk ligt hierbij meer op de
relationele en conceptuele informatie. Bij de elaboratieve stijl is er sprake van gerichtheid op
praktijkrelevantie, toepassingen en concretisering. Deze leerling personaliseert, concretiseert, zoekt
toepassingen en probeert uit. Voor de wetenschapslessen, met de nadruk op het proces en de
keuzes die de leerlingen daarin maken, is het van belang weet te hebben van het bestaan van
verschillende leerstijlen, want van daaruit zijn acties en reacties van leerlingen te verklaren.

3.4.2 De leeromgeving
De onder de ontwikkeling van het curriculum liggende opdracht is de leerlingen onderzoeksvaardig te
maken: ze dienen bij de wetenschapslessen constructief met leermateriaal bezig te zijn en moeten zo
van hun ervaringen leren. De wetenschapslessen die gegeven worden, moeten daarom voldoen aan
de kenmerken die aan een krachtige leeromgeving (De Corte, 1990, Lodewijks 1993, Simons in
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Boekaerts&Simons, 2007 ) worden gegeven. De kenmerken van een krachtige leeromgeving zijn
volgens Boekaerts en Simons (2007):
•
•
•
•
•

De leerlingen krijgen echte problemen in een authentieke context.
De leerlingen kunnen samen experimenteren, exploreren en reflecteren.
De docent doceert niet maar staat model, draagt bronnen aan en functioneert als vangnet.
Naast het taakdoel is leren een expliciet onderwijsdoel.
Controlevaardigheden worden geoefend.

Het onderwijs is procesgericht, wat zich uit in vormen van instructie waarbij expliciet aandacht wordt
besteed aan de wijze waarop het leer- en informatieverwerkingsproces verloopt of zou moeten
verlopen. De leerlingen leren adaptief en komen in leerprocessen waarin diverse regulatievormen
expliciet worden aangesproken en verder worden geoefend.
Voor het procesgericht/adaptief leren in de wetenschapslessen geldt dat de leerling centraal staat:
kennis en attitudes van de leerlingen vormen de ankerpunten waaraan nieuwe kennis en
vaardigheden moeten worden verankerd. In het leerproces staan drie soorten kennisverwerking
centraal: begrijpen – integreren – toepassen (BIT). Voor het verwerven van deze
informatieverwerkingsstrategieën wisselen de productgerichte en de procesgerichte benadering
elkaar af. In een productgerichte benadering liggen het keuzeproces en de planning van taken bij de
docent. Bij een procesgerichte is er een actieve rol voor leerlingen: zij bepalen welke activiteiten
noodzakelijk en voldoende zijn om de verwerkingsfuncties (BIT) vorm te geven. De docent volgt het
proces en gaat na wat de leerling al kan (competentie) en wat hij bereid is te doen (leerintentie). De
docent geeft de gepaste context (didactische werkvorm), draagt kennis over en schakelt de
leerlingen actief in (door denkvragen te stellen, door aandacht te besteden aan de wijze waarop
kennis in het geheugen georganiseerd wordt en toepassingsgericht denken centraal te stellen). In
een gedeelde benadering geven docenten richting aan regulatiefuncties en verzamelen leerlingen
zelf actief informatie. Docenten richten zich op metacognitieve vaardigheden en handelingscontrole
(leerlingen bepalen wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen)en creëren een ondersteunend
klimaat. Leerlingen stellen vragen aan docenten, werken langere tijd aan opdrachten, bestuderen
zelf informatie en werken samen. Docenten geven feedback en organiseren dat leerlingen feedback
geven. Aan deze feedback zijn wel voorwaarden verbonden. John Hattie (Congres Visible Learning, 5
november 2015) wijst erop dat feedback gericht moet zijn op alle aspecten van het leerproces en dat
concreet gemaakt moet worden wat is waargenomen of ervaren wat de taak, het proces en de
zelfregulatie betreft.
Bij de wetenschapslessen staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Docenten trekken zich min
of meer (afhankelijk van de opdracht) terug als vormgevers van het leerproces en worden
leerprocesbegeleiders. De leerlingen hebben keuzemogelijkheden en doen een beroep op docenten
als ze daar behoefte aan hebben. Er is aandacht voor emotionele en sociale controle.
3.4.3 intelligentie
De leerlingen die de wetenschapslessen volgen, beschikken over toelatingsgegevens die wijzen op
een hoge algemene intelligentie.
De Groot (1985, in Boekaerts&Simons, 2007) geeft aan dat de score op een IQ-test een schatting van
het algemeen intelligentieniveau geeft; het is de schatting van de zogenaamde g-factor, de algemene
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aanleg (general ability). Een hoge g geeft een indicatie voor de algemene intelligentie of het
algemeen oplossend vermogen van een individu en correleert hoog met de schoolprestaties voor
inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, probleem oplossen binnen domeinen want complexe
leertaken steunen op analoge cognitieve vaardigheden als informatie vasthouden, mobiliseren uit
het langetermijngeheugen, strategieën bedenken en nieuwe informatie verwerven en verwerken.
Het zijn deze cognitieve strategieën die leerlingen toepassen bij intelligentietests. Om die reden zijn
deze tests een goede voorspeller van het succesvol oplossen van complexe schooltaken. De
eindtoets groep 8 (de toelatingstoets voor het voortgezet onderwijs) is hiervan een goed voorbeeld.
Sternberg (1985, 1988, 2003, in Alexander 2006)) ontwikkelde een cognitief model dat boven een
beperkt vakgebied (domein) uitkomt. Dit model wordt de Triarchische theorie van intelligentie
genoemd en bestaat uit drie componenten die niet alle (even sterk) vertegenwoordigd zijn:
Analytische intelligentie: het vermogen om een probleem of situatie in deelcomponenten op te
delen. Deze vorm van intelligentie wordt via de meeste intelligentietesten getest en bevat de
vaardigheden die vooral met schoolse activiteiten worden verbonden: inzicht, logisch redeneren,
informatie opnemen en weergeven, hoofd- en bijzaken onderscheiden, denkprocessen en
oplossingsrichtingen overzien en objectiviteit.
Creatieve/synthetische intelligentie: het vermogen om te kunnen omgaan met nieuwigheden en
problemen kunnen oplossen op vernieuwende en ongewone wijze. Hieronder vallen de
vaardigheden/ het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te brengen:
flexibel denken, inventiviteit, associëren en brainstormen, complexe en meerduidige informatie
tegelijkertijd overzien, ongewone en originele vragen stellen problemen in een ander kader plaatsen
(out of the box denken), inlevingsvermogen en subjectiviteit.
Praktische/ sociaal pragmatische intelligentie: ook wel ‘common sense’ genoemd. Deze
intelligentievorm wordt begrepen door iedereen, maar ontbreekt in standaard intelligentietesten.
Het is het vermogen om ideeën concreet te maken, de vaardigheden die ervoor zorgen dat (nieuwe)
kennis en creatieve ideeën zichtbaar worden in een tastbaar resultaat: doelgericht denken en
werken, overzien wat wel en niet bijdraagt aan het doel, zelfkennis, overtuigingskracht, teamwork en
plannen.
Sternberg (1985) stelt dat intelligentie niet los gezien kan worden van de omgeving waarin iemand
leeft en de ervaringen die hij al heeft gehad. Volgens hem komt intelligentie het best tot uiting op
twee kritische punten van het ervaringscontinuüm namelijk 1. wanneer de taak nog nieuw en
ongewoon is en 2. wanneer de taak snel en efficiënt moet worden uitgevoerd. Zo wordt zichtbaar of
eerdere ervaringen zó gebruikt kunnen worden dat het gestelde probleem begrepen wordt, een
oplossingsplan gevonden en uitgevoerd wordt en reacties autonoom uitgevoerd kunnen worden.
Ook wordt duidelijk dat bepaalde informatie geautomatiseerd en begrepen is en er tijd en capaciteit
overgehouden wordt voor hogere-ordeprocessen.
Intelligentie vereist geautomatiseerde cognitieve, leer- en metacognitieve strategieën. Een
belangrijke voorspeller van goede leerprestaties is een combinatie van intelligentie én voorkennis.

31

3.4.3.1. probleemoplossend vermogen
Het kunnen oplossen van problemen is een graadmeter voor intelligentie. Voor deze cognitieve
vaardigheid geldt dat de leerling een doel voor ogen moet hebben maar dat hij weet niet hoe dat
doel te bereiken. Hij moet een oplossingsstrategie of een plan construeren om het probleem op te
lossen, dus een aantal cognitieve en psychomotorische vaardigheden uitvoeren en coördineren.
Newell en Simon (1972, in Alexander, 2006) zien het probleemoplossingsproces als een zoekproces
door de probleemruimte. Dat is een inwendig geconstrueerde zoekruimte waarin de leerling
algoritmisch, heuristisch of blind te werk gaat. De probleemoplosser probeert de complexe
hoeveelheid informatie die het probleem bevat, te begrijpen en samen te vatten in een voor hem
overzichtelijke vorm (wat weet ik allemaal van het probleem?). Hij combineert alle gegevens van de
externe en interne taakomgeving, bundelt deze en gaat op zoek naar de analyse en het doel. Hoe
meer voorkennis, hoe zekerder de leerling is en hoe meer hij doorredeneert. De kernactiviteiten zijn:
het probleem formuleren en representeren (zoekruimte construeren) en een set vergelijkingen
formuleren en uitvoeren. Voor het oplossen van problemen geldt dat leerlingen kunnen terugvallen
op wat ze bij vakken (domeinen) hebben geleerd en hoe ze in algemene situaties problemen
oplossen.
Het hebben van voorkennis zien Boekaerts en Simons (2007) als een voorwaarde voor het kunnen
oplossen van problemen: de hoeveelheid domeinspecifieke kennis waarover iemand al beschikt,
bepaalt in belangrijke mate hoe gemakkelijk hij nieuwe informatie kan leren. Reeds aanwezige kennis
maakt het de leerling gemakkelijk nieuwe informatie aan oude te koppelen en te herstructureren,
zorgt voor aanknopingspunten, zorgt voor schema’s waarin het nieuwe past en maakt het de leerling
mogelijk door overlapping nieuwe kennis te verwerven. Leren houdt in dat leerlingen niet alleen
weten dat iets zo is maar dat ze de kennis ook kunnen gebruiken en uitvoeren. De leerling ontwikkelt
zich door kenniscompilatie van ‘weten dat’ naar ‘weten hoe’. Een leerling die erin slaagt patronen te
herkennen (proceduralisatie), condities te onderscheiden en deze uit te breiden naar andere
situaties (= generalisaties) ontwikkelt probleemoplossingsvaardigheden. Hoe meer dit lukt, hoe meer
er sprake is van automatisering. Belangrijke leercondities hiervoor zijn oefening, training en feedback
(interne en externe reflectie).
Een probleem heeft vier componenten: de begin- en eindsituatie, de discrepantie tussen beide (de
verschillen tussen de huidige toestand en de gewenste) en de handelingen die de discrepantie
kunnen opheffen. De voorwaarden die aan een probleem verbonden zijn, zijn dat er een doel bereikt
moet worden, dat er discrepantie is tussen begin- en eindsituatie en dat niet onmiddellijk duidelijk is
welke handelingen verricht moeten worden en in welke volgorde. Leerlingen worden geconfronteerd
met twee verschillende soorten problemen: gestructureerde/gerichte met een bekende eindsituatie
en oplossingsweg (reproductief, toepassen van opgeslagen regels) en ongestructureerde met
verschillende eindsituaties en oplossingswegen. Verder kunnen problemen vragen om analyse
(opsporen van discrepanties), beslissing (waarde van de verschillende eindsituaties) en creativiteit
(nadruk ligt op de uniciteit van de eindsituatie of de handelingen ernaartoe. De oplossing is nieuw!).
3.4.4 motivatie
Boekaerts en Simons (2007)zien motivatie als een toestand waarin een individu zich bevindt wanneer
een of meer motieven onder invloed van bepaalde omstandigheden worden geactualiseerd. Zij
hanteren voor de bepaling van de motivatie drie gedragsparameters: intensiteit van gedrag,
doelgerichtheid en persistentie.
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Als leerlingen interesse en enthousiasme hebben voor een taak, dan is er sprake van intrinsieke
motivatie. Als ze worden verplicht, dan spreken we van dwang om te presteren. De wijze waarop
leerlingen leerdoelen waarnemen en beoordelen, bepaalt in sterke mate de richting en de kwaliteit
van het leerproces maar ook de mate van tevredenheid met het leerproces en de leerprestaties.
De wetenschapslessen zijn bedoeld voor de leerlingen die als begaafd gezien worden. Zij presteren
goed of hebben in ieder geval in de jaren ervoor goed gepresteerd. Een motivatie voor presteren kan
zijn de behoefte aan excelleren en succesbeleving en de daaraan verbonden positieve affecten en
het voorkomen van mislukkingen en de daaraan verbonden negatieve affecten. Leerlingen
ontwikkelen door de ervaringen die zij opdoen ideeën over zichzelf en schrijven hun successen en
ervaringen aan bepaalde oorzaken toe. Deze toeschrijvingsstrategieën zijn belangrijk voor het
ontwikkelen van een zelfbeeld. Leerlingen kunnen een positief en een negatief beeld van de eigen
bekwaamheid opbouwen en deze beelden bepalen de benadering van taken en situaties.
Bij het verklaren van hoe en waarom mensen leren, de intrinsieke motivatie dus, geven Boekaerts en
Simons (2007) drie basisprincipes. Het incongruïteitsprincipe gaat uit van de natuurlijke behoefte om
de omgeving te exploreren en zodoende de onzekerheid te reduceren. Mensen voelen zich het
prettigst wanneer er een zekere balans is bereikt tussen de onzekerheid en de uitdagingskracht van
een situatie. Het competentieprincipe geeft de natuurlijke behoefte van een mens om zich efficiënt
en competent te voelen. Deze zogenaamde competentiemotivatie benadrukt dat het gevoel van
vooruitgang (een hogere doelmatigheidsbeleving) positieve emoties veroorzaakt. De mate waarin
leerlingen plezier en trots beleven, hangt samen met de moeilijkheidsgraad van taken . Het
causaliteitsprincipe verwijst naar het ervaren van vrijheid van handelen. Leerlingen categoriseren een
taak onmiddellijk als een verplichte of vrij gekozen activiteit, ofwel als een resultaat van een eigen
beslissing of als ‘afgedwongen’ door anderen. Het zien van de aanzet van hun handelingen als het
resultaat van een eigen beslissing werkt motiverend.
Bij de benadering of duiding van motivatie horen volgens Boekaerts en Simons (2007) twee
benaderingen: een prestatiebenadering en een intrinsieke benadering. De prestatiebenadering
treedt op in prestatiesituaties waarin gemotiveerd handelen overeenkomt met de wil om te
presteren en te excelleren. Bij intrinsieke motivatie (de wil om te leren) staan de inhoud van de taak
en de mate waarin leerlingen zich aangespoord voelen om hun competentie te verhogen, hieraan
plezier beleven en hun zelfwaarde verhogen centraal.
Voor leerlingen geldt dat ze prestatie- en/of leergeoriënteerd kunnen zijn. Hun handelen en het
gedrag dat waar te nemen is, zal hierdoor bepaald worden. In een omgeving waarin leerlingen taken
waarnemen als prestatiegeoriënteerd zullen ze vooral hun competentie willen bewijzen en vermijden
dat anderen hun onzekerheid, fouten en inzet zien. Ze beleven positieve gevoelens als een bepaald
prestatieniveau wordt bereikt en ze waardering oogsten. Negatieve gevoelens komen bij hen op bij
signalen van kritiek, bij een te hoog risico of gebrek aan waardering. Ze reageren defensief en leren
onvoldoende van hun fouten.
Leergeoriënteerde doelen worden nagestreefd wanneer leerlingen leeractiviteiten zien als een
uitnodiging/gelegenheid om een belangrijk, zinvol leerdoel te bereiken. Dan beleven ze vrijheid van
handelen. Inzet is voor hen geen blijk van lage eigen-bekwaamheid maar een signaal van wat ze bij
zichzelf en bij anderen interpreteren als bezig zijn met en plezier beleven aan een inzet-kostende
maar zinvolle activiteit. Complexe taken worden eerder als een uitdaging dan als een bedreiging
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gezien. Fouten maken, hulp zoeken en onzekerheid zijn dan geen tekenen van lage bekwaamheid
maar geven aan dat een gehanteerde leerstrategie niet adequaat is. In het kort komen beide
oriëntaties hierop neer:
Positieve invloed op het leerproces:
•
•
•
•
•

Taak/leergeoriënteerde doeloriëntatie
Positieve verwachtingen
Vakinhoudelijke interesse
Intrinsieke motivatie
Zelfvertrouwen

Negatieve invloed (gebruik van minder efficiënte leerstrategieën):
•
•
•
•

Ego/prestatie-oriëntatie
Twijfel
Negatieve verwachtingen
Negatief gekleurd waardegebied.

Docenten kunnen een sfeer van een prestatiegeoriënteerde en van een leergeoriënteerde
benadering oproepen en dat heeft effect op de kwaliteit van het leerproces in de klas. Ego- en
prestatiegeoriënteerde leerlingen vertonen meer vermijdingsgedrag als een taak bedreigend wordt
gevonden. Taak- en leergeoriënteerde leerlingen hebben een hoge leerbereidheid en laten een
voorkeur voor uitdagende taken zien. Ze hebben een positieve attitude ten opzichte van het
leerproces, het vak en de docent en zetten effectieve leerstrategieën om hun eigen kennis en
vaardigheden uit te breiden. De docenten die de wetenschapslessen verzorgen, zullen beide reacties
op hun lesinhoud en benadering ervaren. Ego-/prestatiegeörienteerde leerlingen, willen hoge cijfers
halen en goede prestaties leveren, hun competentie bewijzen en hun status verhogen.
Leergeörienteerde leerlingen zijn veel meer bezig met het verkrijgen van vrijheid in handelen, plezier
beleven, tot beheersing komen en competentiebevordering (Boekaerts&Simons)
Leerlingen met veel voorkennis en een actief sturende cognitieve stijl zullen beter presteren in
omgevingen waarin ze zelf mogen plannen en andere initiatieven en activiteiten ondernomen mogen
en kunnen worden. Zij zullen slechter presteren in een instructieomgeving waarin gedetailleerde
plannen worden voorgeschreven , de leerstof een vaste volgorde en structuur heeft en weinig ruimte
voor eigen initiatieven.
Leerlingen met weinig voorkennis en een passieve , globale cognitieve stijl functioneren beter in
gestructureerde omgevingen. Zwakkere en passievere leerlingen kunnen onvoldoende uit de voeten
in ongestructureerde omgevingen omdat ze zelf niet in staat of bereid zijn de benodigde structuur
aan te brengen.
Leerlingen die beschikken over motivationele controle, geoperationaliseerd als geloof in eigen
kunnen (hoge doelmatigheidsverwachting) en intrinsieke interesse in de leerstof, zijn meer bereid
tijd en inzet te investeren om adequate cognitieve strategieën en metacognitieve vaardigheden aan
te leren. Deze actieve investering heeft een rechtstreeks positief effect op hun leerprestaties.
Een leerling ontwikkelt cognitieve, leer- en metacognitieve vaardigheden en bouwt zo een beeld op
over zichzelf. Een belangrijk onderdeel van dit zelfbeeld is het beeld van de eigen bekwaamheid en
het geloof in eigen kunnen (self efficacy, Bandura 1986 in Alexander, 2006). Wanneer leerlingen
leersituaties percipiëren als een mogelijkheid om tot beheersing te komen, is de kwaliteit van het
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leerproces fundamenteel anders dan wanneer zij ego-georiënteerd zijn. Inhoudelijke interesse en
een gevoel van kunnen en plezier leiden tot een hoge leerintentie. Twijfel en pessimisme leiden tot
een lage bereidheid om tijd en energie aan het bereiken van een leerdoel te besteden.
3.4.5 Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen en motivatie liggen in elkaars verlengde. In feite is doorzettingsvermogen een
aparte indicator maar zeker ook een factor die een rol speelt bij de andere vijf indicatoren. Het is het
vermogen om door te zetten om een taak tot een goed eind te brengen, of dat nu gemakkelijk of
moeizaam gaat. Iemand die een groot doorzettingsvermogen bezit, is een doorzetter. Hij zal zijn
doelen realiseren en vasthouden aan zijn plan totdat het doel gerealiseerd is. Een doorzetter focust
zich op succes en ziet een tegenslag als een uitdaging.
Dweck (2000) ziet doorzettingsvermogen als een kwaliteit die aangeleerd is en waar je steeds beter
in kan worden. Een manier om meer doorzettingsvermogen te krijgen is regelmatig doelen te stellen
en alles op alles te zetten om deze doelen te halen. Deze doelen moeten realistisch en haalbaar zijn
maar zeker ook uitdagend en stimulerend.
3.4.6 Samenwerken
Een leerling komt tot leren in een stimulerende omgeving waarin door contacten en communicatie
met anderen gedachten en ideeën worden uitgewisseld en ontstaan. Vygotsky’s zone van naaste
ontwikkeling (1987, in Alexander, 2006), de afstand tussen wat een leerling zelf kan en wat hij bereikt
met behulp van volwassenen of in samenwerking met capabele leeftijdgenoten, is van belang voor
de leeromgeving. Als een leerling samenwerkt met of geholpen wordt door een meerwetende of
vaardigere volwassene of klasgenoot, dan zal zijn kennis (declaratief en procedureel) vergroten.
Kennis wordt vergroot door te oefenen, door de kennis zelf te bewerken, te beargumenteren, te
herformuleren en toe te passen. In samenwerking met anderen wordt over de kennis
gecommuniceerd (deze wordt geëxpliciteerd) en dat leidt tot integratie van de verworven kennis. Er
is sprake van een effectieve leeromgeving als elke leerling (mee)leert en de gewenste leerdoelen
haalt. Ebbens en Ettekoven (2005) hanteren hiervoor vijf sleutelbegrippen: positieve wederzijdse
afhankelijkheid, individuele aanspreekbaarheid, directe interactie, sociale vaardigheden en evaluatie
en bijstelling van groepsprocessen. Er wordt volgens hen geleerd als de leerlingen zien of ervaren dat
ze elkaar nodig hebben om de opdracht te vervullen, dat ze daar allemaal zelf een
verantwoordelijkheid in hebben en dat er tijdens de samenwerking aangemoedigd, ondersteund en
op een directe wijze met elkaar gecommuniceerd wordt.
3.4.7 Creativiteit.
Sternberg (2002) noemt creëren, ontdekken, uitvinden, verbeelden en onderzoeken creatieve
vaardigheden, kortom vaardigheden die erop gericht zijn het nieuwe, het onbekende en/of het
gewenste te bereiken. Divergent denken, het vermogen om meerdere oplossingen en antwoorden te
kunnen bedenken, is hierbij een belangrijke variabele. Een andere variabele is het vermogen langere
tijd intensief met het onderwerp bezig te zijn. Hierbij spelen nieuwsgierigheid, motivatie,
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en frustratietolerantie een belangrijke rol (Brysbaert, 2006)
Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude manieren van
denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht
te kunnen zien. In het algemeen zijn een grote portie zelfvertrouwen en fantasie nodig om de eigen
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ideeën ook dan te verwezenlijken wanneer ze buiten de norm vallen en op weerstand stuiten. (De
Dreu et al, 2008)
Volgens een recent ontwikkeld creativiteitsmodel (De Dreu et al, 2008) is creativiteit niet alleen een
gevolg van flexibiliteit, maar ook van persistentie: de mate waarin iemand grondig en
geconcentreerd doorzet op een taak. Recent onderzoek sluit zich hierbij aan en laat zien dat
persistentie er voor zorgt dat mensen op volhardende wijze ideeën verzinnen binnen een beperkt
aantal domeinen (Nijstad et al,2010). Mensen bedenken aanvankelijk vooral toegankelijke en
conventionele ideeën, omdat deze ideeën het meest voor de hand liggen. Na verloop van tijd raken
de conventionele ideeën uitgeput en worden ideeën steeds origineler. Wanneer mensen deze
grondige benadering gebruiken zullen originele ideeën dus pas later in het proces worden bedacht.
Persistentie komt vooral tot uiting in een grote ideeënproductie binnen een beperkt aantal
domeinen en recent onderzoek toont aan dat dit samenhangt met een grotere originaliteit van de
bedachte ideeën
Kennis en inzicht bevorderen de creativiteit, zijn er zelfs een voorwaarde voor. Het is een misvatting
dat iedereen – mits hij de kans krijgt zich vrijelijk te uiten – creatief vernieuwend zou zijn. Juist in de
interactie met anderen, met volwassenen, kunnen kinderen hun creativiteit ontwikkelen en hun
eigen creaties kritisch beoordelen (J. Nelissen,.) Hij stelt ook de vraag wanneer een kind creatief
is. Csikszentmihaly (1999) : “zinvolle creativiteit levert een idee of product op dat moet worden
erkend door anderen. Originaliteit, open mind, divergent denken zijn allemaal zodanig
begerenswaardige eigenschappen, maar zonder een of andere vorm van publieke erkenning is er
geen sprake van creativiteit”. Creativiteit ontstaat door de interactie tussen de producent en het
publiek en is niet het product van individuele mensen. Het zijn sociale systemen die individuele
producten waarderen.
Creativiteit heeft met voorstellingsvermogen van doen en dat noemen we creatief denken. Dit
creatief denken heeft een gedeeltelijke overlapping met het kritisch denken, maar waar het kritisch
denken zich kenmerkt door de diepte in te gaan , kenmerkt het creatieve denken zich juist door de
breedte op te zoeken. Een open houding is van belang, maar het zou een misverstand zijn om een
open houding direct als een indicatie van creatief denken te zien.
Ook het zelfbeeld van iemand kan wat creatief denken haaks staan op de werkelijkheid. Zo kunnen
mensen zichzelf bijvoorbeeld behoorlijk creatief vinden maar krijgen dat idee doordat ze zich maar
beperkt bewust zijn van de creatieve mogelijkheden van hun omgeving. Omgekeerd menen hele
creatieve mensen soms dat hun creatief denkvermogen wel meevalt, gezien de enorme creatieve
potentie die ze zelf in hun omgeving waarnemen. Mensen en kinderen kunnen in subjectieve zin
weliswaar creatief zijn , maar dat maken ze objectief niet altijd waar.
3.4.8 Kritisch denken
Dat kritisch denken en wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt door niemand
betwijfeld– vele publicaties hebben de term ‘critical’ zelfs direct in hun titel opgenomen om daarmee
hun wetenschappelijk aard te onderstrepen. Maar wanneer we ons dan afvragen wat kritisch denken
precies inhoudt, blijkt de literatuur daar geen eenduidige antwoord op te geven. Moon geeft in haar
‘Critical Thinking. An exploration of theory and practice’ uit 2008 een heel uitgebreide en een aantal
pagina’s tellende opsomming van verschillende definities.

36

De verschillen in wat men onder kritisch denken mag verstaan worden ingegeven vanuit de
verschillende (wetenschappelijke) contexten van waaruit men hierover schrijft. Het gros van de
figuur 6 ons toont maar een aantal ‘zijn van mening dat ook affectieve vaardigheden zoals bijv.
empathie tot het domein van kritisch denken behoren’(Gloudemans, 2010) Maar ook een
houdingsaspect als de wens en motivatie om deze vaardigheden werkelijk toe te passen zou binnen
het domein van het kritisch denken moeten worden gerekend (Pool, 2007, in Gloudemans 2010).
Moon zelf ziet als kernactiviteit voor kritisch denken zoals Gloudemans het verwoordt, kritisch
denken als ‘een voorwaarde om bewijs op waarde te kunnen schatten om van daaruit een
weloverwogen oordeel te vellen.’

Interpretatie

Categoriseren; decoderen; verduidelijken

Analyse

Onderzoek van ideeën, identificeren van argumenten,
analyse van argumenten

Evaluatie

Toetsen van claims, toetsen van argumenten

Conclusie

Conclusies trekken, vraagtekens stellen bij bewijs,
alternatieve opwerpen
Procedures rechtvaardigen, argumentatie
presenteren, verklaren van resultaten
Zelfonderzoek, zelfcorrectie

Argumentatie
zelfregulatie
Figuur 6

Kritisch denken vormt daarmee een denkproces, alsmede de neiging daartoe, waarin bestaande en
nieuwe kennis, cognitieve en affectieve vaardigheden met elkaar worden gecombineerd, om
uiteindelijk tot een nieuw besef/ kennis te komen. Kritisch denken zou daarmee gelijk staan aan
leren. Deze kennis wordt op een dieper niveau ontsloten en voegt meer toe aan al bestaande
inzichten. Kortom door kritisch te denken leer je meer.
Gloudemans (2010) betoogt verder dat hoewel het kritisch denken aanvankelijk lastig is te definiëren
het vervolgens wel is te meten en daarmee een goede indicator vormt voor het bepalen van werk- en
denkniveau. Het vormt zelfs zoals hij het in zijn titel benoemt ‘een kans om te differentiëren.’ Kritisch
denken: beoogt door te dringen tot een diepere kennislaag, het leerpotentieel neemt inherent hier
aan toe: interpretatie – analyse – evaluatie – conclusie – argumentatie – zelfregulatie.
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4. Het programma voor ontwerpend leren
Met dit onderzoek is de tijdens het vorige schooljaar ontworpen leerlijn van de Wetenschapslessen
voortgezet. Met het nieuwe tweedejaars curriculum is een antwoord gegeven op de vraag hoe in dit
tweede jaar van de vwoplus afdeling de Wetenschapslessen zo ingericht moesten worden dat de
leerlingen daarmee zich het ontwerpend leren eigen zouden maken. Hiermee en in aanvulling op het
onderzoekend leren van het brugklasjaar zou in toenemende mate een wetenschappelijke
onderzoekende houding worden gestimuleerd. En wordt bovendien expliciet voldaan aan de
opdracht om de wetenschapslessen beter af te stemmen op de onderwijskundige behoeften van
begaafde leerlingen.
Binnen het ontwerponderzoek kwamen de docent-onderzoekers tot een didactisch programma
waarbij ze de leerlingen middels het zevenstappenplan – de empirisch cyclus - tot driemaal toe
kennis hebben laten nemen van de wijze waarop een ontwerponderzoek kan worden uitgevoerd.
Inhoudelijk waren zijzelf leidend. De docent begeleidde hen op de groots mogelijke verantwoorde
afstand. Deze begeleiding vond daarbij plaats op het procedurele vlak van hoe je onderzoek doet en
het kennisinhoudelijke vlak waarbij echter zoveel mogelijk naar deskundige collega’s en bronnen
werd doorverwezen.

4.1 Ontwerponderzoek
Gedurende het schooljaar 2015-2016 hebben de leerlingen van v2d en v2e in het eerste semester
één lesuur en in het tweede semester twee lesuren per week wetenschapslessen gehad. De
tweedejaarsleerlingen hebben na herhaling van het tijdens het eerst jaar geleerde (classificering, wat
typeert een goede onderzoeksvraag en hoe ziet het model voor onderzoekend leren eruit) drie maal
de onderzoekscyclus voor ontwerpend leren doorlopen: een keer in groepjes vanuit een door hen als
‘niet prettig ervaren’ situatie op school, een keer als klas met subgroepjes in het kader van de
Science Challenge en een keer individueel om te komen tot ‘een gedroomde toekomst’.
Alle lessen zijn gedurende het schooljaar ontwikkeld en in een studiewijzer (zie bijlage….)
opgenomen. De docenten ontwierpen de lessen in de week voorafgaande aan de les en maakten
daarvan eenheden van één, twee of meerdere lessen. Zo ontstond er een thematische benadering.
Het verzoek van een van de leerlingen deel te nemen aan de Science Challenge van 3Mfonds leidde
ertoe dat het programma van week 47 (2015) t/m week 8 (2016) in het teken van deze wedstrijd
stond. Het programma van de wedstrijd werd gekoppeld aan het zevenstappenplan en de nadruk
kwam te liggen op ontwerpen en uitvinden (bladzijde 17 en 18).
Per les is in de studiewijzer aangegeven wat het doel is (gekoppeld aan de theorie over
onderzoekend en ontwerpend leren zoals beschreven in hoofdstuk 3), wat het onderwerp, de
opdracht en de werkvormen zijn en welke benodigdheden daarbij horen.
Het ontwerpend leren van de docenten bestond uit de volgende fasen:
1. Oriëntatie op doel en onderwerp: wat gaan we doen?
2. Koppeling aan de theorie over ontwerpend leren zoals
omschreven in paragraaf 3.2 hoe gaan we dat doen?
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3. Concretisering in een onderwerp en een opdracht zoals die aan
de leerlingen gegeven wordt (met instructie, werkbladen,
powerpoints en illustraties/voorbeelden)
4. Uitvoeren van de les:
- De docent leidt het onderwerp in en instrueert de
leerlingen
5. Uitvoeren van de les: de leerlingen en de docent aan het werk
- leerlingen aan het werk
o docent loopt rond, vraagt, verheldert, vult
aan én observeert het gedrag van de
leerlingen
o docent anticipeert op de situatie en maakt
keuzes: afronden volgens de vooraf gegeven
opdracht of aanvullen/wijzigingen
aanbrengen en de planning aanpassen.
- leerlingen presenteren en evalueren
- docent beoordeelt en koppelt terug (feedback op proces
en product)
 Opdracht wordt uitgevoerd zoals vooraf bedacht
 Opdracht wordt bijgesteld
6. Reflectie: de mentor die alle lessen volgt en de docent bespreken
wat er tijdens de les is gebeurd, wat waargenomen is qua
gedrag, proces en product en wat goed en wat niet goed is.
7. In de kolom ‘reflectie’ van de studiewijzer noteren de docenten
de bevindingen van hen en de mentoren en de reflecties van de
leerlingen.

In de studiewijzer (zie bijlage c) is per les aangegeven wat er is gedaan én hoe daarop door de
docenten en observerende mentoren is gereflecteerd. Deze reflectie is leidend in de bepaling van het
programma dat in het tweede leerjaar van het curriculum voor de wetenschapslessen in de leerjaren
1 t/m 3 uitgevoerd gaat worden.
Een tweede bron voor de vaststelling van het programma voor ontwerpend leren in het tweede
leerjaar vormt de evaluatie van de Science Challenge (zie bijlage a) die door alle leerlingen is
ingevuld. In deze evaluatie is nagegaan wat de leerlingen van het proces waarin zij individueel, in
groepjes en als gehele klas actief zijn geweest om te komen tot een ontwerp waarmee ze aan de
Science Challenge deelnamen. In de evaluatie hebben de leerlingen vragen beantwoord over hun rol
in het proces, hun aandeel in het geheel, hun motivatie en creativiteit, het plezier dat eraan beleefd
is, de wijze waarop ze met problemen omgingen, het leren van elkaar, de rol van de docent, de
kritische houding van alle betrokken en de vraag of er sprake is geweest van uitvinden of ontwerpen.

4.2 het lesprogramma
Uitgaande van de gedurende het schooljaar 2015-2016 gegeven lessen, de reflecties en aanpassingen
en de evaluaties van de leerlingen, de docenten en de mentoren, komen we tot het volgende
programma:
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Deel I. Classificeren
Wetenschap veronderstelt logische verbanden en patronen. Waar de leerlingen in de eerste les van
het brugklasjaar werd geconfronteerd met losstaande vreemde objecten en hij zich vragen moest
stellen op basis van zijn waarnemingen, wordt de leerlingen ditmaal verschillende verzamelingen van
dingen voorgeschoteld. De objecten zijn an sich niet onbekend maar minder logisch lijkt het verband.
De groepen moeten met elkaar in discussie om tot meerdere ordeningen, onderlinge logische /
betekenisvolle verbanden te komen.
Lessen: 1 en 2

Classificeren als onderzoeksvaardigheid

Doelstellingen

Ordenen van willekeurige objecten - Ontwerp
een systeem. Wetenschap veronderstelt
logische verband

Belangrijke begrippen

Overeenkomsten en verschillen
Uit- en insluiten
Rubriceren
Ordening
keuzeverantwoording

Bijzondere faciliteiten

Map met voorblad en instructie alle notities te
dateren en alle opdrachten e.d. op te bergen.
Verzamelingen van verschillende voorwerpen
die heel verschillend zijn maar waarin wel
overeenkomsten te herkennen en of aan te
brengen zijn.

Beoordeling:

Reflectie op het proces: hoe komen leerlingen
in overleg met anderen tot een ordening die ze
kunnen onderbouwen?

Rol van docent

Instructie van de opdracht.
De leerling gaat zelfstandig en in
groepsverband aan de slag
De docent stuurt op de stappen in het
denkproces als de leerlingen er zelf niet in
slagen tot een rubricering/ordening te komen.

Na het classificeren is het onderzoekend leren herhaald: wat houdt het onderzoeksproces in en wat
typeert een goede onderzoeksvraag? De overstap naar ontwerpend leren is gemaakt maar wel met
de koppeling aan onderzoekend leren: ook ontwerpend leren vraagt om onderzoekend leren en op
zoek gaan naar antwoorden op vragen.
Het zevenstappenmodel van het Wetenschapsknooppunt geeft de zeven fasen in het
ontwerponderzoek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Probleem constateren
Verkennen
Ontwerpvoorstel maken
Ontwerpvoorstel uitvoeren
Testen en bijstellen
Presenteren / Communiceren
Verdiepen
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Uit de drie uitgevoerde onderzoeken die in 2015-2016 door de leerlingen zijn uitgevoerd, is gebleken
dat alle stappen aan bod moeten komen, maar dat dat voor leerlingen geen vanzelfsprekendheid is.
Uit de observaties en reflecties van de mentoren en docenten blijkt dat Stap 1 en 2 worden
doorlopen en voor leerlingen herkenbaar blijken te zijn. De leerlingen doorlopen deze met
enthousiasme en voeren de stappen uitgebreid uit. Dit blijkt uit hun uitwerkingen in de map die ze
bijhouden. Dit zijn de stappen die direct aansluiten bij de nieuwsgierigheid en eigen keuze van de
leerlingen. Vooral een gevoel van ontevredenheid leidt tot een vlotte en uitgebreide uitwerking. Dit
is door de docenten en mentoren vastgesteld. De stappen 3 t/m 5 vragen om grondig onderzoek en
daar is sturing en correctie voor nodig.
Al bij het eerste onderzoek bleek dat leerlingen van probleemconstatering en – verkenning meteen
naar de oplossing gaan. Het vinden van een ‘verlegenheidssituatie’ ging met name bij het eerste
onderzoek heel gemakkelijk: leerlingen vinden snel iets niet goed. De analyse van het probleem, het
bij zichzelf op zoek gaan naar de bron van de ontevredenheid door aan de hand van vragen hun
gedachten te ordenen en te expliciteren, ging goed. Deze verkenning van de probleemruimte ging tot
hier goed. De tweede fase, het verkennen van de oplossing, werd overgeslagen om meteen tot de
oplossing te komen. Bij dit onderzoek bleek dat de leerlingen hun ongenoegen snel omgezet willen
hebben in een aangename situatie en dat de docent het onderzoeksproces moet bewaken.
Deel 2. Het meest interessante verbeterpunt van de school
Lessen 3 t/m 9

Ontwerponderzoek 1:

Doelstellingen

Onderzoekend leren vanuit een goede
onderzoeksvraag
Ontwerpend leren volgens 7 stappen

Belangrijke begrippen

Verlegenheidssituatie
Creatieve spanning
Probleemruimte: analyse van probleem en
oplossing.
Interview als onderzoeksmethode
Enquête als onderzoeksmethode
Bronnenonderzoek als onderzoeksmethode
Prototype
Testen
Presenteren
Vervolgstappen vaststellen

Bijzondere faciliteiten

Materialen om een prototype te ontwikkelen
Mogelijkheden om ‘betrokkenen’ te
interviewen, enquêteren

Beoordeling:

Proces: alle stappen geëxpliciteerd?

Rol van docent

Instructie van de opdracht en de stappen in het
onderzoeksproces
Sturen op uitvoering van alle stappen
Beoordelen
Feedback geven
Leerlingen laten reflecteren op alle stappen
Evalueren met de klas
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Deel 3. De ‘Science Challenge’
Lessen 10 t/m 21 -met uitloop 24

Ontwerponderzoek 2: de Science Challenge

Doelstellingen

Ontwerpend leren volgens 7 stappen: komen
tot een ontwerp: nieuw of een verbetering van
een bestaande situatie.
 Vanuit een individuele behoefte
 In samenwerking met klasgenoten die
hetzelfde nastreven
 Als klas komen tot een verbetering of
ontwikkeling van een gezamenlijk
gekozen onderwerp

Belangrijke begrippen

Verlegenheidssituatie
Creatieve spanning
Probleemruimte: analyse van probleem en
oplossing.
Bronnenonderzoek als onderzoeksmethode
Planning/projectmanagement (Gantt)
Prototype
Testen
Presenteren
Vervolgstappen vaststellen

Bijzondere faciliteiten

Materialen om een prototype te ontwikkelen
Mogelijkheden om ‘betrokkenen’ te
interviewen, enquêteren.
Informatie en planning vanuit het 3Mfonds.

Beoordeling:

Proces: alle stappen geëxpliciteerd?

Rol van docent

Instructie van de opdracht en de stappen in het
onderzoeksproces
Sturen op uitvoering van alle stappen
Beoordelen
Feedback geven
Leerlingen laten reflecteren op alle stappen
Evalueren met de klas

Bij het tweede onderzoek zijn twee programma’s samengevoegd tot één, namelijk de stappen (en de
planning) van de Science Challenge en die van het wetenschapsknooppunt. Hieronder staat de
informatie Stappenplan – van idee tot prototype zoals die 3Mfonds (2016) verstrekt is:
Het volgende stappenplan kan jou en je leerlingen helpen bij het uitwerken van jullie ideeën. Volg de verschillende stappen en gebruik
hierbij het materiaal uit de ‘Brainstormkit’ dat je ontvangen hebt.
Stap 1: Observeren Kijk om je heen, denk na over problemen die je ziet op tv of in je omgeving. Actie: Maak een lijst met vaststellingen.
Dingen om over na te denken: • Welke problemen komen aan bod in het nieuws? • Wat voor problemen zie je elke dag rondom je? •
Waarover hoor je je ouders of vrienden klagen?
Stap 2: Identificeer het probleem Nu je een aantal zaken hebt geobserveerd, kun je het belangrijkste probleem gaan identificeren. Actie:
Identificeer een probleem voor elk van je vaststellingen. Dingen om over na te denken: (Voor elke observatie) • Waarom bestaat het
probleem? • Wie is er betrokken bij het veroorzaken van het probleem? Is dit een probleem dat alleen in jouw omgeving voorkomt? Of
ook elders ? Belangrijk: hoe duidelijker en gedetailleerder een probleem wordt gedefinieerd, des te makkelijker het zal zijn om tot een
creatieve oplossing te komen.
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Stap 3: Beperk het aantal problemen De meeste problemen kunnen opgelost worden, maar sommige kunnen gemakkelijker opgelost
worden dan andere. Kijk naar je lijst en probeer een top drie te kiezen uit je ideeën. Misschien kun je wat research doen om te bepalen
welke van je problemen het meeste kans maken om opgelost te raken. Actie: Beperk je lijst met problemen tot drie. Dingen om over na te
denken: (Voor elk probleem) Welk probleem... • interesseert je het meest? • lijkt je het belangrijkst om op te lossen? • leverde je het
meeste feiten op tijdens je research? • geeft je de beste mogelijkheid om wetenschap of bepaalde technologieën te gebruiken om het
probleem op te lossen?
Stap 4: Brainstormen over oplossingen Nu je het aantal opties beperkt hebt, moet je nadenken over mogelijke oplossingen. Probeer voor
elk van de problemen minstens twee werkbare oplossingen te ontwikkelen. Hou in het achterhoofd dat we op zoek zijn naar NIEUWE
innovatieve oplossingen. Actie: Brainstorm over ideeën/oplossingen die een impact zullen hebben op je probleem. Dingen om over na te
denken: (Voor elk probleem) Wat is een mogelijke oplossing die... • op de beste manier gebruik maakt van wetenschap of een bepaalde
techniek? • echt NIEUW is? OF Welk materiaal heb je nodig om je oplossing te ontwikkelen?
Stap 5: Focus op één idee Nu is het tijd om te beslissen. Bekijk al je ideeën. Welk idee heeft de grootste impact op je omgeving, de mensen
rondom je? Welk idee lijkt het interessantst om aan te werken? Welk is het meest innovatief? Waar kan je wetenschap of techniek
toepassen? Actie: Kies één idee dat je hebt om een probleem op te lossen. Dingen om over na te denken: • Waar ben je het meest in
geïnteresseerd? • Wat lijkt het meest haalbare idee? • Welke oplossing is het best geschikt om wetenschappelijk onderzocht te worden?
• Welke oplossing omvat het meest creatieve idee voor een uitvinding?
Stap 6: Werk je idee verder uit Actie: Beschrijf je oplossing voor het probleem in detail.
Stap 7: Doe research Verzamel zo veel mogelijk informatie over het probleem. Heeft iemand anders geprobeerd om dit probleem op te
lossen? Wat zijn enkele van de andere oplossingen die geprobeerd zijn? Hebben ze gewerkt? Waarom wel of waarom niet? Actie: Maak
nota's over je research. Dingen om over na te denken: • Welke andere oplossingen voor dit probleem zijn al geprobeerd? (indien die er
zijn) • Waarom denk je dat jouw oplossing zal werken? • Ho e zal dit het probleem oplossen? • Welke uitdagingen of problemen zouden
jouw oplossing in de weg kunnen staan? Hoe zou je deze het hoofd kunnen bieden?
Stap 8: Testen Dit is een erg belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk proces. Je kan niet zeker weten of je idee zal werken. Daarom
moet je een plan hebben om het uit te testen. Dingen om over na te denken: • Wat betekent het om een 'testbare' oplossing te hebben ?
• Wat zijn de variabele elementen die hierbij van tel zijn? • Wat zijn de logische stappen voor jouw testen? • Hoe selecteer je de
doelgroep om jouw test te doen? • Hoe groot moet die zijn om betrouwbare testresultaten te krijgen? • Hoe zal je de resultaten
analyseren en bepalen of jouw idee goed genoeg is?
Stap 9: Conclusies Wat heb je vastgesteld? Vaak is onze conclusie dat we een stap terug moeten zetten en opnieuw moeten proberen. Dit
is een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk proces. Ding en om over na te denken: • Wat leren de resultaten je? • Moet je
jouw oplossing verfijnen en opnieuw testen? • Welke veranderingen heb je nodig om je plan op te stellen? (indien die er zijn) • In welke
mate heeft jouw oplossing een invloed op het probleem?
Stap 10: Prototype Nu is het tijd om je theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Kun je jouw idee zelf uitwerken, of moet je
misschien ‘hulp’ inroepen van ‘anderen’? Probeer je idee te visualiseren, er een schets of prototype van te maken. Dingen om over na te
denken: - Hoe ga je je idee visualiseren?
- Welk materiaal ga je erbij gebruiken
- Ga je hulp inroepen van anderen? Bij leerlingen van andere klassen met een technische achtergrond misschien?
Stap 11: Schrijf een script voor jouw video Jouw video moet duidelijk maken: - Welk probleem je aanpakt - Wat jouw oplossing is - Welke
technologie, techniek, wetenschappelijke of wiskundige formule je hebt gebruikt bij de uitwerking van de oplossing - Visualiseer jouw
oplossing aan de hand van een schets, een maquette of een prototype Zorg er bovendien voor dat je jouw idee in de video duidelijk en
overtuigend overbrengt.
Stap 12: Stuur je video naar 3Mfonds.nl@mmm.com

Omdat de stappen van het zevenstappenplan en van de Science Challenge in grote lijnen
overeenkomen, was dat geen probleem. De leerlingen hebben individueel gezocht naar een
verlegenheidssituatie op het gebied van gezondheid, communicatie en mobiliteit. De docent heeft de
leerlingen begeleid in het focussen op ‘uitgaan van een bestaande situatie’ en ‘komen tot een geheel
eigen idee’. Het verschil tussen uitvinden en ontwerpen werd duidelijk en gaandeweg het
onderzoeksproces werd duidelijk dat hierin de verschillen tussen de leerlingen zitten: er zijn er die
nauwelijks afwijken van het bekende en er zijn er die los komen van het bekende en op zoek gaan
naar vernieuwing. Omdat het een klassikale opdracht was met als extra dimensie dat er een
wedstrijd (met planning) aan gekoppeld was , heeft de docent de rol van procesbegeleider vervuld.
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Dit gebeurde in een aantal fasen (1 t/m 12) die overeenkwamen met de zeven stappen:
Fasen ‘Science Challenge’

Zevenstappenplan (empirische cyclus)

1

Individueel: ga op zoek naar een onderwerp
dat je aanspreekt

Stap 1 Introductie

2

Verzameling van onderwerpen

stap 2 Verkennen

3

Op zoek gaan naar overeenkomsten en
verschillen

4

Wat is ‘de grootste gemene deler’? De klas
moest beslissen.

5

Individueel: wat wil je maken?

6

Bij elkaar leggen van de individuele ideeën en
komen tot een rubricering.

7

Vanuit de rubricering komen tot een
groepsindeling

8

Groepsopdrachten én klassikale opdracht
volgen en sturen

Stap 3 Opzetten onderzoek

Stap 4 Uitvoeren onderzoek

Deelopdrachten geven: vastleggen en delen
van informatie
9

Vanuit de delen naar het geheelprocesbegeleiding
-

Groepspresentaties

-

Keuzes maken

-

Taakverdeling

Stap 5 Concluderen

10

Sturen op resultaat: deadline voor het
inzenden van een film

Stap 6 Presenteren

11

Na inzending van de film moest er gestemd
worden via Facebook en nadat v2e de finale
gehaald had, moest er verbeterd en
voorbereid worden op een presentatie voor
de finale.

Stap 6 Presenteren en
verdiepen/verbreden

12

Reflecteren op het resultaat en het proces:
benoemen van het waargenomene en de
waarde ervan.

Stap 7 Verdiepen / Verbreden

In de studiewijzer (bijlage c) is te lezen hoe dit in beide klassen is gegaan. Wat uit de reacties van de
leerlingen en uit de reflectie van de docenten en mentoren bleek, is dat de betrokkenheid en het
enthousiasme voor het bereiken van een goed resultaat heel divers zijn. De samenwerking, de eigen
inbreng en de kwaliteit van het onderzoeksproces en -resultaat is zeer verschillend ervaren en
beoordeeld. Enkele leerlingen voelden te weinig verwantschap met het onderwerp en/of bleken
over te weinig kennis van zaken voor het ontwerp te beschikken om tot een voor hen als zinvol
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ervaren onderzoeksproces te komen. Andere leerlingen waren juist heel tevreden en straalden zelfs
trots uit over het bereikte resultaat.
De door de docenten en mentoren waargenomen praktijk blijkt anders te zijn: de inzet,
inspanningen, bijdragen komen niet in alle gevallen overeen met de reflectie van de leerling zelf: de
leerlingen schatten hun inbreng en de kwaliteit van hun werk groter en beter in dan de docenten die
het proces gevolgd hebben. Uit de vragenlijsten blijkt dat de leerlingen de rol van de docent in dezen
gemist hebben. De docent had ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen actief waren, dat de nietactieven daarop aangesproken werden en dat er naar iedereen geluisterd werd. De opvattingen over
de kwaliteit van het eigen ontwerp waren positiever dan de werkelijkheid liet zien. De behoeften en
de oplossing kwamen bij elkaar, maar de wijze waarop de kloof ertussen praktisch gezien gedicht
moest worden bleef onduidelijk.
Een van beide klassen heeft de finale gehaald en heeft het onderzoeksproces t/m de beloning (de
derde prijs van alle Nederlandse deelnemers) doorlopen. Vanaf het moment dat het filmpje op
Facebook geliked kon worden, is er gewerkt aan promotie. Enkele leerlingen (4 à 5 ‘leiders’) gingen
op eigen initiatief flyers maken en bedrijven en media benaderen. De andere leerlingen zochten in
hun directe omgeving ‘likers’. Het enthousiasme en de wil om in de finale te komen werden steeds
groter en het vertrouwen in hun product werd heel groot. Een bezoek aan het 3Mlab in Zwijndrecht
om daar met experts over het prototype te spreken maakte duidelijk dat de leerlingen helder voor
ogen hadden wat het probleem was en hoe de oplossing eruit moest zien. Inhoudelijke vragen over
materialen, technieken en procedés konden niet beantwoord worden. In de evaluatie is
teruggekeken naar het proces en is benoemd dat de analyses van het probleem en de oplossing niet
voldoende zijn uitgevoerd, met andere woorden: het onderzoekend leren heeft niet of nauwelijks
plaatsgevonden. De vraag is of leerlingen tot actieve kennisproductie komen als ze daarin niet
gestuurd worden.
Bij het derde onderzoek zijn de leerlingen individueel aan de slag gegaan en lag de focus
nadrukkelijker dan bij de vorige twee op ‘uitvinden’. Niet de bestaande situatie die om verbetering
vraagt, maar de gedroomde realiteit (à la Back to the future) staat centraal. De leerlingen zijn op deze
manier gedwongen los te komen van hun eigen gevoel en moesten meer dan bij de vorige
opdrachten een beroep doen op hun verbeelding.
Deel 4. De gedroomde toekomst
Lessen 24 t/m 36

Ontwerponderzoek 3: ‘droom’ iets moois,
nieuws, onbekends….. Dus meer de nadruk op
uitvinden.

Doelstellingen

Ontwerpend leren volgens 7 stappen: komen
tot een ontwerp: nieuw (of een verbetering van
een bestaande situatie)

Belangrijke begrippen

Verlegenheidssituatie
Creatieve spanning
Probleemruimte/creativiteit
Verbeelding
Bronnenonderzoek als onderzoeksmethode
Prototype
Testen
Presenteren
Vervolgstappen vaststellen
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Bijzondere faciliteiten

Back to the future
Daan Roosengaarde (NRC, 2016 College Tour
2016 )
Excursie met nadruk op vernieuwing,
verbijzondering, creativiteit
Materialen om een prototype te ontwikkelen
Werkvormen om de denk- en ontwikkelstappen
zichtbaar te maken
Werkvormen om elkaar te voorzien van ‘tips’
en ‘tops’ om de ontwerper te scherpen en
verder te helpen

Beoordeling:

Proces: alle stappen geëxpliciteerd?
Nadruk op explicitering van het
onderzoeksproces en een 3 dimensionaal
model.

Rol van docent

Instructie van de opdracht en de stappen in het
onderzoeksproces
Sturen op uitvoering van alle stappen
Beoordelen
Feedback geven
Leerlingen laten reflecteren op alle stappen

Tijdens de lessen is vooral aangestuurd op het onderzoeksproces en zijn werkvormen ingezet om
leerlingen te dwingen na te denken en op zoek te gaan naar de onderbouwing van het ontwerp. De
leerlingen hebben de zeven stappen als volgt doorlopen.
Stap 1: denk goed na over wat je graag wilt. Is er iets op het gebied van hobby, sport, vervoer enz
wat je weleens droomt of waar je over fantaseert. Bedenk vragen en laat een ander vragen aan je
stellen. Zoek perspectieven, aandachtsgebieden.
Stap 2: ga op zoek naar wat je wilt en hoe dat eruit kan zien of wat dat voor je kan betekenen. Stel
weer vragen en laat een ander vragen stellen. Bekijk het van verschillende kanten.
Stap 3: maak het ontwerpproces zichtbaar: schrijf op, teken wat je voor ogen hebt. (poster)
Stap 4: geef vorm aan je gedroomde realiteit: hoe gaat het eruitzien? maak een prototype, een
model. (driedimensionale uitwerking)
Stap 5: vertel, laat zien, demonstreer wat je voor ogen hebt en laat vragen stellen
Stap 6: presenteer het proces en het model en leg alles wat er gedaan en geweten moet worden
voor de realisatie
Stap 7: stel nu vast waar je verder gaat: wordt het ontwerp anders, beter of ga je doorontwikkelen?
Bij dit derde ontwerponderzoek is duidelijk geworden dat de docent individuele begeleiding geeft
door in te gaan op het idee van de leerling, daarover vragen te stellen en de leerlingen opdrachten te
geven die ervoor zorgen dat ze steeds een stap verder komen. De leerlingen krijgen gedurende het
ontwerpproces opdrachten om met elkaar in overleg te gaan met als doel de sterke en zwakke
kanten in beeld te krijgen.
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Elk onderzoeksproces wordt door middel van een reflectieopdracht geëvalueerd. Op deze manier
legt de leerling vast hoe en wat hij geleerd heeft. Gedurende en na het proces geeft de docent
feedback op de inhoud, het proces en de houding. Wat na elk ontwerp rest, is het in orde maken van
de documentatie zodat het hele onderzoeksproces met inhoudelijke onderbouwing zichtbaar wordt.
Net als bij de onderzoeken in het eerste leerjaar blijkt dat leerlingen het heel lastig vinden alles wat
ze ontvangen en doen op te bergen en vast te leggen. Uit de reflectie op het jaar blijkt dat de
leerlingen dit niet goed onder de knie hebben gekregen.

4.3 De rol van de docent
De docent initieert de onderzoeksprocessen, zet de structuur van het onderzoeksproces uit en stuurt
continu bij door vragen van leerlingen te beantwoorden en vragen te stellen. De leerling is
verantwoordelijk voor het kiezen van onderwerp, het uitvoeren van het onderzoek, het komen tot
een resultaat en het uiteindelijk verantwoorden van het hele onderzoeksproces.
De docent geeft de mogelijkheid hiertoe door hardop te denken, voorbeelden te geven, suggesties
aan te dragen, vragen te stellen en rond te lopen. Maar zorgt er ook voor dat de leerlingen met
elkaar in gesprek gaan.
De docent begeleidt gestructureerd wat de opdrachten betreft. Wat het ontwerpproces betreft, ligt
het initiatief bij de leerling en neemt de docent de rol van begeleider op zich. De leerling onderzoekt
begeleid en zelfstandig. De docent houdt dit proces in de gaten, benoemt het gedrag dat
waargenomen wordt, geeft de leerling aanwijzingen en beoordeelt de leerling op zijn kennis wat de
inhoud en de vaardigheden betreft en stelt vast in hoeverre de leerling erin slaagt zelfstandig
onderzoek te doen.
De docent heeft een sturende en controlerende taak. Uit de evaluatie van de Science Challenge is
gebleken dat de leerlingen meer support en sturing hadden verwacht. De ongelijkheid in inzet,
aandeel en verantwoordelijkheid tussen leerlingen is door de meeste leerlingen genoemd.
Bij het inleveren en beoordelen van de mappen die aan het begin van het jaar gegeven zijn, wordt
duidelijk dat de leerlingen er niet in slagen gestructureerd en consciëntieus te documenteren. De
docent had meer moeten aangeven wat de bedoeling was en had meer moeten controleren.
De leerling zien hoe hij inhoudelijk te werk gaat, welke vaardigheden hij al ontwikkeld heeft en welke
in ontwikkeling zijn. Ook laat de leerling zien hoe hij zich opstelt ten aanzien van het begeleid en
zelfstandig doorlopen van het onderzoeksproces: is hij gemotiveerd, zet hij door bij mislukkingen en
moeilijkheden, zoekt hij de samenwerking met anderen, kan hij tot een bevredigende en origineel
resultaat komen en ziet hij verbeterpunten? In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
houdingsaspecten die bij een wetenschappelijk onderzoekende leerling horen.

4.4 Conclusie
Wat houdt ontwerpend leren in?



•

Wat zijn de fasen die de leerling moet doorlopen?
Wat kenmerkt deze fasen?
Welke didactische werkvormen dienen ingezet te worden in het
leerproces?
Welke opdrachten dienen ingezet te worden?
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•
•

Hoe is vast te stellen dat de leerling ontwerpend leert/leert ontwerpen?
Waarmee dient de docent in het onderwijsleerproces rekening te
houden?

Uit de paragrafen 4.1 tot en met 4.3 én de studiewijzer met reflecties (bijlage c) blijkt dat de
leerlingen in zeven stappen tot een ontwerp kunnen komen. Vanuit een verlegenheidssituatie of de
opdracht iets nieuws te bedenken gaat de leerling na wat er aan de hand is, waarom de leerling
verbetering en of vernieuwing wil, wat de eisen zijn waaraan het nieuwe of verbeterde moet voldoen
en wat de onderliggende principes voor het ontwerp zijn. De leerlingen bedenken een concept,
werken dat uit in een prototype of model, testen of het juist is en werkt, presenteren dat op papier
en/of in een andere presentatievorm en geven vervolgens aan wat zij eraan gaan verbeteren of
veranderen. Deze stappen zijn gedurende het schooljaar drie maal gezet.
De docent is degene die de opdracht geeft en daarmee stap 1 inzet. De leerlingen hebben dus allen
hetzelfde startpunt gehad. De wijze waarop de leerlingen de verkenningsfase en de voorbereiding
van het ontwerp doorlopen verdient aandacht. Leerlingen hebben de neiging snel naar een ontwerp
te gaan. Zij zien de oplossing vrij snel of nemen deze zelfs als uitgangspunt waardoor het verkennen
van de probleemruimte en het onderzoekend leren onvoldoende plaatsvinden. De docent speelt
hierin een belangrijke rol want hij ‘dwingt’ de leerling bij deze stappen stil te staan. De docent streeft
naar het niveau van zelfstandig onderzoekend leren (niveau 3, blz. 20) maar de ervaringen van het
schooljaar 2015-2016 hebben duidelijk gemaakt dat de docent stuurt op het inzetten en aanhouden
van het onderzoeksproces. De docent die de wetenschapslessen verzorgt, begeleidt op
interpretatief, experimenteel en reflectief gebied zodat de leerling zijn kennis kan vergroten. Dankzij
de interventies wordt de leerling op inhoudelijk gebied geholpen met het construeren van
declaratieve, procedurele en conditionele kennis maar ook met het vergaren van kennis op
onderzoekstechnisch gebied. Door de reflectieve ondersteuning worden de leerlingen zich bewust
van de verworven kennis en onderzoekstechnieken.
De leerling maakt alle stappen van het onderzoeksproces zichtbaar door de deelopdrachten uit te
voeren en erover te communiceren met klasgenoten, de docent en door de presentaties. Duidelijk is
geworden dat de leerlingen behoefte hebben aan sturing op de inhoud. Door het geven van tips en
door delen in groepjes te presenteren expliciteren de leerlingen hun ideeën.
•

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

De opdrachten die gedurende het jaar gegeven zijn, geven exact weer wat van de leerling verwacht
wordt. In de confrontatie- en verkenningsfase (stap 1 en 2) werken de leerlingen aan de hand van
vragen uit wat ze waarnemen en hoe ze de situatie moeten analyseren. Gedurende het schooljaar
hebben de leerlingen drie ontwerpprocessen doorlopen. Meer is niet haalbaar omdat de leerlingen
de kans moeten krijgen alle stappen volledig uit te werken én omdat er veel interventies nodig
bleken te zijn. Zo zijn er tussentijds aanpassingen gedaan in de vorm van verduidelijkende
opdrachten en ingevoegde werkvormen. De leerlingen hebben tijd en gerichte opdrachten nodig om
te komen tot een onderbouwing van hun ontwerp. Verder is het noodzakelijk te wijzen en
controleren op documenteren.
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Het bevo-lokaal is een geschikte locatie omdat de leerlingen hun concept moeten visualiseren en
daarvoor hebben zij ruimte en materialen nodig. Er moet rekening mee gehouden worden dat de
leerlingen voor de onderbouwing van hun concept gebruik moeten maken van computers. Voor het
testen van het prototype en het controleren of ontwikkelde/bedachte procedés werken, is het van
belang dat de leerlingen gebruik kunnen maken van het binaslab en de expertise van een toa
(technische onderwijs ondersteuner).
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5. De wetenschappelijke houding in een kijkwijzer
Naast de activiteiten tijdens de lessen en de observaties en evaluaties van de leerlingen, de docenten
en de mentoren, zijn er bijeenkomsten met de PLG geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is de
leerling onderwerp van gesprek geweest: zijn houding en waar te nemen gedragingen in het kader
van wat onder een wetenschappelijk onderzoekende houding verstaan moet worden.

5.1 Interventieonderzoek
Om de ontwikkeling met betrekking tot deze wetenschappelijk onderzoekende houding beter in
beeld te krijgen is een kijkwijzer met indicatoren ontwikkeld. Daarin is zowel gewenst als ongewenst
zichtbaar leerlingengedrag beschreven en gekoppeld aan de houdingsaspecten. Het meetinstrument
kwam op basis van de input en feedback van alle PLG-leden tot stand. Literatuuronderzoek
bevestigde veelal de bevindingen van deze docenten en/of completeerde de kijkwijzer. Zij werd door
de docenten als een wenselijk en praktische aanvulling ervaren op de signaleringscriteria zoals die
binnen alle vakken op de vwoplus afdeling worden gehanteerd.
Tijdens drie bijeenkomsten van de PLG zijn de gegeven lessen besproken en hebben beide
onderzoekers hun ervaringen uiteengezet. Aan de leden van de PLG is de eerste keer gevraagd
vanuit hun ervaringen en opvattingen aan te geven wat de kenmerken een vwoplus -leerling zijn per
indicator (intelligentie, creativiteit, doorzettingsvermogen, samenwerking, motivatie en kritische
houding) en welk waarneembaar gedrag daarbij hoort. De conclusie die getrokken werd, is dat
intelligentie een vaststaand gegeven is en daarvoor geen kenmerken en waarneembaar gedrag te
geven is. Creativiteit werd gezien als het vermogen meerdere wegen te kunnen kiezen, iets nieuws te
bedenken en bij vastlopen een nieuwe weg in te slaan. Doorzettingsvermogen werd gezien als een
uiting van ambitie en het vermogen geconcentreerd vast te houden aan datgene waar een leerling
mee bezig is. Bij samenwerking werden kenmerken als taakverdeling, een gelijke inbreng en
communiceren over verantwoordelijkheden genoemd. De kritische houding werd gedefinieerd als
‘niet snel tevreden zijn’ en het overzicht zien. Bij de tweede bijeenkomst zijn de bevindingen in een
overzicht gezet met daarbij de uit de literatuurstudie verkregen informatie. De vraag was wat
bevestigd en herkend kon worden. Bij de derde bijeenkomst is er gesproken over de herkenning van
de kenmerken en de daarbij horende gedragingen. De besproken voorbeelden zijn in een kolom met
contraproductieve gedragingen geplaatst. De leden van de PLG hebben via de mail opmerkingen en
aanvullingen in het document geplaatst. In paragraaf 5.2 staan de belangrijkste ‘uitkomsten en
conclusies. De kijkwijzer zoals die nu ontwikkeld is, vormt bijlage a.

5.2 De kenmerken van een wetenschappelijk onderzoekende leerling
De signaleringscriteria die al in vwoplus gehanteerd werden, te weten intelligentie, motivatie,
doorzettingsvermogen, creativiteit en samenwerking, zijn door Maas & Maatjens (2015)
gecombineerd met de houdingsaspecten van Van der Rijst. Het daartoe ontwikkelde instrument voor
determinatie van klas 1 naar klas 2 is (par.4.3) is onderwerp van gesprek geweest voor de het volgen
van en/of beoordeling van de ontwikkeling van de leerling in het tweede leerjaar. Wat kenmerkt de
leerling? Welk waarneembaar gedrag hoort daarbij? Welk gedrag hoort daar juist niet bij?
De reflecties van de docenten en de opvattingen van de leden van de PLG zijn naast de verzamelde
theorie gelegd en dit heeft geleid tot een aanscherping van de criteria die alle vakdocenten die
lesgeven aan vwoplus tot nu hanteren. Per indicator (signaleringscriterium + houdingsaspect) is
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geformuleerd wat de kenmerken ervan zijn en welke gedragingen van de leerlingen deze wel en deze
niet onderbouwen of illustreren.
Voor onderzoekend leren (leerjaar 1) gaan de leerlingen op zoek gaan naar antwoorden op zelf
bedachte vragen. Deze voldoen aan criteria en daarbij wordt uitgegaan van nieuwsgierigheid (de wil
om te weten en te doorgronden). De leerlingen willen en kunnen ‘weten’ als de nieuwe kennis
binnen hun bereik ligt (niet te makkelijk en niet te moeilijk. Dat is de zone van naaste ontwikkeling).
De leerling blijft in feite dichtbij wat hij al weet en lijkt daardoor qua intelligentie goed te scoren Bij
ontwerpend leren in de 2e moeten de leerlingen ontdekken, ervaren, doorvoelen wat het betekent
om tot een ontwerp (iets nieuws of voortbordurend op iets bestaands) te komen. Hun ervaringen
staan centraal en de uitkomst kan zijn dat leerlingen dit niet kunnen. Is dat dan omdat ze niet
intelligent genoeg zijn of ligt daar iets anders aan ten grondslag?
Intelligentie blijkt meer dan in de jaren ervoor een dynamisch gegeven te zijn. Door leerlingen de
vrijheid en min of meer de regie over het leerproces te geven, wordt duidelijk wat de sterke en
zwakke kanten op praktisch, creatief en analytisch gebied zijn. Met name het ontwerpend leren
brengt aan het licht hoe een leerling zich zelfstandig door het onderzoeksproces heen slaat. Er zijn
leerlingen die moeite hebben met het analyseren en bedenken van oplossingen, terwijl ze dit tot en
met de brugklas wel goed leken te doen. Dat is immers de reden dat ze in de tweede klas van
vwoplus zijn terechtgekomen. Intelligentie blijkt weliswaar een factor te zijn die bepalend is voor
plaatsing en continuering in vwoplus, maar tijdens het onderzoeksproces voor ontwerpend leren
blijken leerlingen hier toch minder op te scoren.
Het wel of niet gemotiveerd zijn, hangt niet af van extrinsieke factoren als een beloning maar wordt
juist bepaald door wat de leerling er zelf van vindt en van maakt. De mate van vrijheid en de
mogelijkheid de eigen kennis en vaardigheden te vergroten (competenter te worden) geven de
leerling de kans de voor hem interessante en daardoor succesvolle keuzes te maken. Het hebben van
voorkennis werkt hier proactief. Het ervaren van successen vergroot het enthousiasme en de
betrokkenheid.
Een ontwerpproces vraagt om het nagaan van alternatieven en/of het bewandelen van een eigen
weg. De beslissingen om wel of niet door te gaan, liggen bij de leerling zelf. Hij vraagt hulp en besluit
zelf wel of niet door te gaan. Doorzettingsvermogen is een bepalende factor in het ontwerpproces
en uit zich in bovengenoemde.
De opdrachten die de leerlingen uitvoeren, zijn leerling- en procesgericht. Omdat de regie bij de
leerlingen ligt en zijzelf – al dan niet in samenwerking met anderen – verantwoordelijk zijn voor het
boeken van resultaat, komt het vaak voor dat de leerlingen vragen stellen en in overleg gaan met
anderen. Het expliciteren van ideeën en gedachten komt elke les voor. De docent speelt hierin een
rol. Omdat leerlingen nog niet autonoom handelen in het doorlopen van het onderzoeksproces, geeft
de docent opdrachten die de leerlingen ‘dwingen’ hun onderzoek expliciet te maken en anderen van
‘tips’ en ‘tops’ te voorzien. Het gezamenlijk uitwerken van het onderzoek vraagt om communicatieve
en organisatorische vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.
De mate van creativiteit uit zich in het komen tot een onderzoeksproces, van het herkennen of
vinden van een verlegenheidssituatie of zelf bedenken van een onderwerp tot en met het komen tot
een vernieuwing (al dan niet een aanpassing van een bestaande situatie). De leerling verkent
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meerdere wegen, verkent alles wat van belang is voor het ontwerp, durft fouten te maken en
opnieuw te beginnen. De verschillen tussen de leerlingen zijn met name op dit gebied groot te
noemen: vasthoudend aan het bekende en dicht bij de bestaande situatie blijven versus onbevangen
en zonder beperkingen een zoektocht zonder vooraf bekend einde starten.
Zonder kritisch denken lukt het de leerling niet het ontwerpproces te doorlopen en adequaat af te
ronden. De leerling verkent het probleem, bekijkt het van alle kanten, gaat daarbij niet (alleen maar)
uit van zijn eigen perspectief, betrekt andere (ook voor hem nog onbekende terreinen en ervaringen)
en stelt vast of het wel of geen zin heeft door te gaan op dezelfde weg en kan uit zichzelf bepalen
wat juiste weg is en sluit zelfs na afronding niet uit dat het nog niet af is. Hulp van anderen is welkom
om tot het beste resultaat te komen. Kritisch denken vormt daarmee een denkproces, alsmede de
neiging daartoe, waarin bestaande en nieuwe kennis, cognitieve en affectieve vaardigheden met
elkaar worden gecombineerd, om uiteindelijk tot een nieuw besef/ kennis te komen. Kritisch denken
zou daarmee gelijk staan aan leren. Deze kennis wordt op een dieper niveau ontsloten en voegt meer
toe aan al bestaande inzichten. Kortom door kritisch te denken leer je meer.
De kijkwijzer bestaat uit onderstaande onderdelen. Bijlage a geeft de uitwerking met de reacties van
enkele leden van de PLG.
Kijkwijzer
n.a.v. de signaleringscriteria & houdingsaspecten
voor de vwoplus leerling

Indicator

Selectieniveau

Kenmerken
Ja/nee

Gradatie
Van
waargenomen
gedrag

Waarneembaar
gedrag van de
leerling

Negatieve
indicator
Waarneembaar
gedrag waarin de
leerling afwijkt van
het gewenst profiel

5.3 De houdingsaspecten in ontwikkeling
Het thema ‘uitvinder versus ontwerper’ dat heel het jaar centraal stond, bleek door de discussie die
in de media werd gevoerd omtrent de ontwerper Daan Roosengaarde niet alleen buitengewoon
actueel maar benadrukte precies dat houdingsaspect dat in de loop van dit jaar een bijzonder accent
kreeg: de neiging om te innoveren en het creatief denken.
Voor veel leerlingen bleek dit een zeer lastige uitdaging. Na de houdingsaspecten van motivatie,
doorzettingsvermogen en de wil cq. het vermogen om samen te werken - waar we in het eerste jaar
voornamelijk op hadden gedetermineerd - liepen we nu tegen een volgende fase in hun
ontwikkeling aan waarin een aantal leerlingen bleek uit te vallen. Gesprekken met de plg-leden en
verder literatuurstudie gaven het inzicht dat het creatief denken binnen het traditionele onderwijs
een wat ondergeschoven kind is dat bij de leerlingen om stimulering en ontwikkeling vraagt. Anders
dan bij de criteria intelligentie, motivatie, doorzettingsvermogen en samenwerking tot dusver
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zouden we daarom dit houdingsaspect meer als signaleringsaspect gaan zien dan als
determinerende factor.
De stelling die hier aan ten grondslag ligt is dat we een ideaalbeeld voor ogen hebben qua
wetenschappelijk onderzoekende houding. Hierbij is het maar zeer de vraag of bij iedere
wetenschapper alle aspecten evengoed ontwikkeld kunnen worden of dat daar überhaupt een
noodzaak voor is. Van de Rijst (2009) geeft in zijn onderzoek zelf aan weliswaar de verschillende
aspecten in kaart te hebben gebracht maar geen uitspraak te doen over het eventueel verschil in
belang van de verschillende aspecten an sich. Creativiteit is bijvoorbeeld voor de ene wetenschap
belangrijker dan voor de andere en hoewel wetenschap door alle in zijn onderzoek betrokken
ondervraagden idealiter een hoog innovatief karakter wordt toegeschreven, geven ze tegelijkertijd
aan dat daar in de meeste publicaties teleurstellend weinig sprake van is.
Maar los nog van de discussie over hoe zwaar we aan ieder houdingsaspect moeten tillen, zijn we
doordrongen geraakt van de parallel tussen de ontwikkeling van onze leerlingen en de volgorde
waarin we de aspecten aan de orde moeten stellen. Deze volgorde blijkt een logisch

Figuur 7 Ontwikkelingsmodel

De opvatting dat er bijvoorbeeld een verband bestaat tussen intelligentie en de neiging om jezelf
dingen af te vragen, gemotiveerd te zijn om dingen te weten te komen, is aannemelijk. Vervolgens
zul je dusdanig gemotiveerd moeten zijn, de gedrevenheid moeten hebben om je doel te bereiken,
dat je ook doorzet bij tegenslagen. Dit mondt uit in resultaten waar je enthousiast over bent en die
je wilt delen of geeft je het inzicht dat je door dit delen en samenwerken pas echt je doel kunt
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bereiken. Het ultieme doel om nieuw inzicht te verkrijgen, om door te dringen tot onontgonnen
terrein kan voorts niet anders worden bereikt dan door een nog niet beproefde weg te gaan. Je zult
creatief moeten kunnen denken. Dit alles om tot slot en ook in die volgorde te kunnen selecteren
welke van de alternatieven de beste is (gebleken). Zolang je als wetenschapper doormiddel van het
kritisch denken bewust bent van je fouten en tekortkomingen blijft er perspectief tot verbetering. Zo
niet dan heb je je plafond sowieso bereikt.
Logisch dus dat we met ons derde wetenschapsles-programma bijzondere aandacht zullen gaan
geven aan het volgende en laatste houdingsaspect: het Kritisch denken.
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6 Aanbeveling
Het gecombineerde inzicht van ons eigen ontwerponderzoek met dat van het interventieonderzoek
sterkt ons in de overtuiging dat het zinvol is om de ingeslagen weg verder te vervolgen en in het
derde vwoplus jaar een laatste Wetenschapslesprogramma te ontwikkelen.
Daarbij en na eerder in de brugklas nadrukkelijk met motivatie en doorzettingsvermogen bezig te zijn
geweest, om vervolgens in het tweede WSL-jaar het accent te leggen op het creatief denken, is het
logisch om in het laatste deel vooral met het kritisch denken aan de slag te gaan. We zien hier twee
redenen voor. Ten eerste hebben we het sterke vermoeden dat deze volgorde, die we zelf aan de
houdingskenmerken hebben opgelegd, een logisch verband houden met de mentale ontwikkeling
van de leerlingen (fig. 7 ontwikkelingsmodel). Dit vraagt natuurlijk om verder onderzoek. Ten tweede
willen we in het derde jaar de nadruk op het kritisch denken leggen om zodoende de leerling te laten
streven naar een maximale validiteit van zijn onderzoeksopbrengsten. We overwegen bijvoorbeeld
om de leerlingen bij ontwerpend leren hun onderzoek ook vanuit een economisch perspectief te
laten verantwoorden en eisen bij het onderzoekend leren sowieso dat zij hun objecten van studie
nog dieper doorgronden. Hiermee hopen we in de Wetenschapsles een cruciaal kantelpunt te
bewerkstelligen waarbij de leerling na aanvankelijk vooral te hebben geleerd wat het is om
onderzoek te doen, nu in toenemende mate door te onderzoeken gaat leren. Dit was van meet af
aan tenslotte het doel.
Het in de les waargenomene stemt ons optimistisch dat we dit doel in het derde jaar ook gaan
bereiken. De geplande metingen naar de opbrengsten van drie jaar ‘Wetenschapsles nieuwe stijl’
zullen dat volgend jaar hopelijk ook aantonen. Bij voorkeur betrekken we bij dit laatste AOSonderzoek een gericht samengestelde professionele leergemeenschap van direct betrokken collega’s
vanuit alle secties. Binnen de AOS hopen we opnieuw een beroep te mogen doen op Kitty en Rian.
Het is vooral het directe contact met laatstgenoemden dat voor ons erg zinvol is.
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Kijkwijzer
n.a.v. de signaleringscriteria & houdingsaspecten
voor de vwoplus leerling
Indicator

Selectie
niveau

IT
Intelligentie

Vanaf
Groep 8

Kenmerken Ja / Nee

Gradatie 0-1- Waarneembaar gedrag van de leerling
2-3-4-5

General ability - Algemene aanleg

Vanaf
V1+

Ontwikkelingsstrategieën binnen en buiten de
domeinen.
goed dat dit erbij staat

Willen weten

Vanaf
Groep 8
/ V1+

Doorzettingsvermogen

Willen begrijpen

•

Overziet oplossingsrichtingen
Dit lijkt me moeilijk meetbaar, maar heel interessant om tijdens de warme
overdracht hierover te spreken met basisschoolleerkrachten.

•

Komt tot nieuwe/eigen oplossingen

•

Is in staat ook buiten de domeinen in nieuwe en ongewone situaties snel en
efficiënt te handelen.

•

Nieuwsgierigheid als uitgangspunt vergroot de kans op kennisverwerving en verwerking

•

Intrinsieke motivatie -> oprecht nieuwsgierig

•

Mogelijkheid tot onderzoek – ik ga zelf opzoek.

•

Gericht op competentiebeleving -> ik wil beter worden (Competent, plezier,
zelfwaarde) ik zou willen dat veel meer hv-leerlingen evenveel plezier op
school hadden als veel plussers

gevolg van

De wil om te excelleren Dit vind ik ook een hele
belangrijke. Soms zit de wil om te excelleren
meer bij de ouders va het kind en zit het daarom
op vwo plus. De leerling stelt zich dan ook heel
anders op in de vwo+-omgeving.
Het streven naar succeservaring
Toestand waarin motieven worden
geactualiseerd, te meten aan:
1. Intensiteit van gedrag
2. Doelgerichtheid
3. Persistentie
Vanuit de behoefte
De omgeving te exploreren
Zich competent te voelen
Vrijheid te ervaren
Zelfwaarde te verhogen

DV

Komt zelfstandig tot oplossingen binnen de domeinen.

Ontwikkelde oplossingsstrategieën binnen de
domeinen (basisschoolvakken en vaardigheden
lezen, schrijven, rekenen)

Afhankelijk van / deels
voorkennis
Merkbaar op drie gebieden:
Analytisch
Creatief/synthetisch
Praktisch/pragmatisch

MT
Motivatie

•

De mogelijkheid lang, geconcentreerd en met
meerdere pogingen te komen tot een oplossing.
Wil en kan wisselen van perspectief (Meerdere
manieren van benadering. Zie divergent denken)

Negatieve indicator : waarneembaar
gedrag waarin de leerling afwijkt van
het gewenste profiel.
NB. Een sociaal sterke omgeving kan
de leerling een voorsprong opleveren
die dan ten onrechte wordt
toegeschreven aan zijn intelligentie.
Gaandeweg de middelbare school valt
hij/zij in toenemende mate uit.
Heel herkenbaar! Dit geldt ook voor
leerlingen die een bijzonder grote
woordenschat hebben en daardoor
‘slimmer’ lijken dan ze daadwerkelijk
zijn.

Niet gemotiveerd / niet geïnteresseerd /
moet worden overgehaald enz.
of
Enkel extrinsieke motivatie:
aangespoord door omgeving / docent.
Doeloriëntatie: prestaties leveren en
waardering oogsten is belangrijker dan
zinvol leren/competentievergroting.

•

Gericht op vrijheid van handelen -> ik krijg de ruimte daarvoor.

•

Voorkomen van mislukkingen

•

Doeloriëntatie: bereiken van beheersing (taak- of leeroriëntatie)

•

Komt in een flow = buitengewone mate van inspiratie en concentratie (waarbij
Gefocust op het hier en nu.
onder meer het tijdsbesef enz. enz. vervaagt.)
Dit blijft nog lastig voor een
brugklasleerling, vooral in de eerste
Procesgericht. En vraagt zelf om hulp. Toont ook de mislukkingen en leert
periode van het schooljaar.
meer van eigen fouten.

•
•

Meer gericht op hoge cijfers halen,
competentie bewijzen en status
verhogen
Daarom ben ik zo blij dat voor die
wetenschapslessen die
signaleringscriteria zo belangrijk zijn.
Wat mij betreft zou bij iedere
beoordeling bij WSL eerder iets gezegd
moeten worden over de ontwikkeling
van de vaardigheden ipv dat er een
cijfer uitrolt.

Productgericht: betreedt meerdere wegen om tot iets te komen en geeft niet op Productgericht – een goed cijfer is het
doel.
bij een dood spoor.

Defensief: verhult mislukkingen
(mislukkingsgericht) en leert minder
van eigen fouten

•

Leergeoriënteerd – heeft de lange termijn op het oog en geeft niet op tot het
leerdoel bereikt is.

•

Wisselt van perspectief en begint opnieuw als het proces stokt.

•

Is langere tijd intensief met het onderwerp bezig en handelt vanuit
nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen, en frustratietolerantie. Geeft niet op en weet
dat het goed komt.
Zoekt niet naar alternatieven.

•

Drammen , niet van gedachte af te brengen, het perse willen uitvoeren ,
proberen , experimenteren.
( niet loslaten van gedachten).
Bij falen weer opnieuw willen beginnen ofwel waar het bij een ander stopt
beginnen zij .
Ook is belangrijk om te weten dat wanneer een onderzoek niet lukt toch tot
een goed eindresultaat kan leiden

•
•
•

Stopt als het niet lukt. Oke, maar hoe
pakt hij het daarna op? Hoe kan de
leerling omgaan met feedback?

Willen bereiken

SW
Samenwerking

Willen delen

Het vermogen om samen te komen tot het
bereiken van een doel.
Vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid
Vanuit een gedeeld doel
Vanuit het principe dat van elkaar
geleerd kan worden.
Groepen komen meer op basis van kans op
succes tot stand i.p.v. enkel vriendschappelijke
banden. Dit kost tijd en lijkt me ook moeilijk als
de klassen telkens weer opnieuw worden
ingedeeld. In een ideale situatie kan er
klasoverstijgend gewerkt worden.
.

Laat zijn bevindingen graag zien omwille van de inhoud i.p.v. ter bevestiging Neemt geen initiatief – probeert mee te
liften – onttrekt zich aan het gesprek.
van ‘of het wel of niet goed is’ … m.a.w. of een goede beoordeling
(product/eindresultaat) in het verschiet ligt. Zoekt daarbij ook zelf contact met Is bang. Lage zelfwaarde.
de meerwetende ander (expert/deskundige bron).
Is niet in staat te participeren in een
structuur.
•
Durft inbreng te leveren en commentaar te vragen
Of het tegenovergestelde….
Houd te veel vast aan eigen ideeën en
•
Gaat het gesprek aan met anderen
wil niet mee in het groepsproces. Vind
eigen ideeën altijd vele malen beter dan
•
Staat anderen het toe inbreng te hebben.
die van de anderen.
Is daarbij kritisch, schrijft niet zomaar op wat een ander zegt om maar een antwoord te hebben
•

•

Expliciteert gedachten om het doel te bereiken en anderen daarbij te
betrekken.

Kan het doel niet verwoorden.

•

Is gedreven om de bevindingen te communiceren en is daartoe in staat

Kent eigen rol in het proces niet.

•

Brengt duidelijke structuur aan in de samenwerking / het verslag / de
presentatie.

Neemt de verantwoordelijkheid niet.

•

Neemt en draagt verantwoordelijkheid

Neemt inhoudelijk niet deel aan het
gesprek over de inhoud.
het nemen van een té grote rol in het
gesprek (anderen te weinig ruimte geven,
eigen zin doorbrengen, snel oplossing
bereiken belangrijker vinden dan zorgen
dat iedereen het begrijpt). De genoemde
gedragingen zijn bijna allemaal gericht op
leerlingen die zich teveel onttrekken.
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CR
Creativiteit

Willen innoveren

Vanaf
V2+

Het vermogen om het nieuwe, het onbekende
en/of het gewenste te bereiken.

•

Kan meerdere oplossingen bedenken.

Rigide

•

Laat blijvende inzet zien om te komen tot een gewenste of acceptabele
toestand.

Terughoudend

•

Kan loskomen van het bekende.

een-dimensionaal

•

valt terug op oude patronen en herhaalt
Laat verbeelding zien: kan ideeën verbeelden/concretiseren. Associatief/denkt
graag succesformules.
in metaforen

•

Laat zien te weten wat van belang is en wat het gewenste is.

•

Heeft een brede algemene kennis om mee te puzzelen, wordt enthousiast
Ik ben heel benieuwd naar dit
zodra de gebaande paden worden verlaten. De oplossing is ‘nieuw’, voor zowel onderdeel van jullie onderzoek omdat
de probleemoplosser als de anderen.
ik alleen in de brugklas WSL kom.

•

‘wat als…’ denken in alternatieven

•

Autonoom. Eigenwijs.

•

Legt makkelijk verbanden en zoekt en herkent analogieën

•

Neemt initiatief en meldt zich bij docent om het anders aan te pakken.

•

Vraagt naar details

•

Zoekt naar een structuur en brengt die aan

•

Ziet naast de details ook het grotere geheel: denkt systemisch

Kritisch denken als metacompetentie behelst een
mengeling van:

•

Ziet oorzaak en gevolg op de korte en lange termijn

- vaardigheden

•

Ziet mogelijkheden én beperkingen.

- ervaring

•

Bedachtzaam: is niet meteen om maar wacht af, denkt na, weegt af en komt tot
een andere dimensie, diepere laag

Het vermogen om de afstand tussen nu en straks
te overbruggen: bouwend op het bekende of iets
nieuws.
Het vermogen om te conceptualiseren.
Divergent kunnen denken is een voorwaarde om
door te kunnen zetten wanneer de leerling
vastloopt. -> nieuw alternatief.
Omdat creatief denken onder meer samenhangt
met voorkennis, zie je naarmate dit laatste
toeneemt de leerling zijn creatieve
denkvermogens nadrukkelijk kan etaleren.

KR
(Kritisch vermogen)

Willen bekritiseren

Vanaf
V3+

Vermogen tot interpretatie – analyse – evaluatie
– conclusie – argumentatie en daaraan
conclusies verbinden.
Zelfregulatie = komt zelf tot de conclusie ‘ik ben
op de verkeerde weg’.

- kennis
- en attitudes
Empathisch vermogen
Houding om eigen stellingen te ondergraven –
perspectiefwisselingen - ‘brede’ blik / “bril” –
perfectionisme, blijven verbeteren en
ontwikkelen – niet snel tevreden – legt de lat
hoog – bewust van objectiviteit en subjectiviteit

•

Wijdt lang uit / denkt hardop en vult steeds aan

•

Besluit uit zichzelf naar alternatieven te zoeken

•

Stelt voor zichzelf vast wanneer het goed is en wanneer er verbeterd/aangevuld
moet worden.

•

Is niet voor de korte termijn en ook niet leerstofgebonden

•

is op de hoogte van zijn eigen sterke en zwakke kanten

Soms ‘ontaardt’ eigenwijsheid in
onwil/onmacht om het nieuwe te
aanvaarden.

Externe regulatie: is afhankelijk van
verbetering / aanwijzingen van
buitenaf.
Stuurloos: geen idee waarom ze doen
wat ze doen.
Beperkt niveau van abstract denken.
Snel tevreden / gebrek aan inzicht.
Evenzo mis ik bij ‘Kritisch Vermogen’ de
gedragingen van de te perfectionistische
(of faalangstige?) leerling: niet kunnen
stoppen, niet kunnen afsluiten, niet
kunnen inschatten wanneer iets goed
genoeg is.

Weinig aan toe te voegen. Niets op aan te merken. Uitstekend en heel nuttig (Ad)Ik heb het bekeken, maar vind het lastig om er iets zinnigs over te zeggen. Ik merk dat ik daarvoor niet genoeg op de hoogte ben van de inhoud van de wetenschapslessen. Als ik hem zo ‘out of the blue’ lees, zou ik het nog wel moeilijk
vinden om bepaalde ‘waarneembare gedragingen’ te observeren. Het criterium ‘overziet oplossingsrichtingen’ bijvoorbeeld, is voor mij nog best vaag. Hoe kan ik dat inventariseren? Het zou bij mij toch bij interpreteren blijven denk ik, terwijl jullie volgens mij echt concreet waarneembare zaken willen aanvoeren. Wel
lastig, omdat de concrete uitingen van deze zaken bij elk vak (of zelfs bij elk vraagstuk) anders kunnen/zullen zijn… Monique: Wat ik heel sterk vind, is dat er ook andere zaken als alleen ‘goed kunnen leren’ of ‘intelligentie’ aan bod komen. Sociale intelligentie is immers ook zo belangrijk! Daarom was ik ook enthousiast
over deze PLG, ik hoop volgend jaar een actievere bijdrage te kunnen leveren! Bij het stukje ‘samenwerken’ mis ik bij contraproductief gedrag het nemen van een té grote rol in het gesprek (anderen te weinig ruimte geven, eigen zin doorbrengen, snel oplossing bereiken belangrijker vinden dan zorgen dat iedereen het
begrijpt). De genoemde gedragingen zijn bijna allemaal gericht op leerlingen die zich teveel onttrekken. Evenzo mis ik bij ‘Kritisch Vermogen’ de gedragingen van de te perfectionistische (of faalangstige?) leerling: niet kunnen stoppen, niet kunnen afsluiten, niet kunnen inschatten wanneer iets goed genoeg is.
Adrian Op zich heb ik geen opmerkingen over de kijkwijzer. De kijkwijzer vind ik inhoudelijk helder en duidelijk in elkaar steken. Wat misschien ook goed is om er in te verwerken is een onderdeel als “is op de hoogte van zijn eigen sterke en zwakke kanten.” Dit onderdeel zou bij samenwerking of Creativiteit ondergebracht
worden; of eventueel bij kritisch vermogen. Ik denk dat het voor een leerling belangrijk is dat die zelf weet waar hij goed maar ook minder goed is en om vanuit dat punt te handelen.
JackMargot
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Bijlage b

Naam:____________________________ Klas:__________________
Evaluatie: Keukenproject / Fietsproject 2016

verwijder de niet relevante titel

De zwarte vragen hoef je enkel met een ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. De blauwe vragen zijn zogeheten open
vragen en verlangen een uitgebreider antwoord. Typ je antwoord direct achter de vraag of verwijder het
verkeerde gedeelte. Ben je klaar dan roep je één van de docenten erbij.

1. Vond je jouw bijdrage aan het project voldoende? Ja / Nee
2. Waarom?:
3. Was je gemotiveerd om op basis van de inhoud aan dit project deel te nemen? Ja/nee
4. Vind je dat tijdens dit project een beroep is gedaan op jouw creativiteit? Ja/nee
5. Hoe?:
6. Zijn er tijdens dit project momenten geweest dat het niet lukte? Ja/nee
7. Wat heb je toen gedaan?:
8. Ben je tijdens dit proces iets te weten gekomen wat je nog niet kende? Ja/nee
9. Vindt je dat het idee/prototype van jouw deelgroepje voldoende heeft bijgedragen aan het
eindproduct van de klas? Ja/nee
10. Heb jij tijdens de les iets geleerd van een teamgenoot? Ja/nee
11. Denk jij omgekeerd dat een teamgenoot iets van jou heeft kunnen leren? Ja/nee
12. Wat ging goed tijdens dit werkproces en zou je de volgende keer weer kunnen toepassen?:
13. Wat ging minder goed?
14. Waarop zou de docent kritischer mogen letten?
13. Waarop zouden je klasgenoten kritischer mogen zijn?
15. Waarop zou jijzelf kritischer mogen zijn?
16. Terugkijkend op het afgelopen proces, welke rol heb jij dan gehad: die van de uitvinder (nieuwe
dingen bedenken) of die van de ontwerper (dingen combineren tot een nieuw ontwerp zoals
bijvoorbeeld Daan Roosegaarde vaak doet)?
17. Hoe groot was het plezier waarmee je hier aan hebt gewerkt? Geef dit aan met een cijfer van 1
t/m 10. Hierbij staat de 1 voor ‘geen enkel plezier’ en de 10 voor ‘heel veel plezier’

Bijlage c

Week

Doel

Onderwerp /
Opdracht /
Werkvormen

Benodigd Reflectie /
-heden
aanpassing

Wk 36 nr 1

- Intro. ??
Classificeren: vorig jaar één
vreemd object; nu meerdere!

Confrontatie met
meerdere objecten die
in een onderlinge
samenhang moeten
worden gebracht.
CLASSIFICEREN – het
zoeken naar patronen
(betekenisvolle
verbanden) als
wetenschappelijke
activiteit.

Wk 37 nr 2

CLASSIFICEREN – het
zoeken naar patronen
(betekenisvolle
verbanden) als
wetenschappelijke
activiteit.
Beschrijven ‘systeem’
Presenteren van
systeem / model /
classificatie

Allerlei
objecten /
verzamelingen

De leerlingen pakten het
rubriceren goed op: ze gingen
uit zichzelf op zoek naar
overeenkomsten en
verschillen. De voorwerpen
waren over tafels verdeeld en
op deze manier waren ook de
leerlingen gegroepeerd.
Er werd gevoeld, gelezen,
geroken, geprobeerd enz. De
leerlingen spraken er met
elkaar over.

Leerlingen gingen verder,
noteerden kenmerken en
gingen op zoek naar
rubrieken.
De overeenkomsten en
verschillen en de daaruit
voortvloeiende conclusies
(rubricering) werden
besproken in de groep,
genoteerd en door allen
geaccepteerd

Wk 38 nr 3

???

2-rings map

Ordenen van map

Kennis opfrissen van
onderzoekend leren van het
1e jaar.

‘ONTWERPEND LEREN’

Wk 39 WSL valt uit i.v.m. sportdag
Wk 40 nr.4

De onderzoeksvraag is:
- Interessant
- Te onderzoeken
- Enkelvoudig
- Vrij van aannames
- Geen opzoekvraag
- Open i.p.v. gesloten
- Duidelijk verwoord
- Betrokken op een
klein/afgebakend
onderwerp

Vragen van les nr.
2 bespreken als
herhaling van het
eerste jaar en
overgang naar het
ontwerpende
leren

Zonder introductie, zonder
omschrijving van het doel en
alleen met de opdracht op
zoek te gaan naar iets wat de
leerlingen niet bevalt.
Ze gaan alleen of zoeken
elkaar op.
Het vinden van een
‘verlegenheidssituatie’
spreekt aan.

Het lokaal uit om
de nieuwe vragen
te beantwoorden

Eerst de ervaring dan
benoemen!

Het meest interessante
verbeterpunt.

In samengestelde
groepjes oriënteren op
wat hun meest
interessante
verbeterpunt m.b.t. de
school is!

Placemat
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Wk 41 nr. 5

Fase 1 “Van het
ontwerpproces!”
• WAT … is het
praktijkprobleem?
• WIE … heeft er met
het probleem te
kampen?
• WANNEER … treedt
het probleem op?
• WAAROM … is het
een probleem?
• WAAR … doet het
probleem zich voor?
• HOE … is het
probleem ontstaan?

Welke deskundige zou
je kunnen
interviewen?!?

Ieder groepje heeft een
deskundige geïnterviewd op
de wijze zoals dat bij
Nederlands is uitgelegd! Het
interviewverslag telt
uiteindelijk ook mee bij
Nederlands.

Interviewverslag
volgens de methode
zoals bij Nederlands is
uitgelegd. Telt voor
beide vakken mee!

Tijdens deze les gaan we met
alle informatie aan de slag:
Fase 3 : Ontwerpvoorstel
bedenken en uitwerken.

Niet alle leerlingen zien de
verlegenheidssituatie als een
onderzoeksobject.
De oplossing wordt gegeven!
De opdracht op zoek te gaan
naar informatie
gecombineerd met de
opdracht een interview te
houden werkt goed

Het bedenken van de
oplossing a.h.v. de verkregen
informatie verloopt heel
wisselend.
-

-

Laten de leerlingen
zich door hun eigen
oplossing leiden?
Zijn de problemen
wel complex en
onderzoekswaardig
genoeg?
Wordt het probleem
wel doorvoeld?
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Wk 42 nr. 6 Model / Maquette / Prototype /
enz.
Wk 43 nr. 7

Fase 4 : Uitvoeren / maken
van ontwerp
Fase 5 : Testen en bijstellen
Fase 4 : Uitvoeren / maken
van ontwerp
Fase 5 : Testen en bijstellen
VOORBEREIDEN VAN
PRESENTATIES!

Wk 44 herfstvakantie
Wk 45 nr. 8 PRESENTATIES DEEL I

Wk 46 nr. 9 PRESENTATIES DEEL II

Fase 6 : Presenteren: ieder
groepje presenteert hun
proces.
Fase 7 : Verdiepen o.l.v. de
docent: hij/zij
contextualiseert de nieuwe
kennis.
4 groepjes - beoordeling
Fase 6 : Presenteren: ieder
groepje presenteert hun
proces.
Fase 7 : Verdiepen o.l.v. de
docent: hij/zij
contextualiseert de nieuwe
kennis.
4 groepjes - beoordeling

Waar moet je op letten
bij een presentatie!
(vakoverstijgend met
Nederlands!)

Het maken van een prototype
vraagt om begeleiding. De
leerlingen knutselen iets en
verliezen uit het oog dat het
een oplossing van een
probleem moet zijn. Van
testen/demonstreren is niet
altijd sprake

Klassikale bespreking m.b.v.
kijkwijzer was nauwelijks te
doen qua tijd.
Voor de uitvoering van de
presentaties, met de
mogelijkheid verhelderende,
corrigerende en
controlerende vragen te
beantwoorden en de
inhoudelijke nabespreking is
veel meer tijd nodig dan de
ingeroosterde tijd. Voor het
leerproces is het van belang
zo snel mogelijk na het
doorlopen van de
onderzoeksfasen te
bespreken en evalueren.

Beoordelingsmoment:
- Groepspresentatie a.h.v.
Groepsreflectie op het onderzoeksproces en de presentatie
Individuele reflectie op het groepsproces en de presentatie
- Individuele beoordeling op houding tijdens de les (hoe gaan we dat doen  matrix ontwikkelen?) en verzorging van de map/het logboek (het is
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van belang dat de leerlingen leren documenteren)
Wk 47 nr. 10

De Presentaties en
Logboeken zijn beoordeeld.
De docent bespreekt beide
zaken en geeft aan wat er
goed ging en wat beter kan.
Leerlingen krijgen de
logboeken terug om kennis
te nemen van hun cijfer en
specifieke opmerkingen.
Reflecteren op het
stappenplan van science
challenge versus
‘ontwerpend leren’

Wk 48 nr. 11

40 min. Les

De keuze van de klas moet in
gemaakt worden, of in ieder
geval moet er een belangrijke
stap in de richting van hét
onderwerp gezet worden.
Kennismaking met TOA en
binas-lab (de klas neemt een
kijkje en maakt kennis met
de mogelijkheden voor
onderzoeken en testen)

Leerlingen lezen
individueel de
beschrijving van het
werkproces en moeten
de 12 stappen van de
science chal. Koppelen
aan de 7 stappen van
ontwerpend leren.
Iedereen krijgt de
opdracht na te gaan
denken over een goed
onderzoeksprobleem.

Met post-its, die
iedereen krijgt,
verzamelen we alle
ideeën.
Of
Elke leerling vertelt…
Ik vind/wil, want……..
Docent rubriceert en
probeert te komen tot

Het verhaal Aleid Truijen,
waarin het uitwerken van
zaken als logboeken vooral
een soort klus is die meisjes
graag goed en braaf
uitvoeren terwijl de jongens
er met hun pet naar gooien
wordt nu bij het nakijken van
de logboeken erg duidelijk.
Hier moeten we rekening
mee houden om te
voorkomen dat niet de beste
maar de braafste worden
beloond!
- Dus op zoek gaan
naar mogelijkheden
de leerprestaties van
de minder braven
zichtbaar te krijgen
Lastig: hoe betrekken we de
hele klas erbij en hoe
stroomlijnen we het proces?
De docent moet sturend zijn
en moet verhelderende
vragen stellen als het gesprek
vastloopt
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een keuze

Wk 49
WSL-Les 12 (week 49) t/m 14 (week 51)
De orientatie op het probleem en de oplossing: “het
idee op papier”
fase 1/2/3 --- Science Challenge fase 5/6/7
Voor de kerstvakantie moet duidelijk zijn wat
gedaan gaat worden

Wk 50 les 13

Wat is het meest
interessante idee? En welke
taken zullen moeten worden
ingepland?
In groepen analyse van het
probleem: is het probleem
geschikt voor de science Ch?
Go of no go?
In groepen analyse van de
oplossing : is het probleem
nog steeds geschikt? Go or
nog go?

Mindmap voor het
scherpstellen van het
probleem

Mindmap voor het
scherpstellen van de
oplossingen

Hier opereert de klas voor het
eerst als één team. Dat is ook
gelijk de uitdaging.
-

In kleine groepen
werken om zo de
kans op een ruime
blik op het probleem
groter te maken
De leerlingen werken in
groepen. Deze groepen
kiezen een eigen invalshoek
De docent moet het gesprek
leiden en sturen op een
beslissing
Origineel en innovatief zijn, is
heel moeilijk.
5

Wk 51 De zoektocht naar een theoretische
onderbouwing voor de uitwerking van de
ideeën

Wk 52 Kerstvakantie
Wk 53 ! Kerstvakantie
Wk 1 les 15

Het ontwerp moet een
theoretische basis krijgen.
Wat zegt de theorie over het
probleem en de oplossingen?

Creativiteit kaders verbreed
Komen tot een specificatie
van eisen en taken,
Gevolgd door een planning
Roosengaarde

Week 2, les 16

In groepen komen tot een
wensen en eisenpakket voor
een onderdeel van het totale
doel: de fiets/keuken van de

Wat wordt het : voor de S.C.
of voor het onderzoek op
zich?
Leerlingen hebben
aanknopingspunten nodig en
moeten steeds de richting
krijgen. “Denk out of the box
en laat je niet weerhouden
door belemmeringen als de
financiën. ‘het bestaat al’ of
‘niemand zit hier op te
wachten

Mediatheek/binaslab
voor eventuele
meetopstellingen
De oplossingen en de
gevonden informatie
moeten bij elkaar
komen.
De klas maakt een
dropbox-account

Het was nodig de
leerlingen te laten
focussen op hun
onderzoeksdoel en het
uiten van alle ideeën,
wensen, behoeften om
te komen tot het
realiseren van de
gewenste
werkelijkheid-> vanuit
een probleem of vanuit
een wens. Creativiteit
is van belang!
Brainstormen, noteren,
uiten, rubriceren

De leerlingen hebben alle
ruimte gekregen en gepakt
om te komen tot een zeer
uitgebreide wensenlijst (post
its op een groot bord).
Rubricering leidt tot
deelonderwerpen met eigen
aspecten en eisen.
Groepen gaan uiteen met een
eigen groepsopdracht.

Computers
achter de
hand

De groepen hebben gewerkt
aan een eigen doel en hebben
dat vervolgens geuit d.m.v.
post its.
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toekomst in de meest ideale
vorm

Week 3 les 17

Komen tot een planning tot
en met de afronding van de
Science Challenge:

Plannen

Groepen gericht de opdracht
geven de wensen en eisen te
onderbouwen en
visualiseren.

Onderbouwing/
Bewijzen zoeken

Stappen concretiseren

Computers
achter de
hand

Er moet een leider zijn!
De klas kan niet zonder
planning en aanwijzingen.
Als de deelopdracht duidelijk
is, pakken de leerlingen het
weer op en kan er gewerkt
worden.
Het plan/ontwerp wordt niet
van de klas, wel van enkele
leerlingen.

Week 4 les 18

DUIDELIJK MOET ZIJN HOE
HET ERUIT GAAT ZIEN

Uitvoering visualiseren
en onderbouwen

Leerlingen blijven hangen bij
‘praten over’ en
durven/kunnen de stap naar
concretiseren niet maken
Duidelijk moet zijn HOE alles
bij elkaar komt

Computers
achter de
hand
Week 5 les 19, 2 lesuren afw. J en E Verantwoordelijkheid bij de leerlingen en hun mentor. Computers gereserveerd. Binaslab zou ook moeten, maar de TOA
was afwezig. Eerste les waarin echt doorgewerkt kan worden door de verdubbeling van de lestijd en het concrete beeld van de doelen en de af te leggen
weg. ER MOET een prototype/model/voorbeeld zijn.
Week 6 vakantie
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Week 7 les 20

Week 8 les 21 EIND SCIENCE CHALLENGE
Week 9 les 22
Evaluatie en reflectie

Week 10 les 23 introductie nieuwe opdracht :
stap1
• Ma. 14 mrt 1e t/m 4e uur ‘In the
Heart of the Sea’ (Nederlands)

Voorbereiding afronding SC:
- Zichtbaar maken wat
er gedaan is, waarom
dat gedaan is, voor
welke oplossing
gekozen is en
waarom dit een
goede oplossing is
Het filmpje moet klaar zijn
voor verzending!
Vanuit de klassenuitvoering
moet duidelijk worden wat
de individuele leerling
gedaan heeft, geleerd heeft
en hoe hij erop terugkijkt

Uitvinder versus ontwerper
Focus op fantasie,
creativiteit, visie en
ontwikkeling
Associatieopdracht om te
komen van een uitgangspunt
(een droom/wens) tot een
start.

Camera’s

Leerlingen vullen een
vragenlijst in EN maken
een eigen ‘presentatie’
van het ontwerpproces.
- PP
- Moodboard
- Fimpje
-

COMPUTERS:
voor elke
leerling
Mediatheek

Powerpoint
“gedroomde toekomst”

PP

De Science Challenge
belemmert én stuurt het
proces: er moet naar een
product gewerkt worden,
namelijk een filmpje van max.
2 minuten dat probleem en
oplossing (onderbouwing)
toont
We laten ons wel leiden door
het proces maar hebben de
regie niet echt meer. Zonder
kartrekker/ initiatiefnemer/
creatief brein of wat dan ook
lukt dit niet. (*Verschil tussen
v2e en v2d zie evaluatie) Van
de 28 leerlingen zijn er 10
actief bezig, de rest klooit wat
aan. Is dit een project van alle
leerlingen? Dat MOET
duidelijk worden. Zie week 9
We moeten terug naar de
individuele leerling, zijn
leerproces en zijn
documentatie
1e lesuur powerpoint
+toelichting
2e lesuur aan de slag:
leerlingen vinden het moeilijk
zich te focussen op een
interessant concept/idee
- Eigenheid / opdrachtonderwerploos remt
Ze vinden het moeilijk om
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zich het nog niet bestaande
voor te stellen
Week 11 les 24 uitwerking stap 1

Week 12 pasen
Week 13 uitwerking stap 2 / start Stap 3 les 25

Afronding stap 1 en 2 met onderzoek naar
onderbouwing om te komen tot stap 3: verkennend
onderzoek naar de gekozen situatie:
Start stap 3: visualisering van het gewenste

WEEK 14 les 26

10':44''

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
8 juli

8
Stap 4
15 apr. Stap 4
13 mei Stap 5
20
Stap 6
27
Stap 6+ Presentatieavond voor
ouders (Groepsproject en
Toekomstdromen)
Di. 31 Excursie maar Rotterdam (V1+
Walvis-thema en V2+ Droomfabriek
Daan Roosengaarde)
3 juni Stap 7 (dhr. Maatjens afwezig
i.v.m. CKV NC-week)
10 juni
17
24
1 juli
laatste

Internet waait wel over:
http://www.rtlxl.nl/#!/zzzz/97
51db2d-0e80-3eba-84bab9553c35201e

http://www.uitzendinggemist.
net/aflevering/350220/Editie_
Nl.html#

Herstart/herhaling/
voortzetting stap 1: leerlingen
hebben ideeën
nodig/aanknopingspunten als
(vroeger, spel, gezondheid
enz._

Het tempo ligt wat te hoog
én/of Leerlingen hebben veel
moeite om tot een
interessant idee te komen.
Herkauwen van eerder SC –
ideeën of komen met
toekomstbeelden die meer
samenhangen met politiek.
Creatief denken lijkt zich nu
heel duidelijk als
onderscheidend
houdingsaspect te
manifesteren. Wie kan dit wel
en wie is gewoon goed in het
aflopen van de begane
paden!?!
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Week 15 les 27

Week 16 meerdaagse excursie

I.v.m. SC-finale en de
voorbereiding daarop door
V2D gaat de WSL-les niet
door voor v2e.
Science Challenge Finale!

De twee klassen lopen anders
teveel uit elkaar.

Week 17-18 Meivakantie

Week 19 les 28

Les waarin stap 4 centraal
staat: het proces moet
duidelijk worden
V2d: presenteren poster dat
proces visualiseert
V2e pakt het ontwerpproces
weer op door
reflectie/evaluatie op/ van
het tot nu toe gedane

Leerlingen hebben een
poster gemaakt of
beginnen met de
poster.

Opdr. V2e
Pas op de plaats:
opdracht beschrijf wat
je tot nu toe gedaan
hebt. Wat is je
onderwerp, wat wil je
en wat moet je weten,
te weten komen, doen,
zoeken etc. om te
komen tot een
realisatie EN wat heb je
al gedaan

V2d: de leerlingen hebben een poster
gemaakt en maken op deze wijze het proces
dat ze doorlopen hebben zichtbaar.
Kanttekening: leerlingen gaan snel naar een
oplossing en ‘vergeten’ de onderliggende
theorie e.d..
V2e. Omdat de SC veel aandacht gevraagd
heeft en de laatste weken twee processen
door elkaar liepen (gedroomde toekomst en
voorbereiding finale) is er te weinig gedaan.
SC geëvalueerd en benadrukt dat de
onderbouwing (het onderzoekend leren)
mager is gebleven. Het proces is goed
doorlopen en naarmate de kans op succes (=
erkenning) groter werd, namen het
enthousiasme en de samenwerking toe.
Ook benadrukt dat door het gezamenlijke
(be)denkproces iedereen ‘eigenaar ‘van een
idee(tje) is geworden.
CONCLUSIES (voor verschillende leerlingen)
1. leerlingen slaan de stap van
‘onderzoekend leren’ in het
10

ontwerpproces over en gaan meteen
van probleem/wens naar oplossing.
2. Leerlingen kunnen echt niet zonder
een geschetst kader met een aanzet
tot een hulpvraag komen tot een
eigen onderwerp.
3. Onze opdracht is te abstract: wij
verwachten een doorlopen proces, zij
zien een product als einddoel. Is dit
het gevolg van conditionering? Docent
geeft een opdracht -> leerling voert
uit. Er lijken twee typen leerlingen te
zijn: de uitvoerders/afvinkers die de
docent volgen en van mening zijn dat
het dan ook goed moet zijn EN de
uitvoerders die vanuit een eigen
perspectief en perceptie handelen.
20 les 29

Noodzaak van zichtbaar
Poster maken
maken van onderzoeksproces
-probleemruimte

21 les 30

Helder krijgen of het
onderzoeksproces goed
doorlopen en vastgelegd is
EN achterhalen of het te
presenteren is.

Poster
maken/toelichten/
verbeteren

Beide klassen in twee groepen verdeeld. Twee
klassen door elkaar en dan in tweetallen (duo
uit 2 klassen) aan elkaar uitleggen wat het
idee en de onderliggende theorie is: vragen
stellen en tips en tops.
Huiswerk: volgende week poster
presentatieklaar
1 lesuur i.v.m. cito: de klas is verdeeld in
groepjes van 4. Elk groepslid presenteert de
poster en beantwoordt vragen. Zo kan
iedereen vaststellen of de kans dat de
presentatie goed gaat, groot is.
Leerlingen zijn kritisch en stellen vast dat dat
nog niet goed zit
11

Week 22 les 31
•

Di. 31 Excursie maar Rotterdam (V1+
Walvis-thema en V2+ Droomfabriek
Daan Roosengaarde)

Week 23 les 32

Voorbereiden van de ‘pitch’:

Week 24 les 33

Beoordelen op fase 1 t/m 3
aan de hand van het logboek
& de poster
Presenteren
Beoordelen op fase 4 t/m 7
Aan de hand van de
presentatie m.b.v. de poster
en het 3d-model (prototype)

Annabelle licht haar door magneten zwevende
prototype toe.

Een prototype/
Ruime keus
driedimensionaal model aan
maken
materialen

Beoordelings
model
Tafel voor
prototype en
1. Het idee: de
wand om
gedroomde
poster op te
toekomst
hangen. Op
2. Meest relevante
het digibord
(wetenschappelijloopt de
ke) principe
timer met
toegelicht m.b.v.
steeds 5
de poster
minuten per
3. ‘De fictieve
leerling
oplossing

Structuur:

‘gedemonstreerd
m.b.v. het 3dmodel /
prototype

De leerlingen vinden het
moeilijk en vragen hulp
(suggesties of volledige
uitwerkideeën). Verschil
concreet-abstract
(Symbolisch, beeldend)
De leerlingen presenteren
hun poster en model.
De verschillen zijn groot:
1. De leerling heeft
nauwelijks onderzoek
verricht en kan niet
onderbouwen wat
het idee en de
onderliggende
principes zijn.
2. De leerling heeft een
model en een idee
uitgewerkt maar kan
niet alle aspecten
toelichten OF het
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4. Wat zijn de

Week 25 les 34

Jasmijn voert een practicum uit om vuil water te
zuiveren.
Week 26 les 35

Presenteren

gevolgen van de
oplossing. Een
gedachtenexperiment.

ontworpene ligt dicht
bij een bestaand
principe.
3. De leerling komt met
iets nieuws en heeft
in grote lijnen voor
ogen hoe en wat er
geproduceerd gaat
worden.
4. De leerlingen komt
met iets nieuws, iets
wat niet bestaat. In
grote lijnen klopt het
maar de specificatie
en de concretisering
vragen om een
vervolg

Presenteren
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Week 27 Laatste les 36

Presenteren en afronden van
het tweede jaar
Wetenschapsles

Grote vellen met
enerzijds de leercirkel
van Kolb: wat gedaan –
wat vond-voelde je/wat
is belangrijk/wat doe je
volgend jaar .

Reflectie op het geleerde om
helder te krijgen hoe de
leerling tegenover
ontwerpend leren staat en
wat hij geleerd heeft.

Anderzijds 10 tips voor
de leerlingen van
volgend jaar: wat moet
je weten en doen?
Week 28 TOETSWEEK

Nakijken van de mappen
Beoordeling stap 1 t/3 en stap 4 t/m7 gedroomde toekomst

Terugblik v2d SC
Nadat Jochem ons als docenten attent had gemaakt op de zogeheten Science
Challenge, werd het voorstel om dit op te nemen in ons programma
aangenomen.
De eerste sessies waarin iedereen werd uitgedaagd om met ideeën te komen
leverde best wat interessante insteken op. Maar hoe pak je dat dan verder aan,
tenminste als klas zijnde? We besloten om eerst op democratische wijze te
bepalen welk idee het meest interessant én kansrijk was. Dat bracht ons bij het
idee van Marijn, de ‘boiler-koelkast’. De restwarmte van de koelkast zou water
kunnen verwarmen voor bijvoorbeeld het doen van de afwas.
Het werkproces zou er vervolgens uit bestaan dat de klas in 5 groepen werd
verdeeld en dat iedere groep zelfstandig iedere stap (van het zevenstappenplan
of van de 12 SC-stappenplan) zou uitwerken. Steeds zou per stap een plenair
overleg plaatsvinden om zo het beste van de 5 opzichzelfstaande teams te
combineren. Vervolgens zou men zich met de nieuwe inzichten weer terug

Terugblik v2e SC
Op verzoek van de leerlingen zijn beide klassen aangemeld voor de SC.
We zijn eraan begonnen door ons aan te melden en hebben de stappen
van de sc verweven met die van ons eigen onderzoeksproces. De
parallellen zijn zichtbaar gemaakt en opdracht was dat de klas met een
onderwerp voor de SC kwam. Van brainstorm/mindmap in individuele zin
naar een klassikale. Leidend erin was dat ze uit moesten gaan van
gezondheid, communicatie en mobiliteit. Onder leiding van de docent is
gezocht naar overeenkomsten en verschillen om te komen tot een
onderwerp. Dat werd de fiets omdat enkele leerlingen problemen met
het fietsen inbrachten (glad, zwaar, diefstal, sleutel kwijt, saai, wel
gezond enz). In eerste instantie gingen leerlingen met elkaar op zoek
naar allerlei mogelijke oplossingen. Het streven was dat alle ideeën
verzameld werden en voor alle leerlingen zichtbaar werden. Een
dropbox-account werd aangemaakt en de inloggevens werden verspreid.
Dit is wel gebeurd maar er is vervolgens niets mee gedaan. Zonder
leiding van de docent kan dit niet (dus docent maakt aan en verspreidt!)
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trekken in deelgroepen en verder gaan met het ontwerp. Dit dus bij iedere stap.
Hiermee zorgden we ervoor dat iedereen actief bezig zou zijn en dat er in feiten
5 keer kritisch in afzondering werd nagedacht over hetzelfde probleem. Om
vervolgens per stap wel te profiteren van de best verkregen inzichten.
Groep

klas

klas

groep

groep

klas

Maar hoe fraai dit proces ook was en hoe democratisch het onderwerp ook was
vastgelegd, een aantal (dames) had niet veel met dit nogal technische idee en
straalde dat ook uit.
Dit bracht ons bij de volgende aanpassingen van het aanvankelijke plan:
Het idee van de koelkast werd uitgebreid naar een complete Keuken van de
toekomst. Iedere groep kreeg nu opnieuw de kans concepten aan te dragen.
Dit was niet vrijblijvend en daar moest ik de dames die het wederom niet leek te
behagen wel op wijzen. Uiteindelijk kwamen we zo tot 5 deelopdrachten:

De leerlingen moesten op zoek gaan naar de definiëring van het
probleem en de mogelijke oplossingen. De volgende stap was de
oplossingen te expliciteren en specificeren. Hier was weinig zicht op te
houden. 28 individuen: met name de jongens zochten naar overleg en in
de twee groepen (gevormd door de tafels) overlegden over wat zij
wilden. In beide groepen waren duidelijke leiders die het gesprek op
gang brachten. Dat waren Joep/David in de ene groep en Stijn/Timo in de
andere groep. Opvallend was dat Stijn H en David de inhoudelijk sterke
leerlingen waren. Ook opvallend was dat de andere jongens weinig actief
leken te zijn. De meisjes en Daan B waren met van alles en nog wat bezig
maar hadden geen doel voor ogen. Meike, Iris, Isa en Jasmijn lieten zich
wel als leiders zien (brachten ideeën in en gingen er met de anderen mee
aan de slag. Ook hier was dit gebonden aan de plaats in lokaaltafelindeling). Enkele leerlingen gaven regelmatig aan geen vertrouwen
te hebben in het onderwerp en het ontwerp: alles is er al, het is niet
vernieuwend, het is niet mogelijk wat we willen óf het is te duur. De
opdracht is steeds stellig herhaald: je mag van alles bedenken zonder
beperkt te worden door onmogelijkheden (te duur, te moeilijk).
Na enkele lessen heb ik de leerlingen gevraagd alle ideeën (zonder
uitwerking) op memootjes te zetten en op het bord te plakken. Dat
hebben ze gedaan. De volgende opdracht was daar een rubricering in aan
te brengen. Dat ging snel en die leidde tot: techniek, materiaal, veiligheid
en uiterlijk. De leerlingen kozen voor een rubriek en gingen in groepen
aan de slag met dat onderdeel. Dit werd toch nog grotendeels bepaald
door de tafelindeling: de jongens deden techniek (opvallend!)
Nu was de opdracht kleiner en meer gespecificeerd: beschrijf wat je wilt
én hoe dat gerealiseerd wordt. Dat werkte beter. Alle leerlingen leken
meer een rol/taak in het geheel te krijgen. In de subgroepjes werden
taken verdeeld en iedereen leek met iets bezig te zijn. Gezocht werd naar
specificaties, materialen, eigenschappen van materialen (verwijzingen
naar de luchtvaart en ruimtevaart!) en er werd in het binaslab gemeten
(energieopwekking). Dit had meer en beter gemoeten. Enkele kritische
leerlingen (David, Martijn, Mathon, Tristan) gaven aan dat de
15
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Boiler-koelkast
Een spraak gestuurde kraan
Een fridge-app die houdbaarheid/ inhoud enz. van de koelkast bij houdt
en suggesties geeft voor mogelijke recepten.
Prullenbak die automatisch afval scheidt.
Een veiligere kookplaat waarop niets meer aanbrandt.

De groepen gingen verder met het zoeken van informatie.
Tussentijds werd alles informatie verzameld in een dropbox. (Dit is nauwelijks
uit de verf gekomen.) Hierna moesten ze een prototype maken.
Nu lopen we ook tegen de beperkte vakkennis aan van de leerlingen.
De groep van de boiler-koelkast kwam als enige tot een test-opstelling en
voerde met enige instructie van Jack Goossens wat metingen uit. Dat is op zich
al winst, maar echt kritische conclusies werden er niet direct aan verbonden.
(De temperatuur stijgt niet boven de 40 graden en wat als de koelkast niet naar
vol vermogen koelt!? De leerlingen waren vooral opzoek naar bevestiging van
hun idee.)

onderbouwing onjuist was.
Tijdens het onderzoek waren er nog leerlingen die niet actief waren: niet
erbij betrokken door de anderen? Geen affiniteit met het onderwerp?
Geen inspiratie? Geen creativiteit? Geen onderzoekende/ontwerpende
houding en daardoor niet in beweging te brengen?
Elk groepje presenteerde hun ideeën en uitvoeringen. De vraag was hoe
daarvan één geheel gemaakt moest worden. Stijn H. beschikt over een
3d-tekenprogramma en nam het op zich tot een visualisering van de fiets
te komen. Hij zou daar alle ideeën in verwerken. (wat als Stijn dit niet
had gehad en voorgesteld?). De les erop had hij een foto/filmpje met
een inzoom op onderdelen. De klas reageerde enthousiast op het (HUN)
ontwerp. Op de vraag hoe dit ontwerp er in de praktijk uit zou zien was
geen antwoord. Enkelen vroegen wel hoe alles uitgevoerd zou moeten
worden, maar daar bleef het bij. Stijn B en David waren op zoek gegaan
naar materiaaleigenschappen. De andere groepen hadden wel precies
voor ogen wat ze wilden maar niet hoe.
29 februari moest de film van 2 minuten binnen zijn bij 3M. 19 februari
moest er gefilmd worden: wat, wie, hoe? De klas kreeg 4 camera’s en
moest aan de slag. Duidelijk werd dat hierbij een duidelijk rolverdeling
belangrijk is en dat alle leerlingen een taak/opdracht voor de les moeten
hebben. De leerlingen trokken in kleine groepjes op. Enkele leerlingen
namen de taak op zich informatie te zoeken. Anderen gingen uit zichzelf
een presentatie maken, weer anderen deden niets. Er zijn leerlingen die
geen betrokkenheid bij het project hebben gehad. Het filmpje is door
enkele leerlingen gemaakt, ingesproken enz (Isa, Iris, Daan, Pieter, Stijn
H, Martijn).
Nadat het filmpje gemaakt en verzonden was, konden we ons richten op
de afronding. Al snel werd duidelijk dat nogal wat leerlingen een
onbevredigend gevoel hadden: ze waren druk bezig geweest met filmen
en het maken van een presentatie en nu werd daar niets mee gedaan.
Beloofd is dat dit tijdens een ouderavond getoond zal worden.
Het filmpje is de hele maand maart op Facebook te zien geweest en er
moesten likes verzameld worden. Nu werd het voor iedereen
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interessant!
Stijn H en Martijn ontpopten zich als ondernemende en commercieel
ingestelde leiders. Ze zochten contact met media en hadden één doel
voor ogen: winnen!
4 april bleek dat we een van de vijf finalisten waren. 13 april is de klas
naar het 3M-lab in Zwijndrecht geweest. 22 april is de finale geweest. In
een presentatie van 5 minuten hebben ze het ontwerp moeten
presenteren. Dit vraagt om een inhoudelijke en visuele invulling!

De andere groepen maakten allemaal wel een prototype in de zin van een
conceptueel object. Het hoefde niet echt te werken maar moest wel het
principe van de oplossing tonen.
Uiteindelijk leidde dit tot een complete installatie van de keuken. Alle groepjes
presenteerde kort hoe hun onderdeel functioneerde.
Deze presentaties en het gehele proces van de afgelopen weken was gefilmd
door Robbert M. die deze rol op zich had genomen. De tijdsdruk was inmiddels
behoorlijk opgelopen. De maandag direct na het weekend moest het filmpje
worden ingestuurd. Helaas bleek Robbert niet de juiste man voor de klus. De
extra filmfragmenten die ik hem via Wetransfer had gestuurd werden in de loop

De 3M-experts legden 13 april het manco bloot: niet duidelijk was hoe
alles uitgevoerd zou worden, welke fysische en chemische specificaties
eronder liggen en op welke wijze alles uitgevoerd zal worden. De
leerlingen hebben nog nauwelijks natuur- en scheikunde gehad en
kunnen alleen maar door de juiste onderzoeksvragen te stellen aan de
juiste informatie komen. Ze missen een kennisbasis. De zoekrichtingen
zijn wel door hen te bepalen. Er is een groot verschil in de kritische
houding van leerlingen, de kennisbasis én de onderzoekende houding.
Niet alle leerlingen kunnen én willen ontwerpen. Uit de evaluatieenquête blijkt dat niet, maar uit de houding tijdens de lessen en het
bezoek aan 3M wel.
Wat evident is, is dat leerlingen gemotiveerd worden door een
competitie. Leerlingen gaan zich als eigenaar van het ontwerp zien,
voelen trots en worden actiever. Iedereen haalt er een eigen rol/taak uit:
zorgdragen voor de presentatie, likes winnen, mensen enthousiast
maken….
Vragen:
- Hoe betrek je een hele klas bij het ontwerpen?
- Is het verstandig de hele klas aan één ontwerp te laten werken?
- Is er een taakverdeling aan te brengen die vervolgens zichtbaar
wordt door een uren-/werkverantwoording?
- Wat is de specifieke rol van de docent gedurende het hele
proces? Waar MOET op inhoud en stappen gestuurd worden?
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van het weekend niet gedownload en maandag bleek Robbert ziek. Jochem die
hem zou bijstaan in de montage had wel zijn verantwoordelijkheid genomen en
in zijn eentje de film gemonteerd. Helaas niet volgens de voorschriften zoals ze
aan Robbert waren uitgelegd. De film was veel langer dan de maximale twee
minuten. We hebben hem desalniettemin opgestuurd om vervolgens terug te
horen dat we echt een nieuwe kortere versie moesten insturen. Een klein clubje
heeft toen de hele keuken die was ontmanteld opnieuw opgebouwd; gefilmd
teksten ingesproken en terplekke gemonteerd.
Inmiddels waren we verrast door de emailoproep van onze concurrent V2E en
liepen we achter de feiten aan. Er ging vervolgens meer dan een week en
verschillende mails voorbij voor mevr. Croes haar woord nakwam en ons filmpje
publiceerde.
De klas bleek vervolgens niet echt (in ondernemende zin) in beweging te komen
en bleef uiteindelijk op een paar honderd likes steken. Wat v2d, mijzelf incluis,
nu ontbeerde was een teamspirit en doorzettingsvermogen zoals v2e hem wel
had weten aan te boren.

-

Wat is er allemaal nodig om tot een prototype te komen:
• Materialen
• Testmogelijkheden
• uitvoering
Belangrijk: stimuleren, doelgericht handelen, denken in mogelijkheden
i.p.v. onmogelijkheden, hulp van deskundigen zoeken, beschikken over
materialen.

Ikzelf ben desondanks tevreden over hoe ze het proces hebben aangepakt. Het
daadwerkelijk maken van de onderdelen had ervoor gezorgd dat meer dan bij
v2e iedereen actief bezig was geweest. Sommige voelden zich niet of te weinig
gekend in hun ideeën. De tijdsdruk had de eindpresentatie geen goed gedaan
(daar hadden we ook een beoordeling aan moeten koppelen) en droeg bij aan
een geforceerd handelen van ons als docenten. Daarnaast was ons duidelijk
geworden dat wij bij de WSl, zoals wij hem voor ogen hebben, ons niet te druk
moet maken over de nog te leggen basis van vakinhoudelijke kennis
(natuurkunde, biologie enz.) . Wij moeten ons meer op de houdingsaspecten
zelf focussen (vb. creatieve kaders verbreed) en niet branden aan zaken die we
zelf ook niet machtig zijn. Voor dat laatste hebben we de vakdocenten als
experts tenslotte.
!!! wat betekent dit voor ons idee omtrent de actieve kennisconstructie ?!?
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